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Abstract 
Rapporten behandlar slumpfenomenets betydelse i musikskapandeprocesser. Syftet med 

den är att bidra till en djupare förståelse för slumpartade upptäckters betydelse för 

musikskapare under deras skapandeprocesser, såväl som slumpens värde i musiken de 

konsumerar, producerad av någon annan. Undersökningens teorier och tidigare 

forskning utgörs främst av litteratur om kreativitets- och slumpbegreppet. I och med 

undersökningen utvecklades av mig två begrepp, för att särskilja olika typer av slumper. 

Den rena slumpen, som definieras som ett tekniskt missöde eller ett misstag, och den 

framtvingade slumpen som definieras som en slump som är medvetet framkallad under 

skapandeprocessen men vars resultat är okänt tills handlingen är utförd. 

Undersökningen gick till genom en enkät vars syfte var att identifiera musikskapare, en 

fokusgrupp där dessa musikskapare sedan deltog samt en djupintervju med en 

musikskapare med erfarenhet av slumpen i sitt egna skapande. Resultatet visade att 

musikskapare värderar den rena slumpens resultat högre än den framtvingade slumpens. 

Båda typer av slump upplevs dock tillföra en önskvärd oväntad ingrediens i musik, både 

i skaparnas egna musikskapandeprocesser som i musiken som skaparna konsumerar. 

Det övergripande värdet av slumpen kommer från dess oväntade karaktär och slumpens 

inflytande i musikskapandeprocessen liknas vid det från en utomstående part, vilket kan 

upplevas som fördelaktigt för en del musikskapare. Empirin indikerar dessutom på att 

musikskapare med starka kontrollbehov mer sannolikt avfärdar slumpen i sina 

skapandeprocesser än dem med avsaknad av det. Musikskapare vars musikaliska 

arbetsmiljö innefattar arbete digitalt i DAW är även mer mottagliga för slumpen i sitt 

skapande, vilket kan tänkas bero på slumpens lättillgänglighet i denna arbetsmiljö. Det 

framkom dessutom att upptäckter från den rena slumpen ofta görs i kreativa 

sinnestillstånd, med starkt inflytande från det omedvetna, som omskrivits inom 

kreativitetsforskning. För framtida forskning vore det eventuellt relevant att utveckla de 

begrepp som kommit till i och med min undersökning. Utvecklingen skulle kunna göras 

genom att tillämpa och undersöka begreppens relevans inom andra typer av 

skapandeprocesser än musikskapande.  
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Inledning 

Slumpartade upptäckter är något som många kreativa utövare vid något tillfälle upplever 

under sina skapandeprocesser. Att av misstag komma åt tangenter på pianot under ett specifikt 

ögonblick av en låt man arbetar med och att värdera detta misstag som klippt och skuret för 

helheten är något som många har möjlighet att relatera till. Ett välkänt exempel på 
slumpfenomenet i fråga är den så kallade upptäckten av Amerika. Med sin resa avsåg 

Columbus att nå en destination av helt annat slag men på grund av misstag längs resan 

upptäcktes istället något fullkomligt annorlunda, en slumpmässig upptäckt som kom att bli en 

stor händelse inom västerländsk historia.  

 

Florén skriver i sin avhandling Talangfabriken (2010:58) om andra nämnvärda exempel på 
när slumpen inneburit genombrott inom sina respektive områden. Ett av dom är upptäckten av 

vad som kom att bli Penicillin, som gjordes av Alexander Flemming genom att han lämnade 

kvar en odiskad bakterieodling obevakad under en lång tid under sin semester. Ett annat 

exempel på när slumpen kan få relativt värdefulla konsekvenser är när det av misstag uppstod 

rundgång från John Lennons förstärkare under inspelningen av låten I feel fine. Detta 

sistnämnda exempel ligger närmre min egen undersökning, då jag med denna uppsats ämnat 

undersöka vad detta fenomen av slumpartade upptäckter har för betydelse inom konstnärliga 

processer, med fokus på musikskapande.  

 

Florén redogör för bland annat kreativitet och berör i och med det temat om slumpartade 

upptäckters betydelse. Han ställer sig invändande mot ett allmänt avfärdande av slumpens 

betydelse gällande skapandeprocesser och menar att slumpen i viss mån visst kan bidra till 

nya perspektiv inom området i fråga. Som ovan nämnt berör bara Florén ämnet om slumpens 

betydelse och en bedömning har således gjorts att genom undersökningar inom ämnet kan jag 

bidra med en ökad förståelse för detta fenomen. 

 

Begreppet slump kan definieras olika beroende på i vilken vetenskap begreppet behandlas 

inom, exempelvis som inom den matematiska sannolikhetsteorin (Gut i.d). Det är dock inte 

denna variant av slump jag valt att förhålla mig till, utan har istället använt mig av Floréns 

teori om slumpen som utgångspunkt för min undersökning.  
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Syfte 

Det existerar som tidigare nämnt en oenighet gällande fenomenets betydelse för kreativa 

skapandeprocesser bland forskare i ämnet. Syftet med min undersökning och rapport är att 

bidra till en djupare förståelse för innebörden av fenomenet slumpartade upptäckter i kreativa 

musikskapandeprocesser samt hur fenomenet värderas bland musikskapare. 

Frågeställning 

För att enklare angripa mitt syfte har jag valt att bryta ner detta i fyra forskningsfrågor som 

ligger till grund för mina intervju- och fokusgruppfrågor. Mina forskningsfrågor lyder: 

1. Hur upplevs slumpartade upptäckter av musikskapare under deras kreativa 

skapandeprocesser? 

2. Hur värderas slumpartade upptäckter av musikskapare under deras kreativa 

skapandeprocesser?  

3. Hur upplevs slumpen i musiken som musikskapare konsumerar? 

4. Hur värderas slumpen i musiken som musikskapare konsumerar? 

Tidigare forskning 

May (2005:22ff) föreslår att kreativa handlingar inte nödvändigtvis är något som uteslutande 

utövas av konstnärer. Upplevelsen av ett konstverk kan även räknas som en kreativ handling, 

menar May och hänvisar till pjäsen I väntan på Godot. May refererar till scener i denna pjäs 

med underliggande budskap vilka förblir outtalade men som med hjälp av kreativiteten hos 

publiken ändå görs påtagliga. May förklarar att detta fenomen beror på vad Jung kallar för 

”det kollektivt omedvetna”, vilket redogörs för som de grunder vi människor bär med oss som 

dels uppstått från våra tidigare erfarenheter samt som vi anammat från människosläktet i stort. 

 

May beskriver även processen för vad som anses vara autentiska skapandeprocesser 

(2005:40ff). Det första som sker i en process av detta slag är ett möte mellan konstnär och 

någon form av idé. Vad idéen består av är varierande, beroende på konstverk och konstform, 

och kan alltså exempelvis innebära både ett landskap eller en inre vision som förser 

konstnären med den inspiration som hen sedan skapar sitt verk från. Detta möte följs därefter 

upp av ett ytterligare, mer konkret möte som inleder det praktiska utförandet av konstverket. 
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Detta sistnämnda möte kan exempelvis te sig i form av med en vit målarduk för den målande 

konstnären, eller i musikaliska termer mellan en musiker och ett instrument. Ett annat centralt 

element i skapandeprocesser är intensiteten i dessa ovan nämnda möten. I beskrivningar av 

konstnärers tillstånd under kreativa skapandeprocesser är uttryck som absorberad, fängslad 

och totalt engagerad vanligt förekommande, samma uttryck som ofta benämns i 

beskrivningar av lekande barn. Detta menar May tyder på intensiteten i kreativa 

skapandeprocesser som även kan återfinnas i barns lek, vilket han menar är en viktig prototyp 

för den vuxna ålderns kreativitet. Även Törnqvist (2009:24) belyser barns lekfullhet som en 

grund för kreativitet. Han menar att kreativiteten hos människor uppstår via genetiska 

egenskaper som eventuellt påbörjar sin formering redan från födseln. Våra första år i livet, 

innehållandes lekfullhet, kommer därav att bli viktiga för vår kreativitets utveckling. Vidare 

menar May (2005:43ff) att autentiska skapandeprocesser kännetecknas av intensiv 

uppmärksamhet och ökat medvetande från utövarens sida. En konstnär under en sådan process 

genomgår en rad påtagliga neurologiska förändringar såsom bland andra ökad puls, förhöjt 

blodtryck, försämrad tidsuppfattning samt minskad aptit. Verkligheten glöms sålunda bort och 

glädje uppstår till följd av ett ökat medvetande och förverkligande av sina personliga resurser. 

May förknippar det förhöjda medvetandet med hängivelse och absorbering och menar att 

detta uppnås genom avsiktlig ansträngning av konstnären. Han beskriver detta med följande 

citat: ”Vi kan inte vilja kreativitet. Men vi kan vilja engagera oss intensivt och ge oss hän i 

mötet. De djupare skikten av medvetandet aktiveras i samma mån som personen engagerar 

sig i mötet.” (May 2005:45). 

 

Sahlin (2001:98f), med hänvisning till Hall, nämner hur utstickande idéer inom musikvärlden 

i sin samtid och sammanhang kan mottas som märkliga, men som i själva verket tillhör en typ 

av osannolikheter som annars kan anses vara geniala.  

 

Som nämns av Florén (2010:58) existerar det ett visst avfärdande av slumpens betydelse för 

kreativa processer bland forskare på området. Bland annat ställer sig Sahlin (2001:56f) kritisk 

till att kreativitet skulle existera utan målmedvetenhet. Vad Sahlin menar är att ett barn som 

utövar en konstnärlig handling utan att medvetet sträva efter ett visst resultat inte handlar 

kreativt. Trots originaliteten som slumpen kan föra med sig anser inte Sahlin att slumpen i sig 

kan vara kreativt laddad. Först när barnet i fråga förses med exempelvis målarfärg av en 

vuxen person, med en konstnärlig målmedvetenhet, som tar den estetiska kontrollen över 

situationen kan detta anses vara en kreativ handling, utförd av den vuxne. Barnet i scenariot 
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ses snarare som ett kreativt verktyg, än en kreativ konstnär. Vidare menar Sahlin att en kreativ 

process inte nödvändigtvis behöver innebära att något nytt skapas, åtminstone inte för 

omvärlden. Om vad som i något avseende skapas är nytt för den skapande individen betraktas 

alltså detta som en kreativ handling, då den skapande individen mycket väl kan uppleva sina 

egna skapelser som lika banbrytande på ett individuellt plan som på ett globalt. 

Teori 

De teorier som valts till min undersökning rör i stora drag slumpen och kreativitet. Jag har 

valt att samla de sammanhörande teorier som använts i utförandet av min undersökning ihop 

med varandra och presenterar dessa enligt en tematisk disposition. Först redogör jag för de 

teorier rörande slumpfenomenet som valts, följt av teorier som behandlar 

kreativitetsbegreppet som också utgör sin grund för min undersökning.  

Slumpen 

Florén (2010:58) beskriver slumpens inverkan i kreativa processer och använder sig av 

begreppet som något som likställs vid tillfälligheter, misstag eller tekniska missöden. Bland 

exempel på hur slumpen kan få värdefulla konsekvenser med direkt anknytning till 

musikskapande finner man bland annat upptäckten av rundgångens värde samt scratch-

fenomenets uppkomst. Under inspelningen av Beatles-låten I feel fine uppstod rundgång från 

John Lennons gitarrförstärkare, vilken klingade i samma tonart som låten i fråga. Detta 

tekniska misstag som i övrigt inte ansågs vara önskvärt användes i det här fallet istället som 

ett musikaliskt inslag och kom att bli låtens intro (Florén, 2010:58). Scratch-fenomenets 

uppkomst gick enligt anekdoter till genom en upptäckt av den så kallade Grand Wizard 

Theodore på 1970-talet. Den dåvarande 12-åriga Grand Wizard Theodore ska ha stoppat en 

spelande vinylskiva genom att placera sin hand på den. Detta för att kunna höra sin mor från 

ett annat rum och upptäckte därigenom ljudet som uppstod av att vrida en vinylskiva fram och 

tillbaka i skivspelaren (Batey, 13 juni 2011) (The Art Of Turntablism, i.d). 

Värdet i slumpartade upptäckter under kreativa processer är enligt Florén (2010:58) beroende 

av till vilken grad konstnären i fråga har förmågan att förstå och värdera dess konsekvenser. 

Denna värdering görs av konstnären med hjälp av dennes kunskap och kreativitet. 

 

Renander nämner den så kallade upptäckten av Amerika av Columbus (2005:69), ett 

ytterligare exempel som belyser slumpmässiga upptäckters vikt. Renander skriver följande om 
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det sistnämnda exemplet: ”När man ger sig ut i det okända för att hitta något men inte är 

säker på finns kan man hitta något helt annat. Detta kan vara av större värde än resans 

ursprungliga syfte.” (Renander 2005:69) 

 

Slumper av detta slag, som dessa ovan nämnda exempel, benämns i min rapport som ren 

slump. Utöver denna finns en ytterligare variant av slump som jag har valt att ta i beaktning, 

som jag kommer referera till som framtvingad slump. Denna variant av slump har jag valt att 

definiera som en slump som i något avseende är medvetet framkallad av den kreativa aktören 

under skapandeprocessen men vars resultat är okänt tills handlingen är utförd.  

Kreativitet 

Renander (2005:11ff) definierar begreppet kreativitet som en förmåga att lösa problem. 

Denna förmåga är även något som han menar kan tränas upp, genom ett ständigt utövande. 

Vad han definierar som ett problem är en uppgift som vi antingen vet hur vi ska lösa eller inte. 

Vid situationer då vi ställs inför problem till vilka vi inte vet lösningen krävs det enligt 

Renander således kreativitet. Han förtydligar detta genom att presentera en enkel formel som 

förenklar identifieringen av problem av den senare sorten. Formeln ser ut enligt följande: 

    Viljan 

  - Verklighet  

  = Problem 

När en situation uppstår där vi önskar oss något men som i verkligheten i något avseende inte 

uppfylls har det här uppstått ett problem. Vidare menar Renander (2005:15) att kreativa 

processer består av tre akter, som han väljer att kalla det. Den första akten innebär att 

definiera problemet, den andra att få en idé till en lösning och den tredje och sista akten 

innebär genomförandet av idén. Författaren väljer att rikta in sig på den andra av akterna, det 

vill säga den rörande idéernas uppkomst, som han menar kommer från oss själva, närmre 

bestämt vårt omedvetna (2005:19ff). Han skriver om innebörden av att acceptera sitt 

omedvetna, utan att förvänta sig att idéerna som kommer av sig själva ska ha ett givet värde 

(2005:43f). Vad Renander menar är att genom att förvänta sig värdefulla och användbara 

idéer från sitt omedvetna, kommer man förmodligen att bli utan dessa. Om man däremot gör 

sig mottaglig för vad ens omedvetna har att ge blir man istället belönad i överflöd, menar han.  

 

Omedvetna insikter når oss i stunder då vi kopplar av eller fantiserar. May menar att detta 

sker när vi växlar mellan arbete och lek (2005:45). Genom att medvetet ägna tid och energi åt 
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ett särskilt problem, vars lösning kan upplevas som avlägsen, kan vårt omedvetna belöna oss 

med idéer till lösningar. För att uppnå dessa idéer krävs det dock att vi tillåter det omedvetna 

att arbeta otyglat, vilket vi gör genom att ta avbrott från den medvetna ansträngningen rörande 

problemet i fråga (May, 2005:59). Konstnärer tenderar dock att uppleva svårigheter med att 

tydligt redogöra för hur deras kreativa idéer uppstår. Boden (1994:75) beskriver 

kreativitetsbegreppet som något väldigt svårt att definiera rent vetenskapligt och belyser, likt 

May (2005), Renander (2005) och Sahlin (2001), att konstnärer ofta får sina kreativa idéer 

oväntat, utan riktig medvetenhet kring hur idéerna uppstått. Vidare menar Boden att 

vetenskapligt lagda människor gärna definierar kreativitet som nya kombinationer av gamla 

idéer. Det upplevda värdet av en kreativ idé uppstår således på grund av osannolikheten och 

överraskningen i att kombinationen levererar något oväntat som för situationen blir 

användbart. I beskrivningar av idéers och insikters härkomst är begreppet ”det omedvetna” 

vanligt förekommande (Renander, 2005, Törnqvist, 2009, och May, 2005). May väljer att 

definiera sitt användande av begreppet som: ”de möjligheter till medvetande eller handling 

som individen inte kan eller inte vill aktualisera.” (2005:53).  

 

Törnqvist (2009:21f) presenterar en modell, framtagen av Wallas, av kreativa processer som 

visar att processer av detta slag kan delas in i fyra faser. Den första fasen, förberedelsefasen, 

innefattar utformning av frågor eller problem som individen i fråga avser lösa, och hen 

använder sig av sin tidigare erfarenhet och kompetens för att utforma dessa. Därefter följer 

inkubationsfasen som beskrivs som mindre krävande för individens medvetenhet. Genom att 

koppla av och distraheras från problemet i fråga bearbetar det omedvetna problemet och 

lämnar plats åt lösningar i form av idéer och insikters uppkomst. Törnqvist beskriver detta, 

likt andra författare, som ett växelspel mellan ett medvetet och omedvetet tillstånd. 

Uppenbarelsefasen som följer innebär att processen nått sitt avslut. Problemet har i och med 

denna fas fått sin lösning och vad individen i fråga arbetat med har härmed i något avseende 

offentliggjorts. Exempelvis via ny konst, ny musik eller ny litteratur som allmänheten kan ta 

del av. Den fjärde och sista fasen kallas bekräftelse, och inträffar under vad som kan kallas för 

skapelsens prövotid. Skapelsen granskas, eventuellt av omgivningen eller av uppfinnaren 

själv, antingen omedelbart vid dess färdigställande eller först efter en längre tid. Om 

skapelsen under denna fas förkastas kan uppfinnaren få påbörja den kreativa processen på 

nytt.  

 

Kreativitet, definierat av May (2005:38ff), är att göra, skapa och ge existens. 
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Han menar att konstnärer som i något avseende vidgar människors medvetande eller ger 

upphov till ny verklighet agerar kreativt. May hänvisar till Platons filosofi och håller med 

honom i hans degraderande av konstnärer som sysslade med dekorativ konst då denna inte 

kan anses kreativ enligt definitionen. 

Metod 

Mina tillvägagångssätt för denna undersökning har inneburit metoder för insamlandet av både 

kvantitativ och kvalitativ data. De har innefattat en enkät, en fokusgrupp och en djupintervju 

och de presenteras nedan enligt denna ordning.  

Enkät 

Genom enkäten kunde musikskapare identifieras och svara på till vilken grad de upplever att 

slumpen är viktig för deras skapande. Informanterna som besvarade enkäten fick beskriva sitt 

musikskapande genom att välja bland alternativ som de upplevde stämde bäst överens med 

deras egna musikskapande. Alternativen som de fick välja mellan var: producent, låtskrivare, 

musiker, artist och sångare/sångerska och det är således dessa som definierar 

samlingsbegreppet musikskapare i min undersökning. För att enkäten skulle besvaras av 

denna typ av musikskapare utformades den som en webbenkät som tillgängliggjordes på 
Högskolan Dalarnas Mediehuset-facebookhemsida. Enkäten kunde därigenom bli synlig för 

Högskolans relativt många medieproduktions-studenter som prenumenerar på hemsidan och 

det bedömdes därav som en bra samlingsplats för musikskapare där potential för användbar 

data för min undersökning fanns. Detta enligt Eliassons riktlinjer i enkätteknik (2013:29). Jag 

tog hänsyn till Eliassons (2010:39) påpekan om vikten av ett lättförstått språk i utformningen 

av enkäten. Missförstånd riskerade annars att uppstå som i sin tur hade kunnat leda till bias i 

datainsamlingen. Rekommendationen löd att använda sig av ett vardagligt språk, samtidigt 

som Andersson (1994:65f) varnade för konsekvenserna av att oförsiktigt göra just detta. För 

att få en adekvat enkät och för att undvika de missförstånd och misstolkningar som kunnat 

uppstå utformades enkäten med ett vardagligt språk, men med tydlig redogörelse för vad jag 

menat med begreppet slumpen.  
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Ejlertsson (2005:50ff) menar att det är av stor vikt att ta hänsyn till informanternas 

tankeprocesser innan de slutligen svarar på frågorna. Dessa tankeprocesser kan innefatta 

informantens individuella minnen och associationer till begreppen som förekommer i enkäten. 

Frågorna har därför konstruerats på ett så tydligt och mottagligt sätt som möjligt för att tillföra 

en bra balans mellan det korrekta, i form av begrepp och forskningssyfte, och det enkla och 

besvarbara i frågekonstruktionen. 

Fokusgrupp 

När enkäten var genomförd förberedde jag en fokusgrupp. Det jag ville åt med fokusgruppen 

var interaktionerna informanterna emellan då även dessa räknas som forskningsdata, enligt 

Ahrne och Svensson (2011:72). Interaktionerna och diskussionerna antogs vara värdefulla då 
ett tema som slumpens betydelse i skapandeprocesser tänktes kunna kännas en aning diffus 

för många. Genom att ta del av andras perspektiv i temat kunde detta skapa en miljö där det i 

sin tur blev enklare för de deltagande att både förstå sig på fenomenet och att själva berätta 

om det. Med hjälp av kommunikation i form av personliga anekdoter, skämt etc., som avvek 

från direkta frågor och svar kunde information utvinnas om ämnesområdet, enligt Kitzingers 

anvisningar (1995:299). Hon menar att denna typ av vardagskommunikation i vissa fall kan 

avslöja mer om vad människor vet om något än att enbart förlita sig på konkreta svar på 
konkreta frågor.  

 

Vid utförandet av en fokusgrupp är samspelet mellan deltagarna viktigt. Detta har förebyggts 

genom tagen hänsyn till heterogeniteten i formandet av gruppen (Ahrne & Svensson, 

2011:72f). Fyra av deltagarna tillfrågades personligen om deltagande i fokusgruppen från de 

åtta som svarat ”ja” i enkätfrågan om de kunnat tänka sig att delta i en gruppdiskussion. Den 

femte av deltagarna tillfrågades utanför enkäten och är för närvarande inte student på 
Högskolan Dalarna. Jag hade dock vetskapen om att hon var musikskapare sedan innan och 

tog därav tillfället i akt att under hennes vistelse i Falun, där undersökningen tog plats, 

tillfråga henne om hennes medverkan. Fokusgruppens deltagare bestod av en övervägande 

andel män och med syfte att öka heterogeniteten angående könsfördelningen i min 

undersökning bedömdes det därav som lämpligt med den ovan nämnda tillfrågan. Adekvat 

storlek på fokusgrupp menas vara mellan fyra till åtta deltagare enligt Kitzinger (1995:301). 

Då deltagarna har lovats anonymitet benämns de således i min rapport vid fiktiva namn. De 

fiktiva namnen har dock tilldelats deltagarna med hänsyn till deras personliga 
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könstillhörighet, då denna information inte bedömts vara känslig eller skadlig för deltagarna i 

min undersökning. Nedan följer en kort, avgränsad men inom måtten för vad som är relevant, 

beskrivning av samtliga deltagare: 

 

Anton: 21-årig man, producent. Upplever slumpen ofta.  

Beatrice: 22-årig kvinna, producent och inspelningstekniker. Upplever slumpen ibland. 

Carl: 27-årig man, producent, instrumentalist, artist och låtskrivare. Upplever slumpen ofta. 

David: 22-årig man, producent, artist och instrumentalist. Upplever slumpen ibland. 

Emelie: 25-årig kvinna, vokalist, artist och låtskrivare. Upplever slumpen som främmande.  

 

Under genomförandet hade jag som avsikt att följa Kitzingers (1995:301) anvisningar om att 

ha som målsättning att deltagarna skulle diskutera med varandra snarare än med mig som 

ledare. Denna målsättning försökte jag uppnå genom att försöka hålla mig passiv och 

observerande i den mån jag fann det lämpligt, men ändå genom att försöka leva upp till rollen 

som ledare. Detta gjorde jag genom att uppmuntra till fortsatt diskussion och genom att styra 

diskussionen med samtalsämnesbyten. Samtliga deltagare informerades personligen innan 

fokusgrupptillfället att jag avsåg dokumentera detta, enbart för transkriptions skull, och att 

dokumentation skulle innebära video- och ljudinspelning. Samtliga deltagare visade 

samtycke. Dokumentationen av fokusgruppintervjun gjordes med enkel och inom ramen av 

acceptabel video- och ljudinspelningsteknik. Denna teknik innefattade en bärbar dator från 

Apple, närmre bestämt en Macbook Pro, där video- och ljudupptagningen gjordes med hjälp 

av QuickTime 10.3. Datorn placerades så att samtliga fokusgruppdeltagare tydligt skulle 

höras och synas i bild.  

 

För att förstärka bekvämligheten mellan deltagarna, då alla inte var bekanta med varandra 

sedan tidigare, hade jag förberett fika som samtliga deltagare kunde ta del av under 

fokusgruppintervjun. 

Intervju 

Djupintervjuns syfte var att förlänga och komplettera min datainsamling. Då risken fanns att 

fokusgruppdeltagarnas svar kunde färga av sig på varandra gjordes bedömningen att en 

djupintervju med en person, insatt i ämnet, vore lämplig för min undersökning. För att 

undvika problematik som intervjuer vanligtvis kan föra med sig har jag försökt att som 



 

 10 

intervjuare visa mig mänsklig och ärligt intresserad av informanten, enligt Hägers (2007:45f,) 

samt Kvales och Brinkmanns (2014:176f) riktlinjer. Detta upplevdes inte som någon större 

svårighet att tillämpa då jag redan innehaft ett personligt intresse av ämnesområdet i fråga.  

 

Personen som intervjuades för min undersökning har även han lovats anonymitet och 

benämns därav som Intervjuperson 1 i min rapport. Han kontaktades genom en variant av 

snöbollsurval (Ahrne & Svensson 2011:43), där en bekant till mig med vetskap om vad mitt 

ämnesområde handlade om upplös mig om Intervjuperson 1 och hans musikskapande där 

slumpen spelar en central roll. Intervjuperson 1 uppgav att han har varit aktiv med sitt 

musikskapande i omkring 50 år och håller i dagsläget till störst del på med elektronisk musik.  

 

Under intervjun försökte jag uppvisa mitt genuina intresse av intervjupersonen och vad han 

hade att säga för att bidra till ett gott förtroende gentemot mig som intervjuare. Detta för att 

ett gott förtroende följaktligen kunde uppmuntra till förlängda svar och beskrivningar. Ett 

bristande förtroende för mig som intervjuare skulle kommit att påverka insamlingsdatan 

negativt. Intervjun utspelade sig över Internet via Skype, version 7.17. Dokumentationen av 

intervjun gjordes med tydlig tillåtelse av Intervjuperson 1 och innebar en ljudupptagning med 

ljudinspelningsmjukvara, närmre bestämt programvaran Piezo, version 1.2.9.  

 

Inför intervjun utvecklades två frågeguider, en innehållandes forskningsfrågor och alltså vad 

jag avsåg få besvarat och den andra med de intervjufrågor jag ämnade ställa för att få svar på 
mina forskningsfrågor. Den förstnämnda guiden formulerades med de teoretiska begrepp som 

behandlats i min undersökning medan den andra översattes till ett vardagligt språk, med korta 

och enkla frågor, för att på så sätt bli lättbegriplig för min intervjuperson. (Kvale & 

Brinkmann, 2014:173ff) 

 

Det togs hänsyn till två dimensioner i konstruerandet av intervjufrågorna, en tematisk och en 

dynamisk (Ibid.). Den tematiska dimensionen förklaras som vad intervjun i fråga rörde sig 

om, medan den dynamiska dimensionen snarare rörde interaktionen mellan intervjuare och 

informant. Jag ämnade hålla en bra balans mellan dessa dimensioner för att skapa 

förutsättningar för en väl genomförd intervju. Vid svar som upplevdes som diffusa har jag 

tillämpat vad Kvale och Brinkmann (2014:178) redogör för, nämligen vad som kallas för 

tolkande frågor. En tolkande fråga kan kännetecknas som en upprepning av vad som 

förekommit i ett svar, med syftet att förtydliga svaret utan att själv påpeka vad för information 
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jag vill åt. Ett konkret exempel från Kvale och Brinkmann på hur tolkande frågor kan inledas 

är: ”Du menar alltså att …”.  

 

Häger (2007:56ff) belyser problematiken med slutna intervjufrågor och menar, med 

hänvisning till Sawatsky, att en övervägande majoritet av frågorna bör formuleras som öppna 

och inledas med verb som exempelvis ”Hur”, ”Vad” och ”Varför”. Detta är något som 

beskrivs som en grundregel och är något jag har förhållit mig till under formuleringen av mina 

intervjufrågor. Genom att konsekvent ställa öppna frågor välkomnas mer information från 

informanten i fråga. Ett annat verktyg för just detta ändamål, som beskrivs av Häger 

(2007:67) och Kvale och Brinkmann (2014:178), är tystnad från intervjuarens håll. Genom att 

vid vissa frågor ha hejdat mig en aning från att gå vidare till följande frågor och istället vara 

tyst skapade detta utrymme för informanten att tänka efter och i sin tur fortsätta formulera och 

förtydliga sina svar. Dessa riktlinjer har även tillämpats i genomförandet av fokusgruppen.  

 

Med avseende att skapa förutsättningar för en så bra genomförd djupintervju som möjligt för 

min undersökning valde jag att först genomföra en pilotintervju. Syftet med denna var dels att 

testköra mina frågor för att sedan kunna omformulera och optimera dessa för min 

undersökning. 

Etiska överväganden 

Innan min genomförda intervju och fokusgrupp försäkrades mina informanter i ett tidigt 

skede, som ovan nämnts, att de hade rätt till anonymitet, enligt Hägers (2007:49f) 

anvisningar. Jag klargjorde att jag skulle utelämna information som de inte önskade skulle 

föras vidare i min rapport. Enligt samma princip får de av mina informanter som önskar att få 
ta del av min färdigställda rapport göra detta. 
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Resultat och analys 

I samband med undersökningarna har analysen av insamlade data visat flera relevanta 

aspekter av upplevda slumpfenomen i musikskapandeprocesser. För att göra 

undersökningsresultaten lättöverskådliga följer härefter en presentation av dessa resultat enligt 

en tematisk disposition. Först presenteras en sammanställning av enkätresultatet. Därefter 

presenterar jag resultat från följande teman: Slumpens betydelse för musikskapare, slumpen 

som medmusiker, slumpen i slutproduktioner, slumpens avfärdande och slutligen upptäckten 

och tillämpningen av slumpen. Varje tema avslutas med en tillhörande analys. Slutligen 

presenteras en övergripande analys av min insamlade empiri. Citat som presenteras från min 

genomförda intervju samt fokusgrupp är behandlade och korrigerade, enbart för att förtydliga 

den väsentliga informationen i dessa. 

Enkätundersökningens övergripande 

resultat 

I enkäten deltog 32 deltagare och det var en tydlig överrepresentation av vissa grupper. Bland 

de som deltog i enkäten var 78 % mellan 20-25 år och hela 87,5% av de svarande var män. 

Detta kan rimligtvis förklaras med att majoriteten av Mediehusets studenter är män och finns 

inom detta åldersspann. Samtliga av undersökningsdeltagarna svarade att de vid något tillfälle 

upplevt och använt sig av slumpen i sitt musikskapande. 41 % av undersökningsdeltagarna 

beskrev att de ”ofta” var med om slumpartade upptäckter i sitt musikskapande och 19 % 

angav att de vid åtminstone någon gång per skapandeprocess upplevde eller använde slumpen 

i sitt skapande. Dessa resultat ger en tydlig bild av att slumpfenomen kan ha inverkan och 

ibland stor vikt i skapandeprocesser. 

Slumpens betydelse för musikskapare 

Slumpen inom musikskapande är som tidigare nämnt möjlig att dela upp i två olika typer av 

slump, dels den rena slumpen samt den framtvingade slumpen. Den rena slumpen utgör vad 

som dess benämning kan tänkas innehålla; ett rent misstag, ett tekniskt missöde eller en 

spontan upptäckt som musikskaparen ofrivilligt är med om under skapandeprocessen. Den 
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framtvingade slumpen handlar dock snarare om en medveten handling av musikskaparen där 

slumpfenomen aktivt framkallas och då slumphändelser används som ett verktyg av 

musikskaparen under sin skapandeprocess. Intervjuperson 1 redogjorde för hur han använder 

sig av båda dessa typer av slumpen i sitt musikaliska arbete. Genom att koppla synthar med 

varandra, såväl på analogt vis som digitalt, skapar han medvetet förutsättningar för slumpens 

påverkan i sitt musikskapande. Dock upplever han den rena slumpens närvaro i sina 

musikskapandeprocesser som de mest betydelsefulla av de två typerna av slump. Han menar 

också att många av de upptäckter som revolutionerar musikvärlden sker fullständigt oväntat 

och omedvetet, många gånger av en slump i sin renaste form. Under intervjusamtalet drog han 

paralleller mellan sin personliga, slumpmässiga musikkonsumtion på musikfestivaler och sitt 

egna musikskapande och menade att slumpartade upptäckter av detta slag kan föra med sig 

nya vändpunkter i hans musikaliska tänkande. Han menade även att de upptäckter som han 

gör från den rena slumpen är det som främst utgör hans personliga musikaliska drivkraft: 

–  Hur många gånger har man varit med om konsertupplevelser som har gjort att man 

har känt ”wow”, en vändpunkt på något sätt. Det kanske är fem, sex sådana konserter 

man har varit på. Det är dom konserterna som man hela tiden på något sätt vill 

återuppleva. Det är därför man håller på med musik överhuvudtaget. Så är det också 
med att göra musik, att skriva egen musik. De där fem, sex gångerna i livet som man har 

upptäckt det där som man inte gjort själv, det är slumpen som har kommit på de 

upptäckterna. Så är det för mig och jag tror inte att jag är unik, det är bara att man 

kanske inte har formulerat det själv, förklarat det för sig själv, vad det beror på. 

(Intervjuperson 1, 30 november 2015). 

Anton beskrev under fokusgruppintervjun sin konsumtion av musik producerad av någon 

annan som ett direkt tillvägagångssätt för att nå inspiration till sitt egna musikskapande. 

Genom försök av att efterskapa melodier kan helt nya, originella sådana uppstå, menar Anton. 

 

Så gott som alla fokusgruppdeltagare uttryckte att de värderade denna rena typ av slump 

högre än den framtvingade varianten. Carl delade med sig av en personlig erfarenhet rörande 

slumpen i sitt musikskapande under fokusgruppdiskussionen. Erfarenheten som Carl delade 

med sig av handlade om hur en teknisk störning från ett ljudkort av misstag spelades in under 

en gitarrinspelning. Han gillade störningen och valde att behålla och använda sig av den i det 

projekt som han för tillfället arbetade med. Han uttryckte sin upplevelse av denna typ av 

slump, den rena, som mer värdefull för honom än framtvingad slump på grund av upptäcktens 
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okontrollerbara karaktär. Det var alltså avsaknaden av val och kontroll över resultatet från 

denna slumpartade upptäckt som gjorde att han fann denna typ av slump som mer tilltalande 

för honom. Trots detta ansåg han även att han kan uppleva ett visst värde även av framtvingad 

slump. Han berättade att det även var vanligt att han använde sig av denna typ av slump i sina 

skapandeprocesser. 

 

Beatrice beskrev även hon hur hon förhåller sig till de olika typerna av slumpen i sitt 

musikskapande: 

– Jag brukar typ göra det om jag inte vet vad jag ska göra ibland. Jag kan sitta och dra 

olika ljud i olika pluggar och se vad som händer. Om jag inte vet vad det är för plugg 

kan jag prova ibland och ibland blir det ascoolt för jag hade ingen aning om vad det var 

för någonting och det var inte alls tänkt. […] Fast sen är det ju roligare när det är 

jättemycket slump. Då blir det ju mer ”what” [skratt]. Det blir en häftigare grej som man 

själv kanske uppskattar, men sen om det blir bättre vet jag inte riktigt. (Beatrice, 1 

december 2015) 

Den framtvingade slumpen är alltså något som har hjälpt henne att komma vidare i sitt 

musikskapande i stunder då hon inte har haft klart för sig vad hennes nästa steg ska bli - när 

hon alltså har haft slut på idéer. Slumpen blir således ett verktyg för att skapa nya idéer och 

föra arbetet framåt. Hon uttryckte liksom flera av undersökningsdelatagarna en större 

uppskattning för den rena typen av slumpen, uttryckt som ”jättemycket slump”, och menade 

att denna upplevs som ”häftigare”, trots att även den framtvingade var av värde. Slumpens 

värde, menade hon, ligger i att det positiva resultatet kommit oväntat, vilket gäller båda typer 

av slumpen. Slutligen kommenterade Beatrice att hon dock inte visste om hon ansåg att 

resultatet av de olika slumptyperna skiljde sig tydligt från varandra. 

Analys av slumpens betydelse för musikskapare 

Intervjuperson 1 uttryckte som ovan nämnt att de upptäckterna som sker enligt den rena 

slumpen har potential att revolutionera musik genom att musikskapare tar emot nya kunskaper 

genom slumpartade upptäckters resultat. Upptäckterna är något som sker högst oväntat, vilket 

påminner om hur flertalet författare (Boden 1994, May 2005, Renander 2005 & Sahlin 2001) 

beskrivit hur konstnärer får sina kreativa idéer, på ett oväntat vis. Detta påstående från 

Intervjuperson 1 går i enlighet med anekdoterna om bland annat scratchfenomenets uppkomst 

(Batey 13 juni 2011 & The Art Of Turntablism i.d) och dess innebörd och roll den kom att 
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spela inom hip-hopgenren. Vad som beskrivs är dessutom en kreativ handling, enligt Mays 

(2005:38ff) definition av kreativitet. Handlingar som i något avseende vidgar människors 

medvetande och således ger upphov till ny verklighet klassificeras som kreativa handlingar. 

Genom nya kunskaper till följd av slumpartade upptäckter förebyggs ett utvidgande av 

människors medvetande och kan i sin tur ge upphov till ny verklighet, som i och med 

scratchfenomenets uppkomst. 

 

Med utsagan från Anton angående hans musikkonsumtions direkta inflytande i det egna 

musikskapandet taget i beaktning kan man alltså mena att det existerar ett samband mellan 

musiken som konsumeras och den som produceras av en musikskapare. Med denna 

utgångspunkt vore det alltså inte helt osannolikt att anta att även Intervjuperson 1 skulle ha 

inspirerats av musiken han konsumerar till sitt egna musikskapande. Särskilt med tanke på 

konsumtionens uttalade utsträckning, som kom att omfatta flera års konsumtion av en och 

samma genre.  

 

Beatrice menade att hennes upplevda värde av slumpens närvaro låg i att det positiva 

resultatet kommit oväntat, vilket angick båda typer av slump. Boden (1994:75) redogör för en 

definition av kreativitet ur ett vetenskapligt perspektiv. Hon menar att kreativitet definieras 

som en kombination av gamla kreativa idéer och att upptäckternas värde ligger i att det 

upplevs som överraskande att de faktiskt blir användbara. Vidare uttryckte Beatrice en 

ovisshet kring hur resultatet av de olika slumptyperna skiljde sig från varandra. Detta 

indikerar på att hennes kunskap om slumpens betydelse främst relaterar till hennes egen 

skapandeprocess och även att det är i just samband med sin egen musikskapandeprocess som 

hon ser slumpens främsta värde.  

 

I forskning som behandlat kreativitetsbegreppet har det skrivits om det omedvetna som en 

källa till kreativa idéer (May 2005, Renander 2005, Törnqvist 2009, Boden 1994, Sahlin 

2001). När ett problem i någon form i uppstår under skapandeprocessen vars lösning är okänd 

(exempelvis problemet av att inte veta hur ett ljud ska låta, som i fallet för Beatrice) behövs 

kreativitet för att hitta denna lösning (Renander 2005:11f). På detta sätt blir den framtvingade 

slumpen en medveten genväg till något som kan liknas vid idéerna som uppstår från det 

omedvetna. Genom att lämna över kontrollen åt något som inte är begränsat av det egna 

medvetandet behöver musikskaparen inte nödvändigtvis befinna sig i ett kreativt 
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sinnestillstånd för att göra markanta upptäckter som för det kreativa arbetet framåt. Den rena 

slumpen verkar snarare vara något som upplevs i och med ett faktiskt kreativt tillstånd, där de 

slumpartade upptäckterna mottas i ett tillstånd med starkt inslag av omedvetenhet. 

Upplevelsen av att en utomstående part medverkat i skapandet blir således en gemensam 

faktor framkallad av båda dessa typer av slump. 

Slumpen som utomstående medmusiker 

Intervjuperson 1 liknar sitt tillvägagångssätt, att medvetet öppna upp för slumpens inflytande i 

sitt skapande, den framtvingade slumpen, som att arbeta med slumpen som en medmusiker 

eller en kollega. Vidare berättade han om ett, av honom sammansatt, band bestående av en 

uppsättning slumpgeneratorer där varje slumpgenerator fått ett fiktivt namn. Varje fiktiv 

bandmedlem stod för spelandet av någon form av instrument, exempelvis slagverksliknande 

ljud eller någon typ av blåsinstrument. Även Carl från fokusgruppen beskrev slumpens 

närvaro som en utomstående hjälp i sitt skapande och liknade den med att ”släppa in ett spöke 

i sitt skapande”. Båda verkar ha likartade uppfattningar kring slumpens inflytande på deras 

skapande och ser den till viss mån som en part som står utanför dem själva. För 

Intervjuperson 1 ter sig detta dock en aning mer konkretiserat än för Carl, vilket legitimerar 

hans ordval av ”spöke”, snarare än intervjupersonens ordval ”medmusiker”. Dessutom 

berättade Emelie i beskrivningen av sitt eget musicerande att hon fann det enklast att arbeta 

med sin musik på egen hand, samtidigt som hon upplevde detta som det ”tråkigare”, som hon 

själv uttryckte sig, alternativet inom musikskapande.  

 

Analys av slumpen som utomstående medmusiker 

Både Intervjuperson 1 och Carl beskrev tydligt att slumpens närvaro i deras egna 

musikskapande liknar en närvaro av en utomstående part och benämner denna part som 

”medmusiker” (Intervjuperson 1) och ”spöke” (Carl). Deras ordval skulle kunna tyda och 

bero på i vilken grad som musiker väljer att acceptera slumpen i sina 

musikskapandeprocesser, samt hur väl de är medvetna om slumpens värde. Intervjuperson 1 

välkomnar slumpens inflytande i en såpass hög grad att han ser slumpen som en vän han 

spelar musik med, medan Carl snarare upplever den som en odefinierad kraft som närvarar 

under hans skapandeprocess, ett ”spöke”.  
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Att Emelie upplever ett ensamt musicerande som ”tråkigast” kan tänkas vara en 

grundläggande anledning till att somliga musiker attraheras av slumpen i sina 

musikskapandeprocesser. Samarbetet mellan musikern och en utomstående part, i detta fall i 

form av slumpen, kan upplevas som roligare och mer givande än att arbeta ensam. Genom att 

musiker ”kliver ur sig själva”, som Intervjuperson 1 uttryckt sig, tillåter de slumpen att träda 

fram i sina ensamma musikskapandeprocesser. Därmed kan de utsättas för eventuella 

upptäckter de inte medvetet arbetat fram själva, upptäckter som i sin tur kan leda till ny 

individuell kunskap inom området. De upplever således processen som givande på ett sätt de 

annars inte skulle, alltså om de enbart skulle ha arbetat utifrån vad deras befintliga kunskaper 

tillät dem och utelämnade slumpens inverkan. Detta blir således en kreativ handling, enligt 

Mays (2005:38ff) definition av begreppet. May menar att handlingar som bidrar till ett 

utvidgande av människors medvetande och som ger upphov till ny verklighet räknas som 

kreativa.  

Slumpen i slutproduktioner 

En fråga jag ställde mina informanter under intervjun såväl som under 

fokusgruppdiskussionen var huruvida de ansåg att slumpens inflytande var betydelsefull i 

slutproduktioner av olika slag. Med begreppet slutproduktioner avsågs både den färdiga 

egenproducerade musiken samt den musiken som dem konsumerar, producerad av någon 

annan än dem själva. Undersökningsresultaten visar att slumpen, bland 

undersökningsdeltagarna, anses vara viktigare under musikskapandeprocessen än under den 

personliga konsumtionen. Det övergripande svaret jag fick pekade på att slumpens närvaro 

under det egna musikskapandet tillför en viss dimension i slutprodukten som många gånger är 

önskvärd. Angående den egenproducerade musiken ansåg Intervjuperson 1 att slumpen kan 

tillföra element som han på egen hand, utan slump, inte skulle kunnat presentera hur han än 

hade funderat eller tänkt efter. I musiken han själv konsumerar beskrev han slumpens närvaro 

som en ingrediens, vilken bidrar till ett förhöjt intresse för musiken och vars avsaknad skulle 

resultera i en, enligt honom, ”lite väl kontrollerad och välförpackad” slutproduktion. 

 

Beatrice ansåg att slutproduktioner blir lidande av för hård kontroll, när det gällde hennes 

egenproducerade musik. Hennes argument för detta löd: ”Om jag bara skulle ta saker som jag 
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redan vet eller kan, eller tycker och tänker så skulle det inte bli så roligt liksom. Då skulle typ 

allting låta likadant eller väldigt förutspått.” (Beatrice, 1 december 2015). Trots att 

Intervjuperson 1 syftade på musiken han själv konsumerar och Beatrice syftade på musiken 

hon själv producerar så är båda deras tankar kring slumpfenomenets närvaro i 

slutproduktioner snarlika varandra. De vill båda alltså se att slutproduktioner innehåller denna 

okontrollerade, livfulla dimension. Även David, men även i viss mån Emelie som i övrigt inte 

sa sig vara bekant med slumpen i sitt eget skapande, upplevde att slumpens närvaro bidrar till 

ett förhöjt värde av slutproduktioner, både den egenproducerade som den som konsumeras. I 

fallet med musiken som en lyssnare konsumerar, som alltså har producerats av någon annan, 

förutsätter det dock att slumpens betydelse på något sätt tillkännages av skaparen och 

följaktligen även att en medvetenhet kring slumpens närvaro under skapandet finns hos 

lyssnaren under konsumtionen för att lyssnaren ska kunna bedöma slumpens betydelse för det 

klingande resultatet. David och Emelie var tydligt överens om att vetskapen av att ett 

musikaliskt inslag uppstått till följd av en slump bidrog till att förhöja musikens värde. 

Analys av slumpen i slutproduktioner 

Slumpens betydelse för musikskapare kan således liknas vid en kryddas betydelse i 

matlagning. Den kan tillföra något till musiken som sätter sig i motsats till adjektiv som 

förutspådd och kontrollerad. Denna djupare dimension skulle således kunna beskrivas som 

oberäknelig och livfull. Dimensionen i fråga kan därigenom göra musiken än mer intressant 

för både dess konsumenter som skapare, förutsatt att detta inslag av slump uppfattas och i sin 

tur leder till något som uppskattas av konsumenten.  

Slumpens avfärdande 

Vid den konkreta frågan om varför slumpen skulle vara värd att ta hänsyn till under skapandet 

svarade Intervjuperson 1 genom att beskriva mottagandet av slumpen i skapandeprocessen. 

Detta beskrevs som ett sätt att kliva ur sig själv och att tillåta musiken vara större än det egna 

personliga kontrollbehovet. Deltagarna i fokusgruppen menade även de att just det personliga 

kontrollbehovet kunde vara en orsak till att slumpens värde varierade från person till person. 

Emelie från fokusgruppen uttryckte att hon ytterst sällan var med om slumpen i sitt 

musikskapande och såg slump som aningen främmande. Hon uttryckte sig dessutom 

beklagande under diskussionen över att hon inte varit särskilt produktiv i sitt musikskapande 

under de senaste åren, på grund av sitt upplevda hämmande kontrollbehov.  
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– Jag har haft ganska svårt att skriva på de senaste åren och jag tror att det är för att jag 

inte har tillåtit mig själv att låta saker gå åt slumpen, för att jag ska kontrollera så att det 

blir bra. Det ska bli exakt såhär och då blir det ingenting för att man inte slappnar av. 

(Emelie, 1 december 2015). 

Vidare uttalade hon sig hypotetiskt om slumpens påverkan på sitt musikskapande, då hon 

hade svårigheter med att relatera till ett aktivt användande av den. Hon menade att hon 

förmodligen inte skulle uppleva det som en positiv överraskning att göra en slumpartad 

upptäckt utan snarare skulle hon känna en viss besvikelse över att hon inte förmådde att 

komma fram till resultatet på egen hand utan slumpens inverkan. 

 

En ytterligare kontrollaspekt som undersökningsdeltagarna behandlat, såväl i intervjun som i 

fokusgruppen, var frågan om kontrollen utifrån. Med denna menas de riktlinjer som av olika 

skäl gäller under ett projekt, eller vilka externa ramar som ett projekt rör sig inom. I intervjun 

berättade Intervjuperson 1 att han emellanåt arbetade med musikprojekt avsedda för radio och 

hur han där har behövt förhålla sig i sitt skapande till ett format lämpligt för radio. Då gäller 

ofta att samtliga komponenter av ett projekt tillsammans ska utgöra något specifikt i det 

slutgiltiga resultatet och därför vill man förmodligen ogärna riskera att resultatet blir något 

annat genom att tillåta slumpen påverka skapandeprocessen. Detta gäller uppenbarligen både 

när det handlar om det individuella kontrollbehovet som när det handlar om de riktlinjer som 

tilldelats en inför ett projekt. Riktlinjerna kan således betraktas som begränsande och 

hämmande av möjligheten att tillämpa slumpen i skapandeprocessen.  

 

Undersökningsdeltagarnas olika erfarenheter av slumpen i sina skapandeprocesser grundade 

sig övervägande på erfarenheter i digitala miljöer med DAW – Digital audio workstations. 

Intervjuperson 1 och samtliga deltagare från fokusgruppen, utom en, arbetade i något 

avseende med sitt musikskapande digitalt med DAW. Den person som avvek sig från detta 

mönster var Emelie, vars musicerande främst innefattade sång och låtskrivande och som 

dessutom var den enda av de deltagande som inte klassificerade sig själv som producent. För 

Intervjuperson 1 har användandet av slump utgjort en faktor av stor vikt i hans 

skapandeprocesser sedan hans intresse för slumpens betydelse väcktes under 1970-talet i och 

med hans möte med slumpgeneratorer i analoga synthar. Vidare uttryckte han att detta 

intresse väcktes på nytt i samband med hans upptäckt av Malström, en mjukvarusynth. Hans 



 

 20 

personliga intresse för synthen baseras på svårighetsgraden i att förstå sig på den, då den 

upplevs leva sitt eget liv. Dessa oberäkneliga tendenser är enkla att återfinna i den digitala 

musikarbetsmiljön och är något som tydligt förekommer även bland fokusgruppens deltagares 

erfarenheter och användningar av slumpen. 

Analys av slumpens avfärdande 

Emelie skulle förmodligen känna sig besviken över att slumpartat göra upptäckter av värde i 

sina skapandeprocesser. Besvikelsen skulle uppstå till följd av tanken att hon inte medvetet 

arbetat fram resultatet själv. Detta tyder på att slumpens betydelse inte nödvändigtvis är av 

generell betydelse för musikskapare, utan slumpens betydelse är beroende av hur 

människorna som utsätts för den reagerar och agerar. Musikskapare med starka kontrollbehov 

har det därför rimligen svårare för att låta sina produktioner influeras av slump.  

 

Det existerar till synes ett samband mellan den digitala arbetsmiljön och värderingen av 

slumpen och dess tillämpning i musikskapande verksamheter. Slutsatsen dras då samtliga 

informanter med anknytning till den digitala musikarbetsmiljön uttalat värderade slumpen, 

medan den enstaka utan digital arbetserfarenhet var ensam om att inte dela denna uppfattning. 

Intervjuperson 1 menade att hans personliga intresse för slumpen kommit från synthar med 

slumpgeneratorer. Intresset för dessa synthar har i sin tur uppstått från deras obegripliga 

konstruktion. Den digitala musikarbetsmiljön innefattar ofta brett utbud på möjligheter och 

verktyg som många användare till en början inte nödvändigtvis behärskar. Därav finns det 

större möjligheter och utrymme för experimentering under det egna musikskapandet än 

exempelvis en textförfattare eventuellt upplever under sin musikskapandeprocess. Det är 

därför alltså troligt att människor som ofta och enkelt utsätts för slumpen i sitt skapande blir 

medvetna om dess potentiella värde. 

Upptäckten och tillämpningen av slumpen 

Intervjuperson 1 beskrev att han har upplevt att musikers uppfattningar om slumpen varierar 

och att en del även upplever den som skrämmande i något avseende. Själv har han fått lära sig 

att värdera slumpen i sitt skapande och menar att han ibland även uppfattar slumpens resultat 

som bättre än vad han själv förmår utifrån sin medvetna förmåga. I och med att detta är något 

han påstår sig ha fått lära sig att uppfatta, har han rimligen inte alltid varit övertygad om 



 

 21 

slumpens värde i sitt musikskapande. Däremot menar han att han tydligt känner av när 

slumpartade upptäckter ”är rätt”, som han själv uttryckte det, och förundrades över denna 

känsla.  

 

I fokusgruppsintervjun beskrev Anton sitt igenkännande av slumpens värde som något som 

sker i enlighet med den kunskap inom området som han själv redan förfogar över. David höll 

med, men menade att han själv upplevde att det utöver kunskap även hade att göra med 

kreativitet. Denna upplevda kunskap, menade David, tar form av referenspunkter i sitt 

musikskapande. Genom möjligheten att kunna jämföra upptäckterna med någonting, med 

hjälp av kunskapen han redan förfogar över, använder och utökar han sin förmåga att kunna 

identifiera värdet av upptäckten. Angående kreativitetens roll i identifieringen av slumpens 

värde menade han att ett kreativt sinnestillstånd underlättade under upptäckterna. 

 

Vid frågan om Intervjuperson 1 alltid ansåg sig vara lika mottaglig för slumpen berättade han 

om en tid då han legat sjuk, i medvetslöshet under flera veckor.  

– Men det är klart att ibland hamnar man i lägen när man till exempel är trött eller 

svagare än normalt. Som för några år sen blev jag sjuk och låg på sjukhus och var 

medvetslös i flera veckor faktiskt. När jag blev uppväckt så var jag med om något som 

jag aldrig upplevt tidigare. Jag var liksom inte hungrig men däremot hörde jag 

jättemycket musik i skallen som jag inte riktigt hade hört tidigare. […] Men det var ju 

för att jag hamnade i det där läget, väldigt hyperkänslig och hårt medicinerad och visste 

inte riktigt vilken tid på dygnet det var. Under vissa perioder var jag sådär halvt 

medvetslös. Verkligen mitt emellan sömn och vakenhet och det är ju naturligtvis inget 

tillstånd som man tycker är mysigt att vara i men rent musikaliskt var det en skithäftig 

upplevelse. (Intervjuperson, 30 november 2015) 

När han väl återfann sig i medvetenhet hade han kvar en påtaglig kontakt med sitt omedvetna. 

Han uppfattade musik med sin härkomst från delar av hans omedvetna men som han alltså 
inte aktivt arbetade fram. Musiken nådde honom i det avseendet slumpartat, utan någon som 

helst medveten kontroll. Anton menade att även han upplevde sina slumpartade upptäckter i 

liknande, men mindre dramatiska, sinnestillstånd. 
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– Ja, det är väl det blir när man liksom kopplar bort allting i huvudet. När man låter sitt 

undermedvetna tala med en så släpper man allt metatänk och alla grunder och bara gör 

saker. (Anton, 1 december 2015) 

Även Beatrice, med tydligt igenkännande från Emelie, redogjorde för sin identifiering av 

kreativa idéer som något som tar plats när det lämnas utrymme för det. Genom att släppa på 
medvetandets tyglar och göra sig av med uppmärksamhetskrävande stimulans tillåts dessa 

kreativa idéer att träda fram. Exempel på scenarion som Beatrice valde att nämna där denna 

typ av avkoppling kan ske är vid långa tågresor, avkopplade från stress och störningsmoment. 

Beatrice beskrev tillvaron då som något som kan tolkas som en meditativ miljö och menar att 

det vid sådana tillfällen är lätt hänt att värdefulla kreativa idéer når henne, ofta på ett högst 

oväntat vis.  

Analys av upptäckten och tillämpningen av slumpen 

Vad Anton och David båda berättar om, angående hur de identifierar värdefulla slumper i sina 

skapandeprocesser, är helt i enlighet med Floréns (2010:58) resonemang om att slumpens 

igenkännande kräver kunskap såväl som kreativitet. Deltagarnas uttalanden bidrar därmed till 

ett förstärkande av Floréns teori. Denna teori skulle även kunna tänkas förklara uppfattningen 

hos Intervjuperson 1 om när någonting ”känns rätt”. På grund av hans befintliga kunskap 

inom området kan han tänkas ha en omedveten förmåga att identifiera slumpartade 

upptäckters värde, vilket resulterar i hans upplevda känsla.  

 

Vad samtliga informanter uttryckt om sinnestillstånd där de är väl mottagliga för att värdet i 

slumpartade upptäckter stämmer väl överens med de teorier om kreativitet och det omedvetna 

av Boden (1994), May (2005), Renander (2005), Törnqvist (2009) och Sahlin (2001). Trots 

det upplevda behovet av kontroll Emelie känt av under sitt musikskapande är hon alltså inget 

undantag från de övriga undersökningsdeltagarna gällande hur hon upplever kreativa tillstånd, 

nämligen som ett tillstånd med starka inslag av det omedvetna. När medvetenhetens tyglar 

släpper och försätter oss i ett sinnestillstånd som kan beskrivas som pendlande mellan det 

medvetna och det omedvetna tillåter vi våra kreativa idéer att äga rum. I och med vår 

kreativitet och kunskap kan vi således uppfatta, upptäcka och värdera slumpen när den väl 

visar sig för oss (Florén, 2010). 
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Övergripande analyser 

Nedan presenterar jag övergripande analyser av min insamlade empiri. Analyserna 

presenteras enligt följande ordning: Betydelsen av att kliva ur sig själv, den rena slumpen och 

det omedvetna, den rena och framtvingade slumpen i relation till kreativitet och slutligen 

Emelies relation till slumpen. 

Betydelsen av att kliva ur sig själv 

Utstickande idéer som presenteras inom musikvärlden tenderar att uppfattas som märkliga av 

allmänheten (Sahlin, 2001:98f). Upptäckter innehållandes utstickande idéer som nått utövaren 

genom att hen i något avseende har ”klivit ur sig själv”, som mina informanter har menat på, 

kan tänkas mottas av allmänheten på detta ovan nämnda vis. Då resultatet från upptäckterna 

inte har arbetats fram medvetet och kontrollerat kan de innehålla spår av för lyssnaren helt 

okända element. Av denna anledning kan de tänkas upplevas som märkliga av vissa delar av 

allmänheten, som Sahlin (2001) föreslår, men att de i själva verket skulle kunna klassificeras 

som geniala. Det tänkbara vore att det så småningom tillåts uppfattas även av denna del av 

allmänheten som geniala, när resultatet från upptäckten fått tid och utrymme att bemötas av 

dessa människor. När det fått sitt bemötande kan det slutligen benämnas som 

revolutionerande för musiken i fråga. 

Den rena slumpen och det omedvetna 

Slumpens upplevda värde, särskilt värdet av den rena slumpen, beskrevs av mina informanter 

bland annat komma från resultatens oväntade karaktär. På samma sätt menar Boden (1994:75) 

att värdet av kreativa idéer upplevs från överraskningen i att de faktiskt blir användbara. Detta  

menar Boden är argumentet för att kreativitet, av vetenskapligt lagda människor, ska 

definieras som kombinationer av gamla idéer. I ett visst avseende upplever jag denna vaga 

definition av kreativitetsbegreppet som värd att ta i beaktning i tolkningen av min empiri. Vad 

Boden menar med den kombination av gamla idéer som hon nämner kan tänkas vara en 

annan, förenklad förklaring till samma källa som andra forskare (May 2005, Renander 2005, 

Törnqvist 2009, Boden 1994, Sahlin 2001) menar att kreativa idéer har sitt ursprung från, 

nämligen det omedvetna.  
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Den rena och framtvingade slumpen i relation till 

kreativitet 

Som Florén nämner i sin avhandling Talangfabriken (2010) existerar det skilda uppfattningar 

om slumpens betydelse för kreativa skapandeprocesser forskare emellan. Bland annat nämner 

han Sahlin (2001), som han menar ställer sig avfärdande mot slumpens betydelse i sin 

forskning om kreativitet. Jag fann det därav intressant att även ta del av hur denna författare 

behandlat slumpfenomenet för att få ett bredare perspektiv på ämnet. Sahlin (2001:56f) menar 

att kreativitet inte existerar utan målmedvetenhet och att slumpen därav inte kan räknas höra 

till kreativitet. Enligt denna definition räknas alltså inte den rena slumpen som kreativ, medan 

den framtvingade slumpen tillåts göra det. Då den rena slumpens upptäckter är något som 

musikskapare blir som mest mottagliga för under deras kreativa sinnestillstånd väljer jag att se 

den rena slumpen som ett eventuellt inslag i kreativa skapandeprocesser. Den är dock inget 

som nödvändigtvis bör definieras som en självklar del av kreativa skapandeprocesser.  

Emelies relation till slumpen 

Emelie var i överlag relativt oviss om slumpen som fenomen i sitt egna skapande. I 

fokusgruppintervjun framkom det dock att hon kände igen sig i slumprelaterade erfarenheter 

som de övriga deltagarna delade med sig av. Det konstaterades att hon upplevde ett starkt 

internt kontrollbehov i sitt egna skapande men ansåg att musiken hon själv konsumerar, 

producerad av någon annan, fick ett förhöjt värde i och med vetskapen att slumpen varit 

inblandad under dess skapandeprocess. Emelie kunde även starkt relatera till beskrivningarna 

som angavs om kreativa sinnestillstånd under fokusgruppintervjun, vilka visat sig vara samma 

typ av tillstånd där även mottagandet av slumpen ter sig starkt. Hon uttryckte dock att hon sett 

en del av sina upptäckter snarare som ödesbundna, än slumpmässiga. Detta kan tänkas vara på 
grund av Floréns (2010:58) resonemang om kunskap och kreativitet, som skulle ligga till 

grund för när Emelie varit med om en slumpartad upptäckt. Via sin kunskap kan hon 

identifiera när slumpen är av värde, men definierar upptäckten som något som ”känns rätt”, 

som Intervjuperson 1 uttryckt sig, enligt Floréns teori. Detta ger anledning till misstankar om 

att Emelie kan ha värderat slumpmässiga upptäckter högre än vad hon själv egentligen varit 

medveten om. Det kan ha varit fråga om perspektiv och tolkning av begrepp som gjort att hon 

uppfattat slumpfenomenet som än mer främmande än vad det faktiskt kan ha varit. Med 

utsagan av Intervjuperson 1 angående att han fått lära sig att uppskatta slumpen i sitt skapande 
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öppnar detta upp för tanken att det även vore möjligt för Emelie att eventuellt lära sig 

uppskatta fenomenet, vilket hon i nuläget inte relaterar till. 
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Diskussion 

I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattning av de mest framträdande resultaten från min 

undersökning samt diskuterar denna. Sammanfattningen inleder avsnittet och följs av 

diskussion av min egna utförda undersökning med förslag på framtida forskning.   

 

Sammanfattning av resultat och analys 

De två varianterna av slumpfenomenet, den rena och den framtvingade, ter sig till synes 

likartat men fungerar på två separata sätt. Den rena slumpen är något som den kreativa 

aktören upplever i ett faktiskt kreativt tillstånd, medan den framtvingade är något som 

används i skapandet som ett verktyg, för att uppnå likvärdiga resultat som från den rena 

slumpen. Det visade sig tydligt i och med min undersökning att musikskapare värderar 

närvaron av den rena slumpen högre än närvaron av den framtvingade slumpen. Detta kan ha 

sin förklaring i Renanders (2005:43f) påstående om konsekvensen i att förvänta sig värdefulla 

idéer från sitt omedvetna. Genom att förvänta sig och aktivt arbeta för att värdefulla 

slumpartade upptäckter ska träda fram menar Renander att man troligtvis blir utan dessa. 

Rena slumper är något som konstnärer blir som mest mottagliga för att upptäcka i kreativa 

sinnestillstånd, vilka präglas av starkt inflytande av det omedvetna. I och med att 

framtvingade slumper sker framtvingat och medvetet är det därmed förståeligt att de inte når 

samma uppskattning som rena slumper.  

 

Det framgick att slumpen inte är något som alla verksamma musikskapare använder sig av, 

utan det finns de grupper som är mer öppna för slumpens närvaro under sina 

skapandeprocesser. De musikskapare som på något sätt arbetar i elektroniska och digitala 

miljöer visade sig ha enkelt att tillämpa slumpgenererande metoder i sina skapandeprocesser. 

Musikskapare med starka kontrollbehov visar sig heller inte alltid så mottagliga för slumpen i 

skapandet av musik på samma sätt som riktlinjer och yttre kontroller över projekt kan 

begränsa slumpens inflytande. Däremot är det inte självklart att det personliga 

kontrollbehovet är definitivt för hur slumpen mottas av musikskaparen. Det är eventuellt 
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möjligt att igenkännandet och uppskattningen av slumpens resultat är något som 

musikskaparen kan lära sig. 

 

Under redogörelsen av slumpartade upptäckter från Intervjuperson 1 gällande musiken som 

han konsumerar nämnde han sin upptäckt av världsmusik som tog plats på en musikfestival. 

Denna upptäckt kom sedan att påtagligt påverka honom i sitt musikaliska beteende genom att 

större delen av sin musikkonsumtion under efterföljande år kom att bestå av världsmusik. 

Anton berättade om hur han vanligtvis fick sin inspiration och menade att den ofta kom från 

när han slappnade av sitt medvetande samt genom att ta del av befintlig musik. Detta 

uttalande beskriver i något avseende vad May (2005:22ff) syftade på angående att kreativitet 

inte enbart infinner sig under skapandet av ett verk, utan även under upplevelsen av det. I och 

med upplevelsen av musiken som Intervjuperson 1 och Anton berättade om kan de därmed ha 

aktiverat sin kreativa skapandeprocess, enligt vad som benämns vid ”det kollektivt 

omedvetna”. Av att döma från erfarenheterna informanterna beskrivit har de troligtvis även 

varit med om autentiska skapandeprocesser (May 2005:45). Processen inleds som tidigare 

nämnt med ett möte av någon form. För Intervjuperson 1 innebar detta mötet med bandet som 

spelade på festivalen och som fångade hans uppmärksamhet. Mötet Anton upplevt utgjordes 

också av att ta del av den befintliga musik som väckt hans inspiration. När de sedan låtit sig 

inspireras av detta första möte, påbörjar dem det följande steget i den autentiska 

skapandeprocessen, vilket är ett ytterligare, men konkretiserat, möte. Det sistnämnda mötet 

utgörs av det faktiska mötet med sina respektive musikskaparverktyg (exempelvis en 

mjukvarusynth eller ett piano) och inleder deras egna praktiska skapande.  

Min undersökning och förslag på  framtida 

forskning 

Min utförda undersökning bidrar till en djupare förståelse för slumpfenomenet och dess 

betydelse för musikskapare, dock är detta ett ämne som kan utforskas än mer djupare och är 

möjligt att angripas enligt olika tillvägagångssätt. För att förtydliga slumpfenomenets 

betydelse och inverkan i konstnärliga skapandeprocesser skulle det eventuellt vara relevant att 

utföra en mer omfattande studie av fenomenet. Min egen undersökning är relativt begränsad 

vad gäller antal informanter och då ingen större hänsyn tagits till exempelvis vilka 

musikaliska genrer de varit aktiva inom kan detta tänkas färga av sig på den empiri jag fått. 
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För att få en förtydligad bild av slumpfenomenets betydelse för konstnärliga 

skapandeprocesser vore det därför relevant att göra en studie med större omfattning, med fler 

informanter både för djupintervjuer och fokusgruppdeltagare. Då majoriteten av mina 

informanter varit män skulle det dessutom vara intressant att ha en bredare heterogenitet även 

gällande könsfördelningen bland dem.  

 

Som resultat av min undersökning framkom en utveckling av terminologi, i och med 

uppdelningen av slumpens definition. Jag har förhållit mig till Floréns (2010) definition av 

slumpen, som jag benämner som den rena slumpen, men under min undersökning har det 

varit nödvändigt att definiera en ytterligare variant av slumpfenomen. Denna variant har jag 

valt att benämna som den framtvingade slumpen. Den definieras enligt följande:  

En upptäckt som i något avseende är medvetet framkallad av den kreativa aktören under 

skapandeprocessen men vars resultat är okänt tills handlingen är utförd. Framställningen av 

dessa begrepp stod utanför undersökningens syfte men uppstod likväl i och med 

undersökningens genomförande. För framtida forskning inom området vore det förslagsvis 

intressant med ett fortsatt utvecklande av begreppen, eventuellt genom en tillämpning av de i 

andra skapandeprocesser utöver musikskapande. 
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