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Sammanfattning/abstract 

Den här studien beskriver en autoetnografisk fältstudie av en musikproducent i syfte att analysera 

och ta reda på hur den kreativa processen fungerar i arbetet av att framställa ett musikaliskt verk 

utan förutbestämda ramar och regler för verket.  

Studieobjektet och forskaren i den här studien är därför samma person och studien bygger på 

insamlad skriftlig och auditiv dokumentation samt tidigare forskning och studier som gjorts i ämnet.  

Syftet med studien var att belysa den kreativa processen i sin helhet och ta reda på hur den fungerar 

och resultatet kan delas in ett vetenskapligt perspektiv och ett konstnärligt perspektiv där det 

vetenskapliga resultatet är att belysa och lyfta fram den kreativa processens funktion i relation till 

tillvägagångssättet i ett musikproduktionsarbete och det konstnärliga resultatet är i form av en 

musikproduktion.  

Studien diskuterar hur arbetet med dubbla roller kan påverka resultatet samt den känslomässiga 

aspekten i att forska på sitt egna arbete när det arbetet innebär en känslomässig koppling som 

konstnären känner för sitt verk. På grund av ett grundligt genomförande av studien är resultatet 

tydligt och studien kan användas som utgångspunkt i framtida liknande studier. 
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1. Introduktion  

Under vårterminen 2017 under mina pågående studier på programmet Musik & Ljuddesign hörde 

jag en föreläsning om en man som studerat sig själv i sitt skapande och sin kreativitet. Han agerade 

alltså både konstnär och forskare i projektet och min första tanke var att det skulle vara en 

omöjlighet att forska på sig själv och på ens egen kreativa process och att en sådan studie därför inte 

skulle kunna vara trovärdig.  

Motargumentet som dök upp var att fördelen med en sådan studie var att resultatet och tolkningen 

av informationen under arbetet skulle ju mer likna fakta än en tolkning då analysen av produkten 

blir korrekt återgiven eftersom ingen yttre person tolkar det personen tror sig se av arbetet hos en 

annan människa och det personen producerar.  

Tanken på den typen av forskning och med mer kunskap i ämnet låg och ruvade i bakhuvudet ett 

tag.  

Min egna kreativa process tenderar att variera kraftigt och perioderna då kreativiteten flödar 

gentemot perioderna då den inte gör det är tydliga. Detta skapar ofta en viss frustration över 

kreativitetens makt men också dess tydliga form. En form som jag trott mig haft tillräcklig kunskap 

om, något som visade sig vara felaktigt. Min analys av den kreativa processen har varit för enkel 

och bestått i endast två lägen då ena läget inneburit produktivitet och det andra läget inneburit ett 

stagnerande i produktiviteten.  

Jag har sen tidiga tonåren uttryckt mig kreativt på ett eller annat sätt, allt från dans till texter till de 

fem senaste året genom musik på olika sätt. Oavsett ämne så har den röda tråden i min kreativitet 

stundtals varit en upplevelse av brist på inspiration och en känsla av att vara fast i pågående kreativa 

arbete, något jag inte tidigare reflekterat alltför mycket på utan snarare bara försökt acceptera även 

om det skett motvilligt.  

I retrospektiv kan jag dessutom skönja en viss tendens till att ge upp i ämnet i fråga för att påbörja 

ett projekt i ett annat kreativt ämne, något som skulle kunna tydas som en flykt på grund av 

bristande kunskap om den kreativa processen. 

Med denna begynnande tanke som såddes som ett litet frö hos mig så väcktes lusten att ta reda på 

mer om den kreativa processen, men framförallt att studera min egna kreativa process, dels hur den 

fungerar men också vad som eventuellt kunde göras på egen hand för att påverka den.  

!4



1.1 Bakgrund  

Musikproduktion som ämne är relativt nytt och det är ett ämnesnamn som inte har en någon vidare 

akademisk klang över sig och detta visar också på nybörjarstatusen ämnet har.  

Även om musikproduktion i sig absolut inte är något nytt så skiljer sig teknologin sen datorns 

inträde i vardagen och möjligheten för var och varannan att få möjlighet till en avancerad studio 

hemma (Ternhag & Wingstedt, 2012, s. 79-80).  

Med den här informationen förstår man ganska snart att forskning och studier i den kreativa 

processen gällande musikproduktion med dagens teknologi inte svämmar över. Däremot finns det 

en hel del forskning och studier i den egna kreativa processen och det är i huvudsak två av dessa, 

Dan Alkenäs studie ’Mitt komponerade, kreativitet och teknik’ och John A. Sobodas bok ’The 

musical mind - The Cognitive Psychology of music’ som jag kommer att referera till och jämföra 

mina egna studier med.  

Eftersom studien behandlar den kreativa processen och hur den fungerar kommer följande avsnitt 

att besvara frågorna:  

• Vad är kreativitet? 

• Vad är den kreativa processen? 

• Hur fungerar den kreativa processen? 

• Hur studerar man och forskar om sin egna kreativa process och är det ens möjligt? 

Vad är kreativitet? 

Nationalencyklopedin förklarar kreativitet på följande sätt:  

”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” (Nationalencyklopedien, i.d) 

Först och främst är kreativitet inte synonymt med talang. Den talangfulle kan vara och är ofta 

kreativ, den kreativa kan vara talangfull men är mindre ofta det. Den kreativa personen ser till att 

saker blir gjorda (Balkin, 1990, s. 29).  

Det är en förvärvad egenskap som kan läras in, läras ut och är handgriplig och avgörande för 

människans utveckling. Kreativitet kan definieras som konsten att och vetenskapen om att kunna 

vara både objektiv och subjektiv i sitt agerande. En kombination av att känna och att veta och att ha 

förmågan att alternera dessa två egenskaper, att växla mellan vad som känns bra och vad man 

faktiskt vet. Så, att bli en mer kreativ person innebär att bli vaksam på de båda. 

(Balkin, 1990, s. 32).  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Vad är den kreativa processen? 

För inte så längesedan definierades den kreativa processen som själva akten av komponerandet. 

Studierna kring den kreativa processen kunde delas in i två riktningar.  

Å ena sidan musikvetare med bakgrund i musikhistoria som använde sig analysbaserade studier av 

skisser. Dessa lärda inom musikskisser fokuserade på studier av vita män från sent 1700 till tidigt 

1900-tal. De kunde dedikera i stort sett hela sitt liv åt att tolka och transkribera skisser och 

arbetsdokument av en enda kompositör. 

Å andra sidan psykologer och lärda inom utbildningsvetenskap som ägnade sig åt empiriska studier 

om kreativitet, dessa sökte grundläggande kompositionella färdigheter hos två grupper och dessa 

grupper bestod av antingen vita manliga musikstudenter och/eller vita barn med musik och 

komposition på schemat. Idag ser fältet dock annorlunda ut. Detta dels på grund av vi nu har flyttat 

bortom det teoretiska och disciplinära ramverket som var aktuellt då och dels för att det har dykt 

upp nya forskningsobjekt. Att t ex studera musikaliskt framförande, med starkt institutionellt stöd 

och synlighet, har gått till ett av det snabbast växande ämnesområdena i undergruppen för 

musikaliska studier (Donin & Traube, 2016, s. 283). 

Hur fungerar den kreativa processen? 

Den kreativa processen resulterar i ett förkroppsligande av en genuint ny produkt eller idé. Något 

kan tyckas kreativt för en person på grund av att det är nytt för hen och då blir begreppet ”nytt” 

försvagat eftersom det då utgår från att det bara är nytt och ovanligt för personen i fråga som precis 

gjort upptäckten. Upptäckten som personen nu är medveten om har ett förflutet och har existerat 

tidigare bara att personen då inte har varit medveten om det (Sasso, 1980, s.125). 

Hur studerar man och forskar om sin egna kreativa process och är det ens möjligt? 

När de studier som genomförts då forskare använt sig själva som studieobjekt har ett antal 

tillvägagångssätt tillämpats och vetenskapliga metoder använts för att studera sin egen 

skapandeprocess.  

Följande tillvägagångssätt har använts och kan användas för dessa studier: 

Autoetnografi, ett begrepp som härstammar ur etnografin där antropologer levde med och nära de 

människor de studerade. Autoetnografi syftar på att studieobjektet inte längre är någon annan utan 

en själv.  

Dokumentation, i huvudsak tre olika dokumentationstekniker har varit relevanta i tidigare studier 

och dessa är skriftlig dokumentation, muntlig dokumentation med inspelning samt visuell 

dokumentation där forskaren filmar sig själv i arbetet (Alkenäs, 2014, s. 18 & Sloboda, 1985, s. 

102-104).  
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Om det kreativa arbetet görs i ett datorprogram så kan screen shots under pågående arbeta fungera 

både som skriftlig och visuell dokumentation då det är möjlig att se i text vad som gjorts men också 

visuellt i bilder i exempelvis grafer i inställningarna.  

1.2 Motivering och syfte 
 

Huvudsyftet med mitt projekt var att studera min egna kreativa process, försöka förstå vad som 

faktiskt händer och att kunna jämföra den med forskningen som finns i ämnet samt se om det med 

mer fakta i ämnet går att påverka processen.  

Studien syftar till att undersöka huruvida kunskapen om en process kan möjliggöra en manipulation 

av processen för att få ut ännu mer av den eller om de facto är en del av den kreativa processen att 

hamna i kreativ stiltje och därför inte komma vidare i arbetet. 

Projektet består av två resultat, det ena ett konstnärligt arbete i form av ett egenproducerat 

musikaliskt verk och det andra i form av en vetenskaplig studie kring arbetet av detta verk. 

Ur syftet med studien har följande tre frågor framställts att forska kring i arbetet med studien. 

1. Hur fungerar den kreativa processen?  

2. Vad händer i den kreativa processen när arbetet sker utan ramar?  

3. Är de möjligt att påverka och manipulera den kreativa processen med mer kunskap om den?  

1.3 Problemformulering  

Den litteratur om musikalisk komposition som finns behandlar den färdiga produkten snarare än 

processen för att framställa produkten. Detta gäller även för analysen, då den också fokuserar på att 

förklara den färdiga produkten och inte processen dit. (Sloboda, 1985, s.102). När studier av 

kompositörers anteckningar gjorts kan man ställa sig frågan huruvida tolkningen av dessa 

anteckningar egentligen säger något om processen som föranledde slutresultatet av den färdiga 

produkten (Sloboda, 1985, s. 104).  

Att arbeta kreativt, speciellt om det är tidsbestämt, kräver att arbetet flyter på men de flesta som 

jobbar med något kreativt har någon gång upplevt att exemplevis inspirationen och idéerna tar slut, 

man tvivlar på att det man gör, man ifrågasätter kanske till och med sin egna förmåga och 

ifrågasätter trovärdigheten i sitt arbetet.  

Kunskap om den kreativa processen skulle kunna möjliggöra en bättre förståelse för det kreativa 

arbetet och på så vis kunna förbättra och effektivisera arbetet. Att fler studier och analyser av den 
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kreativa processen på individnivå genomförs kan således skapa en bredare bild och ett vidare 

perspektiv till nytta för både verksamma men också nya röster inom det kreativa fältet. Insamlandet 

av protokoll i dessa studier är iallafall ett första steg i att förstå mentala komplexa processer 

(Sloboda, 1985, s. 138).  

Många av de studier som genomförts har varit i icke naturalistisk miljö med regler för 

kompositionsuppgifterna (Alkenäs, 2014, s. 7).  

Ett exempel är John A. Sloboda som i forskningen kring sin egna kreativa process gick in i det 

arbetet med ett antal regler och allmänna begränsningar för hur studien skulle genomföras. 

(Sloboda, 1985, s. 125).  

Det är med den här överblicken av hur studier av den kreativa processen tidigare genomförts som 

jag har för avsikt att studera den kreativa processen med mig själv som studieobjekt, i en icke 

laboratorisk miljö och där studien genomförs i musikprogrammet Logic Pro X och med fria tyglar 

och utan regler för musikproduktionsuppgiften. 

Målet med den här studien och det jag ämnar ge svar på är hur den kreativa processen fungerar och 

vad som händer med denna process när man arbetar kreativt men utan ramar och regler för verket 

som ska komma att framställas. 

 
1.4 Översikt  
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1.5 Mitt bidrag  

Jag ämnar undersöka den kreativa processen och hur den fungerar, dels som process men också hur 

den fungerar när man arbetar utan ramar och regler för det man tänkt framställa genom sin 

kreativitet. Detta då jag i min kreativitet och i mitt skapande hamnar i svackor och den kreativa 

processen således inte rör sig framåt.  

Jag har antagit att den kreativa processen är en process som man bara kan följa med i,  

i alla dess upp och nedgångar, vilket kan vara frustrerande i nedgångar när man behöver få 

processen och arbetet att gå framåt. Upplevelsen har varit att det i stort sett bara finns två lägen i 

den kreativa processen, det när allting flyter och kreativiteten flödar och det när skrivblockeringen 

infaller och arbetet står still och kreativiteten lyser med sin frånvaro.  

Eftersom jag personligen inte visste så mycket mer ingående om processen ville jag ta reda på mer 

om den och försöka förstå huruvida jag med mer kunskap skulle kunna manipulera processen till 

fördel för den egna produktiviteten. 

2. Teori 
 

Det var den engelske socialpsykologen och socialisten Graham Wallas som tidigt definierade fyra 

stadier i den kreativa processen.  

Dessa fyra stadier i den kreativa processen beskrivs såhär: 

1. Förberedelse 

I det här stadiet samlar personen ihop nödvändig information och basal kunskapsnivå som krävs 

och som är nödvändig för att kunna kombinera de kunskaper man har på ett kreativt sätt. 

2. Inkubation  

Här utvecklas idéerna, kläcks och går från medvetenhet till omedvetenhet. Man har i det här 

stadiet inte ett medvetet fokus på problemet och det har visat sig att i det här skedet i processen 

händer mycket på grund av att de omedvetna mentala processerna är viktiga. 

3. Illumination  

Här kommer den berömda ”aha-upplevelsen” in och saker och ting börjar falla på plats. 

4. Verifikation  

Här testas idéen, förtjusningen har lagt sig, och det som kvartstår är att idéen eller projektet 

testas över tid. (Sasso, 1980, s.127).  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Senare har fler stadier lagts till i den kreativa processen, dessa är problemaktivering och 

idégenerering som har lagts till i början av processen och kommunikation och utvärdering som har 

lagts till på slutet av processen. I utvärderingsprocessen blir ”om” nyckelord då man omdefinierar, 

gör om, tänker om, placerar om, processar om och skriver om det man producerat (Balkin, 1990, s. 

32) 

Sasso beskriver den första etappen i den kreativa processen som en imitation som börjar som en 

reglerad aktivitet på det viset att imitationen sker mekaniskt och automatiskt. Mönstren som 

imitatören följer är repetitiva och vanliga på grund av att de är beroende av hens uppfattning om 

den dominerande miljömodellen, denna fas kallar Sasso för raw imitation som på svenska betyder 

rå imitation (Sasso, 1980, s. 121).  

Sasso förklarar vidare hur imitation blir en effektiv handling när imitatören försöker förstå och 

interagera på ett effektivt sätt med omvärlden. Imitationen skapar här ett ömsesidigt samband med 

världen och är en process där imitatören andra etappen som meningsfull imitation står tillbaka och 

ur en opersonlig och fristående synvinkel passivt undersöker och reproducerar objektet. I allt större 

utsträckning försöker imitatören här att modifiera sitt arbete enligt de krav som finns medan hen 

ändå försöker förstå och tolka sin produkt utifrån de regler imitatören själv väljer för framställandet. 

Denna etapp kallar Sasso för meaningful imitation som på svenska betyder meningsfull imitation 

(Sasso, 1989, s. 121). 

I den här studien kommer utgångspunkten i huvudsak vara Wallas definition av den kreativa 

processen och hans modell av fyra olika steg i processen, detta då dessa stadier och den här 

modellen ofta används och citeras i litteratur och forskning kring de kreativa processerna och också 

för att göra en rimlig avgränsning i studien men också för att möjliggöra ett test av en vedertagen 

modell. Studien kommer att analysera dessa fyra steg och spegla det mot resultatet av fältarbetet för 

att försöka se hur väl projektet stämt med och följt utveckligen i den kreativa processen. 

2.1 Tidigare arbeten inom projektområdet  

En antal liknande studier i ämnet har genomförts och i kommande avsnitt återges en kortare 

sammanfattande del av fyra olika tillvägagångssätt i sådana studier, dessa är: Skisser, 

kompositörens egna anteckningar, observationer genom verbalt protokoll och observation av sig 

själv samt observation av improvisation.  

Det är också under den här rubriken som en mer ingående återgivning och sammanfattning av Dan 

Alkenäs och John A. Slobodas studier finns, detta på grund av att dessa två studier är relevanta för 
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min studie och flera paralleller kan dras mellan deras arbete och arbetet i den här studien. Både 

Alkenäs och Sloboda har gjort studier om den egna kreativa processen och med sig själva som 

studieobjekt.  

Skisser 

En skiss är en ofullständig eller ett preliminärt utkast av ett arbete, antigen hela arbetet eller delar av 

det, som skrivs före det slutgiltiga manuset. Johnson argumenterar för att en musikalisk analys av 

kompositörers anteckningar inte har gett någon ny insikt om den slutgiltiga kompositionen med 

anledning av att det, för det första, finns en överdrift av före-analysen av det färdiga arbetet hos 

moderna musikologer och att de antar att det i sig har en välformad struktur som bestämt föreskriver 

hur arbetet ska komma att låta. Skisserna tenderar snarare att vara misslyckade experiment eller ses 

som ett tecken på kompetens, nödvändiga och de är dessa som möjliggör resurser för 

färdigställandet av kompositionen. För det andra menar han att den kreativa processen i sig är 

såpass komplex och därför ytterst svår att tolka och förstå sig på med hjälp av skisser (Sloboda, 

1985, s.104-150). 

Kompositörens egna anteckningar 

Här skulle man kunna dela in arbetet i två stadier, inspiration och utförande. I första stadiet, 

inspirationen, föds idén i medvetandet och i andra stadiet går idén från omedvetenhet till 

medvetenhet och avsiktlig process som utvidgas och transformeras. I de fallen kompositören själv 

fört anteckningar kring sitt arbete och sin process så kan man konstatera att informationen är så 

sammanhängande och tydligt uttryckt gällande deras inre erfarenheter att man skulle kunna isolera 

några av de grundläggande egenskaperna i kompositionsprocessen och i den kreativa upplevelsen 

(Sloboda, 1985, s. 116). 

Observationer av kompositörens arbete - verbalt protokoll och observation av sig själv 

I ett verbalt protokoll sker ofta interna begränsningar för kompositören som genereras av vad som 

redan hörts i kompositionen och generella regler för att verket ska ha en viss balans och följa en viss 

struktur. Det verkar som att kompositören försöker upptäcka initialt obemärkta egenskaper i det hen 

redan komponerat för att få idéer till det fortsatta arbetet med kompositionen. Detta blir en slags 

anpassning i efterhand av faktan som då ska stämma överens med konventionen av det som redan 

gjorts (Sloboda, 1985, s. 124). 

I en observation av sitt egna arbete kan resultatet av protokollet, hur detaljerat det än må vara, 

lämna mycket osagt. Det svarar exemplevis inte på varför tonerna som använts har använts, eller 

varför andra val som gjorts gjordes. Att skriva protokoll samtidigt som man arbetar kreativt kan 
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också stoppa upp det kreativa flödet och man kommer in i ett sk. flow och arbetet flyter på 

(Sloboda, 1985, s. 136-137). 

Observation av improviserat framträdande 

Ett nyckelord i kompositionsprocessen kan vara att forma och fullända musikaliska idéer. När det 

gäller improvisation har kompositören ingen möjlighet att göra detta utan den första idén måste 

fungera. Något som skiljer improvisation från komposition är existensen av en stor uppsättning 

formella begränsningar som innehåller en form för improvisationen. Utifrån den formen kan alltså 

improvisatören fördela besluten som gäller struktur och riktning. Hen använder en modell som är 

externt kvalificerad av kulturen och som hen kan fylla i på olika sätt. På så vis kan improvisatören 

förlita sig på de redan angivna begränsningar av formen tillsammans med sin egna musikaliska stil. 

Så när man studerar och observerar ett improviserat framträdande så ser man att hur formerna 

används och hur det hjälper improvisatören att bygga sitt framförande (Sloboda, 1985, s. 138-139). 

Dan Alkenäs självstudie 

Alkenäs har i sin självstudie kommit fram till följande, att sk. passiv läsning dvs att göra andra 

saker som inte har med projektet att göra har gynnat honom i hans process. Alkenäs upplever att 

begränsningar såsom exempelvis kompositörens vilja att inte upprepa snarare påverkar hans 

kreativitet på ett positivt sätt då ett oändligt antal lösningar istället reduceras ner till ett fåtal 

lösningar (Alkenäs, 2014, s. 41-42).  

Ett av hans syfte med studien var att utveckla en skiss till en färdig produkt och Alkenäs upplevde 

det svårt att lämna skissen för att fullborda det musikaliska verket.  

Det var i kompositionsprocessen som han fick ägna mycket tid till att lösa tekniska problem på 

grund av tekniken vi idag använder, nämligen datorn, och att datorn i hans fall skulle iscensätta det 

musikaliska framförandet. Detta är något som kräver kompetens och kunskap i området och 

påverkar resultatet. Han nämner i sin studie att datorn och den nya tekniken både kan hjälpa men 

också sluka en massa tid.  

Man skulle kunna dra slutsatsen att Alkenäs eventuellt hade behövt mer tid för första fasen i 

processen, förberedelse, nämligen att samla in tillräcklig kunskap och fakta för att genomföra sina 

idéer. Av hans studie att döma skulle man också kunna dra slutsatsen att den tredje fasen i 

processen, inkubation, var värdefull och spelade en nyckelroll i hans kreativa process. 
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John A. Slobodas självstudie 

Under arbetet med att komponera ett stycke till en amatörkör så insåg Sloboda vid ett tillfälle att det 

skriftliga protokollet lämnades åt sidan då han var rädd att förlora momentumet om han skulle 

avbryta sin tankegång i kompositionen för att föra skriftliga anteckningar om vad som pågick i 

stunden. För honom verkade det skriftliga protokollet avslöja mer om den genuina 

kompositionsprocessen när kompositören är osäker och/eller tvekar på vilken riktning verket ska ta 

och man försöker hitta lösningar. Han drar slutsatsen att protokollet lämnar mycket osagt och att det 

inte kommer i närheten av dokumentation av motivering för valet för varje anteckning. Han 

konstaterar att hans protokoll kantas av oförklarliga val exemplevis när förklaringen för valen han 

gjort är baseras på en känsla eller helt enkelt bara saknar berättigande. Han tycker sig också se ett 

mönster där han använder sig av tidigare material som utgångspunkt i sin komposition, något som 

han ibland skriver över eller modifierar. Han tyckte sig märka att han karakteriserade det han redan 

hade komponerat och skrivit för att stilen skulle överensstämma.  

Att starta kompositionen med imitationer, något som ofta tar ett tag att höra, kan vara viktigt för att 

skapa kommande verk och det är av vikt att lita på sin kunskap och att ens vanebeteende ger ett 

resultat som är mer berikat än det imiterade ursprungsmaterialet (Sloboda, 1985, s. 136-138). 

Av Slobodas arbete skulle man kunna dra slutsatsen att han fastnade i ganska snabbt fastnade i 

inkubationsfasen då han endast kunde skriva fram till andra versen av fem versen i Psalmen han 

skulle komponera. Han lämnade således projektet i ungefär ett år. Några månader efter att han 

lämnat projektet började han intressera sig för kompositionsprocessen och man skulle kunna påstå 

att detta insamlande av nödvändig kunskap, förberedelsefasen, hjälpte honom att återuppta projektet 

(Sloboda, 1985, s. 125). 

Efter det flöt arbetet med kompositionen på bra, vissa perioder mer effektiva än andra men det 

följde den kreativa processens faser.  

En slutsats kan vara att Sloboda kunde lagt mer tid till förberedelse för att slippa en såpass lång 

paus i arbetet och för att mer effektivt kunna arbeta fram kompositionen. 
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3. Metod

Studiens målsättning är att ta reda på hur den kreativa processen fungerar och på vilket sätt det är 

möjligt att studera ens egna kreativa process, att forska på sitt egna arbete.  

Hur möjliggörs en sådan studie av ens egna arbete?  

Nedan beskrivs tillvägagångssätt och den vetenskapliga metod som använts i studien.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt som använts och används för att studera den kreativa 

processen. Nedan beskrivs de tillvägagångssätten som använts i den här studien för att besvara den 

vetenskapliga frågan. 

Dokumentation och autoetnografi 

I den här studien användes två typer av dokumentation: skriftlig, och auditiv.  

Under studiens gång fördes anteckningar och ”spara som” dels för att uttrycka upplevelsen av hur 

arbetet fortskred men också för att kunna jämföra hur arbetet låtit under projektets gång. Detta för 

att få en bredare vy av den kreativa processen och kunna analysera hur processen fortskridit. 

Autoetnografi är ett begrepp som fötts ur etnografin. Etnografin föddes under tidigt 1900-talet när 

antropologer upptäckte, utforskade och beskrev de primitivas liv för att visa hur livet hos de 

primitiva såg ut. Studierna pågår i studieobjektets kontext och därför på nära håll (Duncan, 2004, s. 

3). 

Autoetnografi fungerar på samma sätt med skillnaden att studieobjektet också är forskaren och 

studerar sitt egna arbete och sin egna kontext.  

Jag har i den här studien jobbat ur ett autoetnografiskt perspektiv då jag axlat rollerna som 

studieobjekt och forskare. 

Studiens tillvägagångssätt 

Verket som ligger till grund för min studie är ett verk med en ursprungsidé om fria ramar och inga 

kulturella regler gällande genre, låtstruktur eller annat. Verket producerades i hemmastudiomiljo 

och instrumenten som användes är digitala i ett musikprogram, Logic Pro X som i det här fallet 

använts på en Apple Mac Book Pro dator. För att dokumentera arbetet så fördes skriftliga och 

digitala anteckningar i samband med produktionsprocessen. De skriftliga anteckningarna användes 
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främst då jag letade ljud och enkelt skulle kunna leta igenom och hitta tillbaks till de ljud jag 

gillade. De digitala anteckningarna hade jag i min dator och de var med av upplevelsekaraktär, jag 

skrev upp hur arbetet flutit på och tankar och känslor inför arbetet och processen. Jag utformade de 

digitala anteckningarna i kortare dagboksformat, för att enkelt kunna se tillbaka på datum och när 

jag gjorde vad.  

Jag använde mig av ett midi-board som jag kopplade till datorn och till Logic Pro X för att leta ljud 

till ackorden i verket och till samplern Kontakt för att leta slag och trumljud. För arbetet med att 

framställa ett beat i sequencern arbetade jag utan midi-boardet. Detta på grund av att midi-boardet 

är av äldre modell och kräver ofta omstart för att användas med Logic Pro X, jag föredrog i de 

fallen att det konstnärliga flowet fick företräde.  

Användandet och valet att arbeta i Logic Pro X med digitala instrument var också ett val för att 

kunna ha ett så konstnärligt flöde som möjligt, när jag arbetar i Logic Pro X utan inspelning av 

externa instrument så flyter mitt arbete på bättre då mitt flow inte behöver avbrytas för att göra plats 

åt tekniska problem, lösningar eller inställningar. Jag valde också att föra anteckningar efter varje 

session, även detta för att inte rubba aller avbryta det konstnärliga flowet. Jag är medveten om att 

sådana anteckningar av mer sammanfattande karaktär kan vara mindre detaljrika men då mina 

sittningar inte pågick i  mer än tre timmar åt gången tyckte jag det fanns ett större värde i flowet, 

och i retrospektiv var anteckningarna tillräckligt detaljrika för att kunna analysera dem.  

Sloboda nämner problematiken i att avbryta flowet för att föra anteckningar och han nämner även 

ett tillfälle när han gjorde ett aktivt val att fortsätta med produktionen istället för att avbryta flowet 

för att anteckna och på så vis riskera att förlora det som var på gång i hans process (Sloboda, 1985 

s. 136). Även Dan Alkenäs lyfter valet att fokusera på kompositionen framför att avbryta för 

anteckningar, han skriver: ”Enligt mina erfarenheter som kompositör är det är viktigt att det finns 

ett flöde i samband med kreativt arbete. Jag ser det som mycket angeläget att flödet inte stoppas 

under arbetet, utan att jag under kompositionsarbetet kan vara kompositör till 100 % och inte 

behöva avbryta för andra aktiviteter” (Alkenäs, 2014, s. 22). 

3.2 Vilken vetenskaplig metod har använts? 

I den här studien har fältarbete använts som vetenskaplig metod då jag studerat mitt egna arbete i att 

skapa ett verk utan ramar, dvs jag gav mig själv i uppdrag att skapa en låt från grunden utan att veta 

till vad låten skulle användas och utan att följa den traditionella låtstrukturen och studerade mig 

själv och arbetet med att producera ett sådant verk. Valet att använda fältarbete som metod beror på 
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att studiens utgångspunkt ligger i skapa någonting själv, att göra ett projekt och utifrån projektet 

studera den kreativa processen. 

I ett autoetnografiskt arbete likt den här studien då forskaren och konstnären är samma person bör 

nämnas för och nackdelar med att axla dessa två roller. Eftersom musikproduktion är något jag är 

intresserad av så blir ämnet känslomässigt betingat, jag kopplar ämnet med passion, en vilja att 

prestera och ett sätt att uttrycka mig konstnärligt. Det är detta som dels är fördelar på grund av den 

tydliga insikten i projektet, viljan och drivkraften i att vilja göra projektet rättvisa men dels också 

nackdelen att projektet förlorar trovärdighet då den känslomässiga aspekten så tydligt kan kopplas 

till arbetet och objektiviteten kan ifrågasättas.  

I den här studien har jag haft tydlig avgränsning för det konstnärliga arbetet och forskningsarbetet 

för att i möjligaste mån hålla separationen och objektiviteten mellan de två och jag anser att detta 

har varit oproblematiskt. 

De viktigaste källorna för studien har varit Dan Aleknäs studie från år 2014 som heter Mitt 

komponerande, kreativitet och teknik och Johan A. Slobodas självstudie som återfinns i hans bok 

The Musical Mind  - The cognitive Psychology of Music från år 1985.  

Valet för dessa källor som huvudsakliga källor beror på att de båda har studerat sin kreativa process 

i ett musikrelaterat sammanhang då de båda är musiker och tidigare har studerat andras 

kompositionsprocesser. 

Alkenäs studie är en av de senaste i tiden som gick att finna och därmed har liknande teknik, 

elektronisk inspelningsteknik med samma musikprogram, för framställandet av musiken och 

således genomförandet av studien använts i hans studie som i den här studien. 

Sloboda var vid tiden för studien professor i psykologi vid University of Keele och bidrar därmed 

med nyttig information gällande de psykologiska aspekterna av den kreativa processen. 

Kritiken som kan riktas mot dessa studier är att Slobodas främsta fokus var på kompositionen och 

skrev i ner så mycket han kunde minnas från de olika stegen i kompositionsprocessen, hans skulle 

kunna ha använt fler metoder för att dokumentera processen för att resultatet skulle bli mer 

omfattande och detaljerat. Alkenäs genomförde sin studie med dubbla roller, forskare och konstnär, 

och utöver det hade han en mängd roller bl.a som sångare, instrumentalist, arrangör, kompositör och 

producent och med så många roller kan fokuset på studien hamna i skymundan och han hade med 

fördel kunnat minska sina ansvarsområden för att helt kunna fokusera på studien.  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3.3 Utvärdering av resultat 

Utvärdering av resultatet görs genom att jämföra min insamlade dokumentation med den tidigare 

kunskapen och de tidigare liknande studierna som finns om den kreativa processen, en kort analys 

av produkten och mer ingående hur arbetet med att framställa produkten gick. 

Dessutom besvaras de frågor som ställts i studien, den frågan som täcker det kreativa arbetet 

kopplat till den kreativa processen samt tre frågor som gäller själva processen i sig.  

Det fullständiga resultatet presenteras under avsnittet 5. Resultat, 5.1 Faktiska resultatet.  

4. Produktionen 

Verket presenteras nedan och är en första skiss på någonting, som kan bli något eller förändras till 

något annat i framtiden.  

5. Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att presentera resultatet i min studie i form av presentationer av 

tillvägagångssättet, resultatet av hur verket kom att låta samt en analys av resultatet genom ett 

besvarande av de frågeställningar som varit utgångspunkten i min studie. 

5.1 Faktiskt resultat 

Under arbetets gång övervägde jag att avsätta specifika tillfällen för att framställa verket men då 

syftet med studien var att arbeta med så lite regler och ramar som möjligt i en stävan att undersöka 

och analysera den kreativa processen på bästa tänkbara sätt valde jag istället att verket skulle 

arbetas fram enbart när inspiration och lust fanns.  

Såhär såg arbetet med framställningen av låten därför ut: 

22 november 2017  

Påbörjar arbetet med verket genom att leta ljud som tilltalar mig, arbetar med synthen Massive i 

programmet Logic X Pro. I den här första sittningen arbetar jag utan tanke på form, BPM eller 

andra detaljer och detta på grund av att försöka komma in i ett flow.  
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Upplevelsen redan här är att det är komplicerat att arbeta utan att ha haft en första idé, en aha-

upplevelse om vad som ska produceras. 

28 november 2017 

Fortsätter som vid första sittningen och känner av ännu mer hur svårt det är att jobba utan aha-

upplevelsen. Jag fortsätter att leta synthljud i Massive och även om upptäckten av tilltalande ljud 

verkar inspirerande så fattas den där tydliga och klara insikten som finns när man arbetar utifrån en 

idé eller ett tydligt ändamål med verket. 

Här börjar jag testa mig fram i samplern Kontakt och märker hur vissa typer av ljud är starkt 

sammankopplade med en viss genre inspirationen till just den genren uppenbarar sig. Dock kommer 

jag fram till att försöka jobba utan att direkt placera verket i någon specifik genre. Jag för skriftliga 

anteckningar över ljud jag gillar och sätter sedan ihop en takt för att komma igång.  

Från anteckningarna från den här sittningen står: ”Väldigt ovant att jobba utan någon aha-

upplevelse”  

6 december 2017  

Upplevelsen från andra sittningen är att jag inte tycks komma vidare, detta har skapat en viss 

frustration då jag hittills fokuserat på att verket måste framställas för studiens skull och  det är här 

insikten kommer, att detta är en del av den kreativa processen.  

13 december 2017 

Eftersom idén fattats till det här verket, att den idén som fanns var att det skulle vara ett verk utan 

ramar och att jag försökt hålla fast och vara konsekvent gällande det förstår jag att det är för lösa 

tyglar för mig personligen och det kreativa arbetet är således fortsatt still. 

20 december 2017 

Är på resande fot och bestämmer mig för att testa appen Garageband som är ett enklare 

musikprogram och som medföljer iPhone-telefoner. Appen har en sequencer, som är en typ av 

trummaskin där man bestämmer vilka ljud slagen ska ha och när dessa ska ske och så skapas en 

loop.  

Detta ger mig inspiration och jag bestämmer mig för att testa detta i Logic Pro X. 

3 januari 2018 

Undersöker sequencer lite mer genom att kolla tutorials på Youtube, därefter spånar jag takter och 

beats i Logic’s sequencer. 

6 januari 2018 

Arbetar i sequencern genom att testa olika ljud. 
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17 januari 2018 

Efter att ha låtit verket ligga så lyssnar jag och uppskattar det jag hör och jobbar vidare med låten då 

jag fick inspiration till att göra så. Efter mycket skriftligt arbete blir det en skön kontrast att få jobba 

praktiskt. Jag lägger till ett ljud till låten och arbetar med velocity i beatet samt panorering. 

Presentation av verket 

Verket kom att bli ett omixat beat med trumljud, ackord med luftiga synthljud och ett slags knaster-

ljud som effekt.  

Analys av resultatet 

Syftet med studien var att undersöka dessa tre frågor. Här nedan presenteras det studien har kommit 

fram till. 

1. Hur fungerar den kreativa processen?  

Resultatet i den här studien bekräftar Wallas teori om de fyra olika faserna i den kreativa processen, 

fler faser kan vara möjliga men i den här studien har övriga faser inte undersökts och refererats till. 

Tydligt är också att ordningen på faserna, förberedelse, inkubation, illumination och verifikation 

följer det mönstret i den kreativa processen därmed inte sagt att man kan kastas bakåt i de olika 

faserna, när man börjar om, testar, omvärderar osv. 

2. Vad händer i den kreativa processen när arbetet sker utan ramar?  

Detta är beroende på person och varierar därför. Dock kan en likhet finnas i min upplevelse om att 

ett visst mått av regler kan hjälpa en i den kreativa processen något Sloboda kom också fram till i 

sin slutsats då han föreslår användandet av en enklare kompositionsuppgift för att möjliggöra mer 

detaljer kring att försöka förstå fler kognitiva steg kring valen som görs i en skapandeprocess. 

3. Är de möjligt att påverka och manipulera den kreativa processen med mer kunskap om den? 

En manipulation av processen är inte möjlig men däremot är det möjligt att hitta metoder för att få 

ett bättre flöde i den kreativa processen. Det kan också vara värt att lägga större vikt och tid på 

första fasen i processen, förberedelse, då det har visat sig och visade sig även i det här fallet att den 

fasen kan vara avgörande en bit in i processen. Ofta är man angelägen att direkt sätta igång med sitt 

skapande men då kan de senare faserna i processen bli lidande av att förberedelserna inte är 

tillräckliga. Här kan paralleller med den här studien och Slobodas studie också dras, då han precis 

som jag ganska snabbt hamnade i en svacka och blev blockerad och oförmögen att fortsätta med det 

han påbörjat.  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6. Slutsats  

I den här studien har den kreativa processen förklarats och undersökts genom ett praktiskt arbete i 

form av en produktion som framställts och dokumentationen kring det framställandet har 

analyserats och jämförts med tidigare forskning kring den kreativa processen. Metoden och 

tillvägagångssättet i studien möjliggjorde tydliga resultat och gav svar på frågeställningarna och 

syftet med studien. 

För ett tydligare resultat av studien skulle ramar för verkets genre och användningsområde kunnat 

ha använts, detta på grund av att den andra fasen i den kreativa processen, inkubationsfasen, 

tenderar att bli lidande då de fria tyglarna verkar förhala och försvåra den fasen då den fasen kan ses 

som en slags problemlösande fas och de fria tyglarna inte riktigt ramar in problemet. Mer tid för 

verifikationsfasen skulle också kunna ha varit lämpligt  för att ge möjlighet till ett förfinande och 

förbättrande av verket.  

Utöver dessa aspekter är studien väl genomförd och resultatet tydligt. Genomförandet är 

grundläggande och användbart med möjlighet att använda som utgångspunkt i en liknande studie. 

7. Diskussion  

För den här studien skulle ett alternativ kunna ha varit möjligt i arbetet med framställandet av låten, 

att inledningsvis testa ifall en genreavgränsning eller ett bestämt användningsområde för låten hade 

fått igång processen och inspirerat mer än ett arbete utan ramar hade gjort. För studien hade särskilt 

avsatt tid för att producera verket också kunnat ha använts, för att testa den kreativa processen i 

relation till inspiration, för det kan mycket väl vara så att inspiration är något man kan starta igång 

för egen maskin och på så vis eventuellt få igång den kreativa processen även om den är bestämd 

och kräver sin tid för respektive fas i processen.  

Framtida undersökningar skulle kunna använda sig av arbete utan ramar och regler och 

genreavgränsning och bestämda användningsområden för att få ett bredare resultat och för att kunna 

jämföra dessa resultat med varandra. Man skulle kunna studera mer ingående hur inspirationen 

fungerar och påverkar den kreativa processen för att möjligtvis kunna skapa mer ultimata 

förhållanden för en liknande studie och det skulle i sin tur kunna underlätta arbetet för 

musikproducenter, kompositörer och övriga skapande människor inom fältet.  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