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Sammandrag 

Arbetet behandlar orsaker till ett kreativt motstånd och flöde. Mitt syfte är att ta reda på vad 

som driver människor att skapa inom området för låtskrivare/artister. Hur hanterar man 

idétorka och ”skrivkramp” och finns det någon metod för att upprätthålla ett kreativt flöde?  

Jag har intervjuat sex personer som alla är verksamma som låtskrivare och artister samt 

använt mig av litteraturstudium. I mitt arbete har jag kommit fram till att skrivkramp kan 

uppstå av många olika anledningar. Något som de har gemensamt är att alla verkar vara i 

behov av självvald ensamhet för att komma in i ett kreativt flöde.  

 

Nyckelord: Idétorka, kreativitet, flöde, textförfattande, låtskrivare, artisteri 

 

Abstract 

The study deals with the causes of creative resistance and flow. My purpose is to examine 

underlying causes of creating in the field of songwriter / artists. How does one deal with 

resistance, and is there a method to maintain a creative flow?  

I have interviewed six people who are active as songwriters and artists, as well as consulting 

relevant texts. During the study, I have concluded that everyone in one way or another has 

experienced "writer's cramp", but for different reasons. What appears to be common, is that 

everyone exhibits a need of self-chosen solitude to attain a creative flow. 

 

Keywords: resistance, creativity, flow, writing, songwriter, artistry 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Ingvar Dahl för bra stöttning och hjälp samt alla respondenter 

för visat intresse och förtroende. Jag vill också tacka Ingrid Hogman på Visskolan i Västervik 

för hjälp med val av respondenter. 

 

Syfte 

Eftersom jag ofta känner en brist på kreativt flöde och därav en svår hopplöshet när det 

kommer till mitt låtskrivande, vill jag med detta arbete undersöka vad som driver andra inom 

samma område att fortsätta efter att ha upplevt detsamma.  

 

Jag vill alltså veta hur andra tar sig ur svackor om det uppstår sådana och hur man skapar ett 

kreativt flöde. Förhoppningsvis kan jag med detta arbete få tips som jag kan applicera på mig 

själv när det gäller mitt eget skapande, men också när det gäller mina kommande elevers 

eventuella oro. Om jag kan hjälpa mig själv via andra så kan jag förhoppningsvis också hjälpa 

andra via mig själv.   
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Inledning/ bakgrund 

 

Mitt namn är David Alsing. Jag föddes 1981 och är nu i slutskedet av min 5 åriga utbildning 

vid Musikhögskolan Ingesund. Musik har alltid funnits i mitt liv. På min mors sida har det 

funnits och finns musikanter av olika slag. När jag var liten satt ofta min mor och hennes 

syster hemma i vardagsrummet och spelade musik. Det var både egna och andras låtar. På 

festerna var det alltid en gitarr i omlopp och det sjöngs låtar, både på svenska och på 

engelska, men mestadels på svenska vad jag minns. Redan då insåg jag att musik för 

människor samman och det uppstår glädje dem emellan. Inte bara den skrattade glädjen utan 

också glädjen i att ha något greppbart tillsammans, en slags mittpunkt. Jag tänkte givetvis inte 

dessa tankar som 3-åring, men jag kände alltihop. Jag är nästan säker på att barn känner sånt 

som vi vuxna har lärt oss att formulera. Barn är öppnare för känslor eftersom det är barnets 

sätt att kommunicera på. Senare lär det sig att formulera sina känslor och per automatik lägger 

sordin på sina känsloutbrott och väljer istället att prata om sina känslor. Vi får lära oss hur 

man ska kommunicera inom ramar som anses vara ok. Frågan är om det hämmar 

kreativiteten?  Kanske är det därför jag har valt att leva sida vid sida med musik och sång, för 

att hålla den lilla pojken inom mig vid liv, eller så är det pojken i mig som håller musiken och 

sången vid liv. 

 

Min väg inom musiken har varit krokig. Jag har snuddat på de flesta av stilar så som punk, 

hardcore, olika metalstilar, pop, rock, fusion etc. Jag har spelat i olika band som basist, 

trummis, gitarrist och sångare. Men under hela resan så har visan omedvetet legat mig närmst 

om hjärtat. Detta upptäckte jag och förlöste när jag hörde en kille som heter Lars Winnerbäck. 

Jag hade klockradion som väckarklocka under gymnasieperioden och helt plötsligt så återkom 

det en låt morgon efter morgon som jag fastnade för. Det var låten Solen i ögonen av och med 

just Lars Winnerbäck. Jag fastnade för hans uttryck i sången och förstod att det fanns något 

allvar som vilade i texten trots att jag inte hade tränade öron för den sortens texter. Eftersom 

jag just då hade en vän som jobbade på Radio Sjuhärad P4 så kunde han kolla upp mer kring 

Winnerbäck. Internet hade nämligen inte blivit en del av mitt liv vid den tidpunkten. Jag fick 

den information som jag behövde och skaffade alla hans då utgivna skivor. Intresset växte sig 

större och jag kollade upp andra visartister som Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström. Jag 

blev som man säger ”såld” på deras uttryck och började så smått komponera eget material.  
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Äntligen kändes det som att jag hade hittat hem inom musiken. Det var en känsla som är svår 

att beskriva, men det kändes väldigt mycket ”på riktigt” för mig. Jag kände djupt inom mig att 

detta skulle jag hålla på med så länge jag lever. Så känner jag än.  

 

De första 2-3 åren flödade det texter ur mig som jag satte musik till. Under en månad kunde 

jag skriva uppåt tjugo låtar som jag var nöjd med, men ju mer jag skrev desto mer kritisk till 

mina egna texter blev jag. Det berodde antagligen på att jag fick en klarare bild av vart jag 

ville komma med mina texter och mitt uttryck. Ramen blev stramare och jag ville spetsa och 

inrikta mig på områden som kändes relevanta för både andra och mig. Detta berodde också på 

att jag mognade som människa, jag började bli vuxen med allt vad det innebär. Frågor som 

vem jag är och vad jag är ämnad att göra, tog mer och mer plats i min tanke och med det 

följde också att jag insåg allvaret i att ta ansvar över mitt eget liv. Det ungdomliga flackandet 

blev mer och mer inriktat mot tydligare mål. Samtidigt som det skrämde mig så kände jag en 

lättnad. Den lättnaden bestod av att jag var tvungen att skaffa mig ett tydligt mål för annars 

skulle jag vela omkring och inte komma någon vart. Med detta kom också intresset för den 

väg som jag valde att gå och som jag fortfarande försöker följa.  Att beskriva vägen jag går på 

är dock nästintill omöjligt. Men det handlar om att ta ansvar för mina handlingar och försöka 

vara medveten om vilka konsekvenser det för med sig. 

  

Jag har dock väldigt svårt att släppa krav som livet utanför låtskrivandet ställer på mig. Det 

kan handla om t.ex. skoluppgifter, betala räkningar i tid, städa lägenheten, handla mat etc. 

Eftersom jag vet om att dessa uppgifter är både nödvändiga och viktiga för att jag ska kunna 

leva ett någorlunda anpassat liv, så har jag troligen lätt för att låta dem växa sig större än vad 

de egentligen är. Vetskapen om att mitt liv kan falla isär om jag inte gör dessa uppgifter, kan 

skrämma mig så pass att jag låter dem ta all min energi. Jag måste lära mig att sortera och 

hålla ordning på mina tankar så att jag kan fokusera på en grej i taget, utan att låta allt det 

andra ta över och störa min koncentration. Ibland klarar jag det och då känns det oerhört 

stimulerande att skapa musik och skriva text, men tyvärr så klarar jag det oftast inte. Kan det 

vara så att min önskan över att kunna ha kontroll på mina tankar är så stark, så att detta 

skuggar kreativitetens flöde? Det känns ibland som ett okontrollerat kontrollbehov. Ibland 

önskar jag att jag kunde släppa den och bara låta tanken få sväva fritt utanför ramar och regler 

eftersom jag tror att det bl.a. är just den kontrollen som sätter käppar i hjulet för min 

kreativitet.  
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På senare år har jag alltså som låtskrivare fått känningar av den ”skrivkramp”, som man har 

hört så mycket om. Jag tappar då och då lusten att skriva. När jag började skriva låtar kunde 

jag ibland känna att inspirationen försvann, men då anade jag alltid att den skulle komma 

tillbaka, så det var bara för mig att vänta in den. Nu för tiden är det inte lika självklart längre. 

Varje gång jag får skrivkramp så känns den permanent och jag får verkligen jobba för att 

lusten ska komma tillbaka. Jag skärmar av och sjunker ner i böcker och musik, letar och 

tänker, vrider och vänder och om jag har tur så kommer lusten tillbaka och då måste jag passa 

på att skriva medan den finns, för jag vet ju aldrig om den nästa gång försvinner för gott.  

 

Skrivarlusten kan också försvinna efter att jag har gett en konsert, även om konserten gick bra 

och publiken blev berörd. Det kan gå så långt att jag har allvarliga tankar på att totalt lägga av 

med låtskrivande och konsertframträdanden. Jag har ställt mig frågan varför det känns så tomt 

och kallt när jag brinner så mycket för det? Vad är det som gör att t.ex. Ulf Lundell kan ge ut 

skiva efter skiva, roman efter roman och ge sig ut på turné efter turné? Vad driver honom och 

en del andra att hålla på?   

 

När jag har samtalat med vänner, så har jag lagt märke till att det finns en romantisk 

föreställning om att många låtskrivare är ”rotlösa själar” och att detta är en drivkraft i deras 

skapande. Rotlöshet brukar ju beskrivas som kringflackande, hemlös, ombytlig, rastlös, 

osäker, vilse i livet och missanpassad. 

 

Kanske är det så, att vissa måste känna en viss rotlöshet för att drivkraften till att vara 

produktiv i sitt skapande ska kunna hålla i sig? Men när jag ser till mig själv så inser jag att 

det lär te sig olika för olika individer. Jag känner mig inte särskilt rotlös men väljer ju ändå att 

hålla på, trots att det ibland går väldigt sakta.  

 

I boken Diktaren om sin dikt (del 2), FIBs lyrikklubbs årsbok 1982  skriver poeten Peter 

Curman om sin kamp när det gäller att skriva poesi.  

 

Det går inte att med blotta viljan stampa fram dikter ur marken. Det duger heller inte 

att sitta med armarna i kors och vänta på att de ska födas av sig själva. Kanske måste 

man pröva sig fram på båda sätten. Utan vilja och koncentration går det inte och 

liksom alla organismer – för jag hävdar bestämt att också dikten är en organism – 
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behöver den tid och andrum för att bli till. Riktigt hur det går till kan jag heller inte 

förklara för om jag kunde det så skulle jag kunna tillverka dikter på löpande band. 

Och gud ska veta att det i så fall är ett långsamt band. Ibland kan det gå månader 

utan ett ord hur mycket jag än försöker. Och varje gång känns det som om jag inte 

skrivit en rad förut. Det förflutna erbjuder ingen trygghet, ingen försäkring. Att skriva 

är att ständigt börja på nytt. (Curman, 1982, sid 55) 

 

Den sista meningen i citatet ovan har jag funderat ganska mycket på – Att skriva är att 

ständigt börja på nytt. Under en period kunde jag vila mig på det och ta det för en sanning.  

Då kände jag mig ”normal” och tänkte att ”det är säkert lika för alla”. Men om det verkligen 

skulle vara så för varje textskapande människa, att det varje gång är som att starta om från 

början, borde det finnas någon medfödd talang eftersom vissa får ur sig väldigt många och 

innehållsrika dikter och låttexter under en kort tid, medan vissa knappt får ur sig något.  

 

I boken Om Kreativitet och Flow skriver Lone Dueholm (sid 228): 

 

Vi lever i en komplicerad värld, fylld med hot och ångest som försvårar våra känslors 

uttryck, och känslor som inte kan löpa fritt blir avtrubbade och får människorna att 

känna sig vanmäktiga. När man känner sig vanmäktig förtränger man energier – även 

de kreativa.  

  

Detta kan kanske vara svaret på varför vissa är mer kreativa än andra trots att drivkraften är 

lika stark. Jag har nästan uteslutande känt ett kreativt flöde när livet utanför mitt skapande 

dvs. städning, disk och skola är lugnt och stilla. Alltså - när inget pockar på och stör min 

tanke. För mig måste tanken få vara fri. Den får gärna vara ”störd” men inte upptagen med 

nuets alla måsten.  

 

Ett exempel på detta är låtexten ”Det måste vara dig alla sjunger om” som jag skrev våren 

2009. 

 

Den tysta debatt som har pågått mellan livet, pengar och krav 

gav jag upp igår när jag la mig. Antingen tar jag ett jobb eller så ger jag mig av. 

Men jag drömde inatt att jag såg dig. Du satt på ett café i Havanna. 

Din klänning var lång och röd, ditt hår var mörkt 
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och dina ögon så gyllenvarma 

Åh, te recuerdo Amanda! 

Det måste vara dig alla sjunger om. 

Åh, te recuerdo Amanda! 

Snälla, dyk upp i min dröm ännu en gång. 

 

Jag måttar mina slag mot väggen, jag spänner min käke och andas 

och ger mig ut i slasken och springer.  

Det är ingen tröst att mitt liv ser ut som många andras. 

Det finns ingenstans jag kan landa, finns ingenstans att vara fri, 

men jag drömde om dig Amanda, det fanns en värld i dina ögon som jag vill leva i. 

 

Åh, te recuerdo Amanda! 

Det måste vara dig alla sjunger om. 

Åh, te recuerdo Amanda! 

Snälla, dyk upp i min dröm ännu en gång. 

 

Här bearbetade jag drömmen kontra verkligheten. Jag ville beskriva hur vardagssysslor och 

samhällsanpassning kan slå ut all lust ur en människa om han/hon tillåter det. Här är inte 

drömmen speciellt ouppnåelig, men ändå så pass att det kräver en väldig ansträngning för att 

genomföra den och bara den vetskapen kan lätt få en att ge upp. Men jag ville ändå belysa att 

drömmar kan hålla en vid liv och att jag därför tycker det är viktigt att hålla drömmar vid liv.  

 

Inre konflikter är dock något som verkar vara vanligt att låtskrivare tampas med. Jag tror att 

alla människor, mer eller mindre, bär på inre konflikter oavsett val av yrke. Vissa väljer en 

religion att hänge sig åt och där hämta lösning och tröst, medan andra är nöjda med att ta en 

promenad varje morgon för att rensa tankarna. Ett exempel på inre konflikter är Leonard 

Cohen.  

 

 

I fought against the bottle,  

but I had to do it drunk. 

 I know that I’m forgiven,  

but I don’t know how I know. 
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I don’t trust my inner feelings,  

inner feelings come and go. 

(Leonard Cohen: That don´t make it junk  från albumet ”Ten New Songs” 2001.) 

 

Denna skiva släppte han efter att han spenderat sex år i ett zenbuddistiskt kloster i Los 

Angeles. Stina Dabrowski gjorde en intervju med Cohen 2001 och undrade då vad han hade 

blivit botad ifrån, eftersom han antydde att klostret var som ett sjukhus. Han svarade att han 

blev botad från illusionen om att han var sjuk.  

 

Liknande inre konflikter kan jag känna igen mig i. Det kan finnas en känsla som skaver och 

får mig att må dåligt, utan att jag exakt vet vad känslan kommer sig av. Ibland är jag 

medveten om att det är jag själv som är ”skyldig” till hur jag mår och då försöker jag kanske 

göra något åt det, men ofta kan jag inbilla mig saker och lägga skulden på annat - kassörskan 

var väldigt otrevlig eller bussen som aldrig kommer på utsatt tid. Ibland visar sig de inre 

konflikterna i mitt textskapande - texten blir som en spegel för och av mig själv, men då 

känns texten irrelevant och icke greppbar för andra att ta till sig. Det blir bara en text som jag 

personligen har nytta av eftersom den enbart visar upp mig själv på ett sätt som enbart jag kan 

ta till mig. Det kan vara så att någon annan kanske får ut något av att höra en sådan text, men 

det är inte sådana texter som jag vill leverera. Det känns för självutlämnande.   

 

Gudmund Smith hävdar i boken ”Om kreativitet och Flow” att:  

 

…kreativt arbete lever på motsättningar. Dock under förutsättning att dessa 

inkorporeras i personen och därmed ger tillräckligt starka motiv för kreativ 

strävan. Den kreative iklär sig förvisso ett obehag. Man hans kreativa 

ansträngningar blir inte bara till gagn för saken utan också för honom själv.  

Det hjälper att öppna portarna till hans omedvetna konflikter. 

 

Ernst Brunner ger i boken Diktaren om sin dikt (del 2), FIBs lyrikklubbs årsbok 1982 en 

beskrivning kring hur han gjorde upp med sina inre konflikter innan han skulle sätta igång 

arbetet med dikten Oldboy.  

 

Jag beslöt alltså att från och med midsommarafton och fram till höstdagjämningen 

dagligen jobba med dikten Oldboy. Målet var ett snitt av fem rader per dag. Dikten 
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skulle också i färdigt skick utgöra en tredjedel av samlingen kallad ” I det stora hela” 

och omfatta ca 35 boksidor. Revelj klockan 06.00. En stadig frukost. Uppmjukning och 

uppladdning och så ett femtimmarspass mellan 08.00 – 13.00. Därefter lunch och vila. 

Momentet uppmjukning/uppladdning har, sagt vid sidan om, visat sig minst lika viktigt 

som något av de andra, inte minst skrivakten. Bortsett höga knäuppdragningar, 

bålrullningar och posering med uppknäppt klädsel, frambesvärjes också dagligen en 

fiktiv fiende, eller en mindre grupp okända vedersakare som oemotsagda hotade 

ödelägga hela diktprojektet. Detta motstånd måste först av allt nedgöras. Jag löper 

därför till storms med härskeri som ”du din djävel, kom hit din fan och jag skall visa 

er”. Därpå springer jag omkring i rummet en stund, bollar med nävarna och spänner 

huvudet tills det darrar. Svettig, med tovigt hår och ordentligt uppretad drar jag mig 

strax före åtta segrande ur striden för att intaga förarplatsen vid skrivbordet. Jag 

jobbar nämligen alltid med ett större lugn och med en helt annan självtillit medveten 

om att jag segrat redan i förväg. (Brunner, 1982, sid 43) 

 

 

Mikael Wiehe säger i en intervju med Jörgen Ulvsgärd 2008:  

 

 ”Genom att formulera mig i text och musik kan jag förstå det jag annars inte begriper.  

Jag tvingar mig helt enkelt att tänka efter och i bästa fall ger det i vissa stunder en 

sorts förståelse av livets mysterium både för mig själv och ibland också för andra”.  

           (http://www.mikaelwiehe.se/intervju_att_skr_sanger.htm) 

 

Detta kan jag känna igen mig i, för ganska ofta får jag en känsla av att jag nästan måste skriva 

för att kunna ”rena” kropp och själ och ta ett steg vidare i livet. När jag då sätter mig ner med 

ett tomt A4-ark så blir det oftast inget eller väldigt lite skrivet. Då kommer känslan av tomhet, 

och att jag vill ge upp skrivandet som uttrycksmedel eftersom jag allt som oftast inte får ut 

något konkret och användbart av det. Vid enstaka tillfällen kan det dock bli till ”något”, som 

jag kan använda mig av och då blir jag nästan löjligt euforisk.  

 

Jag har också gett mig på att måla tavlor på duk för att se om det kan väcka några idéer till liv 

och det gick ganska bra i början, jag kände mig oerhört stimulerad. Det räckte med ett 

penseldrag för att direkt kunna se ett resultat. Men efter en kort och intensiv tid så tröttnade 

jag på det också och försökte ge mig på att skriva noveller istället. Jag tänkte att det kanske 

http://www.mikaelwiehe.se/intervju_att_skr_sanger.htm
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kunde föda fram låtidéer och väcka liv i låtskrivandet eftersom ramen kring hur man skriver 

en novell inte är lika stram. Där kan man skriva mer fritt utan varken versmått eller rim. Det 

gav faktiskt låtidéer och en stimulans till att använda ordet som fortsatt konstform. Detta är 

något som jag då och då tillämpar när låtskrivarkrampen klamrar sig fast.  

 

Det är kanske en vanlig företeelse att man som konstnär ger sig hän åt andra uttrycksformer 

för att gynna det skapande som man brinner mest för. Ulf Lundell målar tavlor, Mikael Wiehe 

översätter, Cornelis Vreeswijk jobbade då och då som skådespelare och Lars Winnerbäck 

skriver dikter. 

 

I en intervju med Lars Winnerbäck som publicerades i Östgöta correspondenten (Corren) 

lördagen den 12 december 2009 framgår: 

 

De senaste fyra albumen har gått från bredbent Springsteen-rock till avskalad 

countrypop till folkmusik till Kent-rock. Rent soundmässigt, vill säga. Själva 

grundlåtskrivandet är sig ganska likt. Men blir svårare och svårare, och härom året 

höll han på att gå in i väggen låtskrivarmässigt. Det tog plötsligt fruktansvärt lång tid 

att få ur sig varje låt. Lösningen kom i julas. 

 

 Helt plötsligt en dag började jag skriva dikter. Hur många som helst. Långa. Jag 

struntade i om de var bra eller dåliga, jag bara skrev och skrev under två, tre veckor. 

Sen när jag skulle göra låtar snodde jag massor med grejor från dikterna. Man hade 

ju en jättemängd med ord att sno ifrån. Det var ett himla kul sätt att jobba på. 
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UNDERSÖKNINGEN 

  

Problemformulering 

Vilken är låtskrivare/artisters drivkraft – och vilka hinder kan uppstå? 

Hur hanterar man idétorka och ”skrivkramp” och finns det någon metod för att upprätthålla  

ett kreativt flöde? 

 

METOD 

Intervjuer och litteraturstudium. Arbetet bygger främst på de intervjuer som jag har genomfört 

med sex stycken verksamma låtskrivare/artister. Fem av dem bor för tillfället i Västervik och 

verkar på Visskolan som elever och lärare. Jag såg skolan som ett passande forum för mig att 

söka svar på mina frågor. Att de skulle ha precis samma erfarenheter ser jag som relativt 

osannolikt eftersom mina frågor handlar om en individuell process, och att jag av egen 

erfarenhet vet om att lärarna på Visskolan i Västervik främst utgår från individens inre mål. 

2003 – 2004 gick jag på visskolan.    

 

 URVAL 

De personer som jag har valt att intervjua är alla verksamma som låtskrivare och artister. Tre 

av dem har längre erfarenhet inom yrket, medan de tre övriga har en relativ kort erfarenhet. 

Därav också skillnad i ålder. Jag hade vissa kriterier som jag ville att respondenterna skulle 

uppfylla.  

 

 De skulle vara ”mogna” för de frågor, som jag ville ha svar på. 

 Det var viktigt att de på något sätt har känt våndor inför sin kreativitet och på så sätt 

också ”kört fast” och upplevt svårigheten att ta sig vidare. 

 Jag ville ha med både män och kvinnor. 

 Att de är aktiva som skapare av låttexter. 

 Jag ville helst inte ha någon anknytning till dem sen tidigare, men lyckades dock inte 

helt med detta, eftersom jag hade haft en personlig relation till två av dem. Jag 

räknade dock med att de var så pass professionella att de kunde svara konkret och 

ärligt på mina frågor. 
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Jag namnger respondenterna i mitt arbete med fingerade namn. Några av respondenterna 

poängterade att de ville vara anonyma.  

Orsaken till varför det blev övervägande av det manliga könet är att det föll sig så när jag 

valde ut respondenter efter mina kriterier och för att det är fler män än kvinnor som är 

verksamma inom detta område.  

 

 

Mina intervjufrågor  

 

Bakgrundsfakta 

Kön, ålder, utbildning, födelseort, antal år som aktiv låtskrivare/artist… 

 

1. Vilket språk skriver du på och varför?  

2. Vad handlar dina texter om?  

   (Har du en genomgående tematik i dina texter eller varierar du från gång till gång?) 

3. Vilken bild tror du att din publik har av dig? 

   a) Hur väl stämmer den bilden 

   b)Trivs du med den bilden 

   c) Har du strävat efter att få den bilden 

4. Strävar du efter någon sorts ”profil” i ditt artisteri? Om så, hur ser den ut? 

5. Vilka förebilder har du som artist/låtskrivare? 

6. Vilket / vilka instrument använder du till din sång och varför? 

7. Har ditt låtskrivande/artisteri förändrats något genom åren? Hur – i så fall?
 

8. Vad är drivkraften bakom ditt artisteri/låtskrivande? 

     Vad vill du förmedla och varför? 

9. När har du känt extra flöde i ditt skapande? 

10. Har du erfarenhet av problem/besvär i ditt låtskrivande? (Mentalt, kroppsligt, 

konstnärligt, socialt) – Berätta!  

a) - Vad kan ha orsakat dessa problem? 

b) - Hur upplevde du problemen i början, under tiden och efter? 

c) - Tog du dig ur svackan? Hur? Fick du hjälp av någon/några? 

      (Om inte, hur kunde en sån hjälp ha sett ut?) 

   d) - Lärde du dig något av perioden med svårigheter som du nu applicerar på ditt skapande? 
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   e) - Kunde problemen ha undvikits på nåt sätt? 

   f) - Hur vanliga är sådana här problem, tror du?  

         (Har du hört att andra har haft liknande erfarenheter?)  

   g) - Om du skulle ge råd till någon elev/kollega för att undvika liknande besvär som du    

         drabbats av – vad skulle du säga? 

   h) – Har du vid något tillfälle känt nervositet inför ett uppträdande – i så fall varför? 

11. Hur gör du för att uppehålla inspiration och känslan av kreativitet i ditt 

låtskrivande? 

12. Poeten Peter Curman säger om sin skrivarmöda: 

 

”Det går inte att med blotta viljan stampa fram dikter ur marken. Det duger 

heller inte att sitta med armarna i kors och vänta på att de ska födas av sig 

själva. Att skriva är att ständigt börja på nytt.” 

 

     Vad anser du om det? 
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Presentation av respondenterna 

 

”Fred” 

Han är 61 år och jobbar som musiklärare på en folkhögskola och har varit aktiv artist och 

låtskrivare till och från sen 1972. Han skrev sin första melodi när han var femton år inspirerad 

av en berättelse om en varghanne som hette Lobo. Runt -72/73 började han på allvar komma 

ut och spela fram till -75. Sen började han jobba som musiklärare i Norrtälje. Så all tid han 

lade ner på att skriva musik byttes ut mot skolplanering och skolarbete såsom föreställningar 

etc... Detta resulterade i att han tröttnade på allt som hade med musik och göra och bestämde 

sig för att bli en ”vanlig” människa så han slog upp en spik på väggen och hängde upp sin 

gitarr. Han började istället jobba som lärare inom biologi, kemi, matte. Efter en kort framtid 

ringde en dam till Fred och ville göra ett projekt tillsammans med honom bestående av dikter 

och musik. Då blev han inspirerad av dikterna till att fortsätta med musiken. 1980 drog det 

igång igen och sen dess har han varit aktiv som både musiker och lärare.  

 

”Mats”, är 47 år, har ingen direkt formell utbildning, men innehar väldigt mycket erfarenhet 

av musik rent praktiskt. Han har en musikhandledarutbildning från folkhögskola. Han har gått 

några skrivarkurser där olika författare har varit kursledare. Dessa gav honom insikt i hur 

mycket han ”redan kunde”. Han är tydligt ”a-teoretisk” och mycket gehörsbaserad. Han har 

dock börjat få mer koll på teorin och det tycker han är bra för sin undervisning på Visskolan. 

Han är född och uppvuxen i Stockholm, senare bodde han på flera olika platser varav 3 år i 

Norge och nu sedan ett år i Västervik. Han tog sitt första riktiga kliv ut 1988 som 

låtskrivare/artist. Han började skriva 1981 när han var 19 år och då förstod han att han hade 

en gåva för det. Han har alltid ”uttryckt sig inuti” hela tiden, han har bara aldrig riktigt förstått 

vad det var för något. Han säger att drivet efter att hitta de ”rätta orden” nog har funnits där 

se’n 1981. Aktiv låtskrivare/artist har han varit i 29 år. 

 

”Irma” är 57 år, har gått på folkhögskola - en treårig musiklinje och SMI (Stockholms 

musikpedagogiska institut) i fyra år och utbildat sig till sång- och rytmikpedagog. Hon 

jobbade med först några år med rytmik för barn och senare som sångpedagog. Hon tycker det 

är roligare och mer givande att jobba med vuxna människor. Hon har mest tonsatt redan 

skriven text och började tonsätta dikter av olika slag redan som tolvåring. När hon blev något 

äldre, ca 15 år så började hon skriva sånger med både text och musik. Hon började också i 
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tidig ålder att sjunga i frikyrkliga sammanhang. Det var där som hon började med 

uppträdande och började skriva låtar. Hon kallar den sortens låtar för ”himlasånger”. Hon 

hade då ett väldigt flöde och skrev låtar från 15 års ålder fram till 20 års ålder. Sen började 

hon ställa högre krav på sig själv och hon lämnade dessutom frikyrkan. Det kreativa 

”försvann” hos henne och sen dess har hon inte skrivit så mycket låtar. Av vilken anledning 

vet hon inte riktigt. Men det kan bero på att hon då hade ett en tydlig källa via frikyrkan att 

hämta idéer ifrån som hon lämnade. Så från att hon var ca 20 och fram tills i dag så har hon 

kanske skrivit 10 låtar som hon är nöjd med. Hon säger att hon inte är en sån som skriver 

mycket texter. Men hon har tonsatt mycket - bl a teatermusik. Hon har en ”låda” med egna 

grejer, som hon inte visar för någon annan. 

 

”Nick” är 25 år och har gått på Visskolan i Västervik snart 2 år. Han har mest skrivit för sig 

själv tillsammans med en gitarr. Studerat vetenskaper inom musik, litteratur och kultur på 

universitet. Som textskrivare har han skrivit på ett eller annat sätt sen han var ca 12 år. De 

sista 6 – 7 åren har han skrivit mer och mer målinriktat. Gitarrspelet har han varit mer aktiv 

med de två åren som han snart har tillbringat på Visskolan. 

 

”Sanna” är 29 år; utbildad inom data och layout och har arbetat med detta ett par år innan hon 

hamnade på Visskolan i Västervik. Bodde i Enköping tills hon började plugga i Stockholm, 

innan flytten till Västervik. Aktiv låtskrivare och artist i två år. Det började när hon flyttade 

till Västervik. Hon skrev ganska mycket när hon var i 15 årsåldern men slutade med det när 

annat praktiskt kom emellan. 

   

”Dennis” är 23 år. Han är född och uppväxt i Malmö. Någon tidigare utbildning efter 

gymnasiet har han inte. Han har varit aktiv låtskrivare och artist de senaste 2 åren. Innan han 

flyttade till Västervik har han spelat ganska mycket som ”pubtrubadur”.  
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RESULTATREDOVISNING 

 

Här redovisar jag svaren utifrån min problemformulering. 

 

Vilken är låtskrivare/artisters drivkraft?  

 

Drivkraften till låtskrivandet uttrycks av respondenterna på lite olika sätt, men gemensamt är 

vanligen att ”utgå från sej själv” - den egna personliga profilen, viljan att berätta något, ett 

hopp om att publiken ska ”känna igen sig” i texten – kort sagt en önskan om att ”göra 

avtryck” (Nick). Mats och Nick har också mera jagcentrerade tankar kring detta: 

 

(Mats) 

Livet, världen och det som jag får vara med om blir inte riktigt ”mitt”, innan jag 

har formulerat det själv. 

 

(Nick) 

Jag vill göra något som är bestående, jag tror att det är det liksom. Att man vill 

göra ett avtryck. 

 

Irma och Sanna betonar vikten av att andra ska ta del av deras budskap: 

 

(Irma) 

Jag tror att det är själva budskapet. Jag har alltid känt att det är ett sätt att tala 

med människor. 

 

(Sanna) 

Lyckas jag få någon annan att förstå lite mer av sig själv så tycker jag att det är en 

stor drivkraft. 

 

Fred har två olika drivkrafter – dels ekonomiskt och dels budskapet: 

 

(Fred) 

Man får skilja på två saker där. Jag är född till att alltid hålla på med musik bland 

alla spelmännen och sånt. Så långt upp i åren var musik väldigt självklart. Det var 
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inget konstigt med det, men idén om att kunna tjäna pengar på det kom egentligen 

inte förrän jag hamnade i en situation då jag var tvungen att dra in pengar. Lånet 

på huset osv… 

 

…Jag har alltid sett upp till de som folk ser ner på. Att prata om dom, sjunga om 

dom men också få folk att försöka förstå att det finns något att lära sig, alltid. 

 

När de svarade på vad som lockar dem till att stå på scenen visade det sig att de är måna om 

att man ska kunna finna glädje tillsammans med publiken för att känna en trygghet. Att bli 

berörda på ett eller annat sätt - ”det är en häftig känsla” (Sanna). Både Irma och Dennis 

betonade värdet av att ”bli omtyckt”.  

 

(Mats) 

”Om jag kan få en publik att känna sig trygg när jag går upp på scenen, att jag 

pratar lite, drar några korta roliga visor, berättar lite historier som får oss att 

skratta tillsammans. Då kan man få fantastiskt fina kvällar med flams och trams 

till det djupast allvar.” 

 

(Nick) 

Det spelar ingen roll om det är många eller om det bara är en på en spelning som 

tycker att det är bra, så är det ju jättekul liksom. 

 

(Irma) 

 Det är ett sätt få förklara sig. Det är ju ett fantastiskt sätt få göra det från en scen. 

I synnerhet så vill jag vara omtyckt, jag vill passa in, jag vill anpassa mig efter 

publiken så jag tror att publiken tänker att jag är en snäll person 

 

(Sanna) 

Det räcker med att en kommer fram efter en spelning och säger att den har känt 

samma sak men inte lyckats få ord på det. Det är en häftig känsla. 
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Vilka hinder kan uppstå och varför? 

 

När det gäller erfarenhet av hinder i sitt låtskrivande visade det sig att alla på ett eller annat 

sätt har känt av hinder. Det fanns inga allomfattande anledningar till problemen.  

Dennis svarade att det ofta dyker upp saker ”står i vägen” för kreativiteten, men som måste 

göras.  

 

För Fred, Sanna och Irma handlade problemen bl.a. om att man ställer allt större krav på sig 

själv och därav framkallas en prestationsångest som kan bli hindrande. 

 

(Fred) 

Härute finns det femtioelva bra låtar och visor att spela så varför inte spela dom? 

I perioder har jag vägrat att spela mitt eget för jag har inte tyckt att låtarna har 

hållit. 

 

(Irma) 

Det är väldigt lite som jag vågar eller vill släppa fram. Är det någonstans som jag 

ställer höga krav på mig själv så är det när det gäller att skriva texter. 

 

(Sanna) 

O ja, gigantiska svackor pga. prestationsångest främst. 

 

Nick hade rest till USA och spelat i San Francisco. När han kom tillbaka till Sverige och ”lilla 

Västervik” kände han sig malplacerad och upplevde en tomhet som ledde till en kreativ 

svacka. 

 

För ett par månader se’n så var det helt dött och jävligt jobbigt och det har nog 

att göra med att jag hade spelat i USA och kände att - va fan ska jag göra i lilla 

Västervik nu? Jag ska vara i San Francisco för där var det så jävla roligt. Det var 

ett sån där post-traumatisk upplevelse... man kände nå’n slags tomhet. 
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Mats svarade att han i början av sin skrivarkarriär kunde känna våndor inför svackor, men att 

han nu har lärt sig hur man hanterar det. Han nämnde att ”man måste låta det få vara ifred” 

när svackan uppstår.  

 

Jag hade väl hinder innan... ”Åh, jag kan inte skriva, jag har inte skrivit på tre 

månader, och nej...” men nu låter jag det bara vara. 

På våren sätter man ju frön hemma, och om man då går och petar i det där för att 

kolla om det blir något, då dör det ju. Man måste låta det få vara ifred. Kommer 

det ingenting så kommer det ju ingenting.  

 

 

Hur hanterar man idétorka och ”skrivkramp”? 

 

De flesta var ense om att man ska tillåta sig att ha en tid, då man inte skriver och acceptera att 

”det är som det är”. Nick nämnde om självvalt ”skrivförbud” för att sedan hitta tillbaka till 

längtan och inspiration till skrivandet: 

 

Jag tror att man måste lära sig att längta och säga till sig själv att - nu får du inte 

skriva. Det tror jag är bra. Istället för att tänka att man inte kan skriva så gör man 

det till ett medvetet val och säger att man inte får skriva. 

 

Likt Nick så resonerade Irma om acceptans, men att hon istället har accepterat att hon varken 

kan eller behöva skriva låtar. Till en början tyckte hon dock att det var lite svårt …  

 

Jag började acceptera att jag inte är en sån som spottar ur mig låtar. Jag började 

se mig som en musiker som spelar andras låtar. Det var svårt att ta den insikten i 

början, men nu har jag verkligen accepterat det. Jag känner att det redan finns så 

många bra låtskrivare som jag kan sjunga och att jag kan släppa fram andra. Så 

mitt egna skrivande  har väl blivit mindre viktigt på nåt sätt. 
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Mats pratade om att lära känna sin ”inre konstnär” och att man måste acceptera sig själv och 

sina olika behov: 

 

Jag tror att man lär känna sin inre konstnär. Vissa inre konstnärer kanske behöver 

fasta till det - jag sitter mellan nio och fyra, det är mitt jobb. Min egen inre 

konstnär kan komma upp när som helst. Jag tror att ju mer man kan förstå sig på 

och ju mer snäll man kan vara mot sig själv när det kör ihop sig så hittar man ur 

den här känslobubblan som man jagar upp sig själv i. 

 

Att sätta sig ner och bara låta pennan skriva ner det första som dyker upp i tanken är något 

som Dennis har provat på det han kallar ”motionsskrivning” och han tyckte att det fungerade. 

Han menar också att det kan vara bra att ta en paus: 

 

Försök att inte tänka på det som en skrivkramp, ta en paus och ladda upp - ta det 

lugnt och andas ett tag för sen så kommer det ju ut……   Ibland kan jag tillämpa 

”motionsskrivning” - att jag bara låta pennan gå över pappret under en bestämd 

tid och då kommer det saker liksom. Jag har gjort det på morgonen direkt när jag 

har vaknat. Det är spännande och det fungerar. 

 

Sanna har också försökt nya vägar inom skrivandet. Hon valde att sätta sig ner och enbart 

utgå från minnesbilder och skriva helt utan versmått och rim: 

 

Nu sist så satt jag väldigt hårt åt här i vintras, men då bestämde jag mig för att 

skriva en text helt från minnesbilder, jag fick liksom inte brodera ut något. Bara 

skriva ner rena fakta. Inte tänka vad som kanske kan passa in som låttext. Då 

lyckades jag ta mig ur svackan. 

 

Fred tycker att en svacka också kan vara väldigt kreativ i sökandet efter nya uttryck: 

 

(Fred) 

För att ta mig ur den så var jag tvungen att hitta något annat i mig själv. Jag fick 

hitta andra sätt att spela och harmonisera saker och ting på. Kanske lyssna på mig 

själv på ett annat sätt – jag behöver inte visa hur starkt jag kan sjunga varje gång. 
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Finns det någon metod för att upprätthålla ett kreativt flöde? 

 

Respondenterna var ganska ense om att självvald ensamhet är väldigt viktigt. Fred har tänkt 

tankar om att han behöver åka iväg och få en tid för sig själv, att det är det som behövs för att 

kunna koncentrera sig, medan andra kan sitter hemma. För både Mats och Irma är det centrala 

att kunna arbeta ostörda, med ett tydligt mål i sikte. Detta tillsammans med mental träning, 

uppmuntran av ”kärleksfulla kritiker” (Mats), och samspel med duktiga musiker (Irma) blir de 

perfekta förutsättningarna för skaparkraften: 

 

(Mats) 

Jag måste vara ensam. En gång åkte jag bort och lånade en stuga i fyra dagar och 

när jag sen kom hem hade jag gjort åtta nya saker och gjort färdigt en, så nio nya 

låtar. Extra flöde tror jag har att göra med tid och koncentrationsförmåga. Jag 

behöver en längre sammansatt tid för att kunna komma ner till den nivå där 

flödets grundådra rinner. 

 

(Irma) 

När jag kan jobba i fred - då kan jag flöda. Då finns det liksom inget stopp på mig. 

Jag kan hålla på hur länge som helst. När jag känner att jag går mot ett mål, att 

detta kommer resultera i något - då flödar jag. 

 

Nick (i likhet med Mats och Irma) poängterar värdet av att kunna pendla mellan självvald 

ensamhet och att ha tillgång till en förstående omgivning: 

 

Jag tror att det är viktigt att ha likasinnade människor runt omkring sig. Det i 

kombination med att kunna vara ensam tror jag mest på. Självvald ensamhet då 

och då i kombination med den här tillhörigheten tror jag är jävligt bra. 

 

Sanna betonar också värdet av ensamhet för sitt skapande, en lyckad låt m m, men inget är 

helt säkert…. 

 

Ofta om jag har lite tid ensam tror jag. När jag reser och så. Sen kan man få flöde 

av att man har skrivit en bra sång och tänka att nu jävlar ska jag skriva en till. 
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Men det är svårt att veta, jag har inte fått något direkt mönster i det... Men om 

något händer så kan det sätta igen flödet. Det är så olika... det är himla svårt att 

svara på exakt när jag känner ett extra flöde.   

 

Dennis å sin sida noterar att t o m motgångar kan ge skaparkraft: 

 

Efter motgång oftast. Om jag har varit med om någon personlig grej typ, antingen 

om det har hänt något positivt eller negativt. när man bara går runt och ”är”. 
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Diskussion 

 

Undersökningsmetoden 

Jag kan tänka mej att rummet, tidpunkten och hur jag själv framtonade som intervjuare kan ha 

påverkat svaren från respondenterna. Det bör också vägas in, att de i förväg kan ha sett och 

hört mig på Internet. Jag har lagt upp låtar på myspace och har en egen hemsida. Det är också 

möjligt att några har hört mina låtar på Visskolan, där några av mina låtar finns inspelade/ 

arkiverade. Irma har jag haft som lärare när jag gick på visskolan och Fred har jag spelat 

tillsammans med i både studio och på scen.  

 

Kanske också hur jag var klädd – boots, jeans och t-shirt, ibland också en grövre väst – kan ha 

haft visst inflytande på vad som tänktes och svarades. Slutsatsen av detta resonemang är, att 

jag tror att valet av yttre attribut kan i någon mån påverka svaren på ett eller annat sätt. En 

uppsats om detta ”Professionalitet & Kläder” av Charlotte Arkenback – Sundström, noterar ex 

vis följande:  

 

Den fysiska framtoningen har blivit lika viktigt som hur man beter sig. Att vara 

trevlig är social kompetens, att se trevlig ut är estetisk kompetens. Estetisk 

kompetens kan definieras som förmågan att kunna tala och se ut på rätt sätt för att 

få ett visst jobb. Det har alltid funnits ett visst grundkrav vad gäller estetisk 

kompetens, nämligen kravet på att man ska vara ”hel och ren” när man söker 

jobb.  (www.karriärguiden.se, 2008) 

 

Fred intervjuade jag på den skola som han är lärare på. Vi satt i ett litet rum som han är 

bekväm i med ett bord emellan oss. På visskolan var vi i ett medelstort klassrum på 

mellanvåningen, vilket är ett rum som de är vana vid eftersom de ofta har sin undervisning 

just där. Jag och respondenten satt vid varsin sida av ett avlångt bord. Apparaten som spelade 

in samtalen var en digitalkamera där linsen var riktad bort från oss båda. Jag var noga med att 

poängtera innan start, att de inte skulle fångas på bild, utan att det var ljudet jag var ute efter.  

 

Tidpunkten för intervjun varierade, beroende på när respondenterna var lediga från annat. De 

som jag träffade under lunchtid kan ha varit lite störda av att de egentligen skulle ha ätit. 

Detta var inget jag märkte förutom på Mats, som hade sin son väntades på honom i ett rum 
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bredvid, men han tog sig tid ändå. Det var för övrigt den intervju som tog längst tid och som 

kändes mest ”fri”.  

 

Sist - men inte minst – går det förstås inte att bortse från min bristande rutin som intervjuare. 

Hur allt detta har samverkat är icke gott att veta, men jag uppfattade dock att respondenterna 

var avslappnade och att de verkade svara så ärligt och noggrant de kunde. 

 

Resultatet 

 

Manligt/kvinnligt 

Jag hittade inget som antydde på kvinnligt och manligt. Detta kan bero på att jag hade så pass 

få respondenter, men också att det eventuellt inte finns sådana normer inom detta ämne. Idag 

finns det väldigt många kvinnliga utövare så jag tvivlar på om det existerar några större 

skillnader men det skulle vara intressant forska vidare i om det finns kvar manliga normer 

från förr som påverkat uttrycket.  

 

Vilken är låtskrivares/artisters drivkraft? 

Jag har förstått att den drivande faktorn är att man utgår från det liv man lever och viljan kring 

att berätta något. Mats menar att han ”tar del i världen” först när han har formulerat det på 

papper och att han växer genom sina låtar precis som eremitkräftan när den skaffar passande 

skal till sin nya kroppsstorlek: 

 

Som en eremitkräfta som lever på botten av havet, den har ett skal som den bär 

och när den växer så passar inte skalet längre och när den letar efter det större 

skalet som ska passa dess nya kropp, då är den väldigt sårbar och vissa sånger 

har varit så lyckade att jag har hittat ett större skal att leva i. 

 

Man skulle också kunna säga att låtskrivarens texter blir som ett ärr efter såret – det har läkt 

men spåret är kvar. Att tankarna blir användbara när man ser dem på pappret och det är först 

då man kan gå vidare. Jag har själv många gånger känt en lättnad från något betungande, efter 

att jag har formulerat det i tanke och ord. Det har handlat om allt mellan trasiga förhållanden 

till bidrag som har dragits in. Skapandet blir en ventil för utveckling.  
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Kanske kan man se detta, som att ordet möjliggör att man kan ”dela med sej”,  medvetande-

göra sina erfarenheter; nå ut till andra (i likhet med bl a Irma o Sanna) – och som Dennis 

använda motgången som kreativ sporre.   

 

Mikael Wiehe: 

”Genom att formulera mig i text och musik kan jag förstå det jag annars inte 

begriper. Jag tvingar mig helt enkelt att tänka efter och i bästa fall ger det i vissa 

stunder en sorts förståelse av livets mysterium både för mig själv och ibland också 

för andra”.                   (http://www.mikaelwiehe.se/intervju_att_skr_sanger.htm) 

 

Mikael Wiehes skaparlust verka också bestå i att berätta för andra hur saker och ting förhåller 

sig och att det är viktigt att försöka leva som man lär. Han menar: 

 

 ”All konsts uppgift, förutom egotrippen som är en viktig beståndsdel, är att 

åskådliggöra för dem som inte själva formulerar. Jag försöker nog leva upp till  

det jag skriver om och inte skriva om saker jag inte kan stå för ”.  

        (Rockens Text, 1981) 

 

Nick hade en liten annan vinkling än de andra. Han känner en vilja över att befästa sin 

personlighet och att han endast kan göra det via text och musik: 

 

Det har väl med att göra att man förankrar sin egen personlighet eller någonting 

och det känner jag att jag inte kan göra på annat sätt. 

 

Det är förstås svårt att säga exakt vad som är drivande krafter bakom kreativitet, men 

uppenbarligen finns det omständigheter (”lustfaktorer”) som ligger bakom allt konstnärligt 

skapande, och att det är upp till var och en att hitta och förvalta dessa.   

 

Vilka hinder kan uppstå? 

Det som framgick i min undersökning var att alla mer eller mindre har stött på svackor i sitt 

skapande. Vissa var mer öppna för att tala om det, medan det tycktes som att andra inte ville 

”gräva” för mycket i problemen. Inte ens under min intervju ville Mats prata så mycket om 

sina kreativa svackor: 
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Jag hade väl hinder innan... ”Åh, jag kan inte skriva, jag har inte skrivit på tre 

månader, och nej...” men nu låter jag det bara vara. 

På våren sätter man ju frön hemma, och om man då går och petar i det där för att 

kolla om det blir något, då dör det ju. Man måste låta det få vara ifred. Kommer 

det ingenting så kommer det ju ingenting.  

 

Detta tyder jag som att man kan förvärra problemen om man hela tiden rotar i något som ”gör 

ont”, när det egentligen kanske bara är en illusion som bottnar i ett sämre självförtroende eller 

något liknande. Jag återkopplar till inledningen angående Leonard Cohen’s svar till Stina 

Dabrowski, där hon undrade vad han hade blivit botad ifrån, i det zenbuddistiska kloster som 

han befunnit sig i - eftersom han liknade klostret för ett sjukhus. Han svarade att han blev 

botat från illusionen om att han var sjuk.  

 

Kanske är det så – att man skapar kreativa svackor som egentligen inte skulle ha funnits 

genom att man ”går och petar i det” och även då också framkallar ångest inför sitt skaparjag?  

 

Kreativitet o kaos 

Några forskare gjorde ett kreativt test på ett antal utvalda personer för att se sambandet mellan 

ångest och kreativitet. Ett av kriterierna var att deltagarna skulle ha lust till att skapa. De 

sysslade med sådant som dans, målning, poesi, komposition. Forskarna delade gruppen 

slumpmässigt i två delar. För ena gruppen innefattade testet en bild som kompletterades med 

en annan bild som föreställde ett hotfullt ansikte på subliminal nivå, alltså så snabbt att man 

medvetet inte kunde uppfatta bilden. För den andra gruppen uteslöt man det hotfulla ansiktet 

och lade istället in en bild där innehållet var ett tomt mönster. Så här blev resultatet: 

 

Vi hade väntat oss olika resultat i de båda grupperna och fick förväntningarna 

infriade. Tecknen på kreativitet blev tydligare i gruppen med det hotfulla ansiktet. 

…… …  

Den injektion av ångest som den subliminala stimuleringen troligen innebar 

tycktes främst påverka en mellangrupp. De kallades latent kreativa därför att de 

ofta berättade om kreativa sysselsättningar i imperfektum, något som de 

engagerats av en gång för länge sedan men inte hade tid för och lust med numera. 

Ångeststimuleringen innebar måhända den kick som behövdes för att subjektiva 

tolkningar på nytt skulle väckas till liv. Utan ångest inget konfliktmedvetande, 
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vilket är förutsättningen för den kreativa livshållningen. Kanske är det just denna 

grupp som ska ägna sig åt s k kreativitetskurser?  

                                                                 (Om kreativitet & flow, 1990, sid 227) 

 

Då är det kanske så, att en liten gnutta ångest och ett konfliktmedvetande kan framkalla 

kreativitet? Men frågan återstår om det är gynnsamt att känna ångest inför sitt skapande eller 

inför något annat i livet, som man sen får utlopp för i form av något konstruktivt?  

 

August Strindberg led av en stor ångest inför sitt skapande när han befann sig i Paris 1895. 

Orsakerna till krisen var många, men bl.a. att han kände sig oerhört sviken av kvinnor och att 

hans ekonomi var raserad. Han fick inga pjäser sålda och bidragsgivarna drog sig tillbaka. 

Han tappade lusten av att skriva. Man bör kanske också nämna att han under denna tid drack 

absint, vilket frambringar hallucinationer om man överdoserar. I Johan Cullbergs bok 

”Skaparkriser” står det beskrivet hur Strindberg projicerade sina inre bilder på verkligheten 

när han inte kunde få ner det på papper: 

 

Han är en skarp, sökande och samtidigt okritisk iakttagare av såväl naturfenomen 

som effekterna av sina experiment. Det han iakttar bildar ett slags teckenskrift som 

ständigt berättar om hans inre läge. Då Strindberg inte längre kan skriva av sig 

sitt kreativa tryck måste det få ett annat utlopp: i ett poetiskt-vetenskapligt 

betraktande av verkligheten. Han behandlar omvärlden som en målarduk eller ett 

manuskriptblad där han försöker projicera processer ur sitt inre.  

 

Strindberg isolerade sig för att få utveckla sin tankar i lugn och ro men efter ett tag kände han 

ångest och rastlöshet. I ett brev skrev kan följande: 

 

Ensamheten sedan december har varit en stor uppfostran för mitt inre liv, men nu 

går det inte längre. Jag blir steril av överproduktion på tankar som måste utåt. 

 

Att jämföra ångestnivån hos den högspände Strindberg, testpersonerna som såg den 

subliminala bilden och mina respondenter är naturligvis omöjligt. Däremot finns det ju 

åtskilliga vittnesbörd om hur gränsen mellan skapande och dess motsats, relaterar till den inre 

spänning  som människan upplever. Barn brukar ju sällan ha ångest inför att rita och teckna, 

även om deras motiv kan avslöja traumatiska upplevelser (misshandel, krig etc). Stundom 
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verkar där det ångestfyllda ibland leda till ett kreativt skapande, och måhända balansera den 

inre spänningen. 

 

Nick kände efter USA-besöket, en olust över att komma tillbaka till något som stod sig slätt 

emot de nya upplevelserna, som han hade fått ta del av. Det verkade som att hans hemkomst 

från San-Francisco skapade hämningar… 

 

För ett par månader sen så var det helt dött och jävligt jobbigt och det har nog att 

göra med att jag hade spelat i USA och kände att - va fan ska jag göra i lilla 

Västervik nu? Jag ska vara i San Francisco för där var det så jävla roligt. Det var 

ett sån där post-traumatisk upplevelse... man kände nån slags tomhet 

 

I relation till andra inom samma konstform 

Att man jämför sig med andra verkar vara en vanlig företeelse. Irma, Sanna och Fred har 

påpekat en viss grad av prestationsångest inför hur duktiga andra är. Fred menade på att han 

kände sig mindre värd när han jämförde sig med sådana som hade gått en ”bättre” utbildning 

inom musik än honom. Det gick så långt att han valde att spela i sammanhang där han ansåg 

att andra inte skulle jämföra honom med duktigare musiker. Frågan är vem som egentligen 

jämför? Jag tror att det är ”offret” själv som är den stora boven i dramat. Personligen så har 

jag också slagits med denna ångest och kommit fram till att det var jag själv som jämförde 

andra mot varandra och därav tog för givet att andra också jämför mig med duktigare 

musiker. När jag slutade att döma andra som dåliga blev jag också starkare i mig själv. Det 

blev en ond cirkel som bara jag själv kunde bryta. Det är oerhört lätt att ”åka dit” när man har 

många bra musiker omkring sig, men samtidigt så tror jag att man måste jämföra sig med 

andra för att veta vart man själv är i utvecklingen. Man ska se upp så att man inte slår för hårt 

på sig själv. Irma berättade liksom Fred hur hon kände sig hämmad av en musikutbildning: 

 

Samtidigt så hade det mycket med utbildningen att göra också, man skulle trimmas 

att bli en bra musiker och man skulle prestera bra och man fick inte göra ”fel”. 

Man fick högre krav eftersom man gick en musikutbildning och där kan man bli 

oerhört hämmad om man inte ser upp.   

 

Både Fred och Irma har valt att spela andras låtar istället för sina egna av olika anledningar. 

Irma hade en period när hon verkade inom kyrkan och skrev ”himlasånger”. Då hade hon ett 
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stort flöde som tonades ner ganska tvärt när hon lämnade kyrkan och varför det blev så vet 

hon inte säkert men spekulerar i om det är någon ”däruppe” som styr detta: 

 

Då gick det av sig självt, då hade jag någon kraft som hjälpte mig, det fanns någon 

högre. Sen har jag inte gett mig själv chansen efter det. Det tog bara stopp och jag 

har inte kunnat rätta till det och har väl kanske inte gjort så stora ansträngningar 

heller. Jag känner också att det redan finns så många bra låtskrivare som jag kan 

sjunga och att jag kan släppa fram andra. 

 

Fred menar att andra gör det så bra att han har ibland har vägrat att spela sina egna, men när 

han gör det säger inte att det är han eget material: 

 

Där ute finns det femtioelva bra låtar och visor och spela så varför inte spela 

dom? I perioder har jag vägrat att spela mitt eget för jag har inte tyckt att det har 

hållit. När jag gör det så brukar jag aldrig tala om att det är mina egna. 

 

Språket 

Kanske Nick (för övrigt den enda av mina respondenter som uteslutande skriver texter och 

sjunger på engelska) fann sina språkfränder i San Francisco och därför upplevde en mer direkt 

kommunikation med publiken än vad han gjorde i Sverige? När jag frågade honom kring hans 

val av språk, så hade han argument för både att skriva på svenska och också för att skriva på 

engelska: 

 

Det finns ett viktigt och bra argument för att skriva på svenska och det är att sitt 

förstaspråk behärskar man bättre, och det argumentet är ett starkt argument. 

Argumentet till att skriva på engelska är att man kan nå ut till så många fler än 

bara till svenskar, det tycker jag är ett starkt argument.  

 

Han menar också att det inte finns ett lika starkt krav på att sångtexten ska vara ”skildrande”, 

som när man skriver stum prosa och att det inte krävs samma ”exakthet” när man skriver på 

engelska som när man skriver på svenska. Det verkar som att Nick mer är ute efter ett 

känslotillstånd istället för en berättelse och att det delvis verkar bero på att han inte tycker sej 

behärska engelskan fullt ut:  

 



32 

 

Jag tycker inte att text till musik har samma ansvar att vara skildrande på samma 

sätt som stum prosa på svenska. Där tycker jag att det ska finnas ett större ansvar 

hos författarna att det ska vara skildrande. Det krävs en mer exakthet. Därför 

skriver jag låttexter på engelska också, för att där krävs inte den där exaktheten. 

När jag skriver på engelska kan jag inte göra mig lustig över rim och sånt 

eftersom jag inte behärskar språket och då försvinner exaktheten.   

 

Till skillnad från Nick så påpekar Mats med stor övertygelse i rösten att det är självklart att 

man ska skriva på svenska. Det tycks verka som att han menar att svenskan är en självklarhet 

om man vill nå ut med sitt budskap. Han tog en jämförelse med min intervju: 

 

Tänk om vi skulle sitta här nu och prata engelska med varandra, vad konstigt det 

skulle vara. 

 

Och det har han ju rätt i. Mycket skulle gå förlorat i vårt samtal eftersom jag inte behärskar 

engelska alls på samma sätt som svenska och jag skulle hela tiden få översätta för mig själv 

och då också inte kunna ägna all uppmärksamhet på honom och hans svar på mina frågor. 

Han anser också att det är lättare att gömma sig bakom det engelska språket eftersom det är 

något som man har hört mycket via radio och tv och att det låter ganska snyggt även om man 

inte har så mycket att berätta… 

 

Jag tror att det kan vara någon ungdomsgrej också att man flashar till det på 

engelska för man inte riktigt vågar, man vet inte riktigt vem man är, vad man ska 

bli eller vem man vill vara. 

 

Jag tror att han har rätt i detta när det gäller vissa personer. Jag själv skrev på engelska fram 

till tjugoårsåldern och under alla mina tonår har jag sökt efter en passande identitet.  

 

Fred skriver på tre språk, nämligen engelska, svenska och på dialekt. Han ger också förklaring 

till varför. Här tar han liksom Mats upp att det är ”trivialt” att skriva på engelska – att man 

kan gömma sig bakom det. En annan spännande detalj är att han kallar värmländskan för ett 

språk.  
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(Fred) 

Jag har skrivit på svenska, engelska och på dialekt. Det finns olika förklaringar 

till varför för de olika delarna. Engelska därför att saker och ting låter mindre 

trivialt när man ska uttrycka känslor. Jag har alltid lyssnat mycket på country och 

sånt där. Svenska därför att jag blev inspirerad av svenska poeter. Värmländska 

för att det är mer som ett modersmål, det ligger närmre.  

 

Sannas inställning till varför hon skriver på svenska liknar Mats. Hon menar på att det blir en 

mer direktkontakt med dem som lyssnar och att engelskan känns så sliten och använd.  

 

(Sanna) 

Jag tycker man kommer närmre. Jag har väldigt lätt för att stöta ifrån mig 

engelska. Det blir väldigt lätt slitet och använt, kan jag tycka. Det är så att om 

man hittar rätt ord på det språket man talar så går det lättare rakt in. 

 

 

Olika sätt att ta sig ur skrivkrampen 

 

Kanske är det en omöjlighet att leva ett kreativt liv utan att hamna i idétorka? När jag frågade 

hur mina respondenter hanterar svackan som de på ett eller annat sätt har hamnat i, så verkar 

det som att alla är överens om att man ”måste ta det lugnt” - förr eller senare brukar det lösa 

sej. I Eva Hillereds bok ”Lathund för låtskrivare” svarar Stefan Sundström handfast på frågan 

om han har något knep för att komma över  skrivkrampen… 

 

Ja, ge fan i att skriva, lämna hela grejen, lyssna inte på musik!  

Hugga ved är otroligt bra för kreativiteten, men först när man kommit upp i över 

en kubik och liksom glömt att man skriver en låt. Känns det inte lustfyllt ska man 

skita i det tycker jag. 
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Liknande svar fick jag på min fråga kring hur man löser sina problem med kreativitetsförluter.  

 

(Mats) 

Brinner det inte till i hjärtat så finns det ju miljoner andra saker att göra än att 

sitta där… 

 

(Dennis) 

Försöker att inte tänka på det som en skrivkramp... tar en paus och laddar upp... 

tar det lugnt och andas ett tag... sen så kommer det ju ut... 

 

(Nick) 

Jag tror att man måste lära sig att längta och säga till sig själv att - nu ”får” du 

inte skriva. Det tror jag är bra. Istället för att tänka att man inte kan skriva så gör 

man det till ett medvetet val och säger att man inte får skriva. 

 

Frågan är om det verkligen är så enkelt. Jag har själv försökt att praktisera detta i verkligheten 

och det blev bara jobbigare. Jag var tvungen att fortsätta skriva och skriva tills jag fick till 

något användbart. Det är en jobbig process eftersom det kommer ut mycket som känns löjligt 

och intetsägande, men jag tror att man kan öva sig i att skriva och att Peter Curman är mer 

filsof än pedagog när han hävdar att ”skriva är att ständigt börja på nytt”. Jag tror att man 

faktiskt kan öva upp en kondition genom att lära sig hantverket och ta till hjälpmedel så att 

det blir lättare och lättare.  

 

Textförfattaren Kajsa Grytt berättar om sådan en process: 

 

Man skriver och skriver och gör sig vän med språket, hittar sin rytm. Det är också 

endel av hantverket. Rytmen i texten kommer tillslut i och med att man lär sig 

själv. Man skriver för sin egen skull, dagbok eller sånger som låter löjliga och 

urfåniga. Man behöver inte bli ledsen ifall det blir så, utan man kan låta det vara 

dåligt. Det blir som små korn ändå.  

                                                                                                   (Lodén, 1989) 
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En vän till mig har ett annat sätt att jobba fram texter på som ingen i min undersökning har 

tagit upp. Han ritar klamrar som ramar in fyra tomma rader på ett linjerat A4-papper ända ner 

till slutet. Sen börjar han skriva inom de första klamrarna, och blir det inte som han vill ha det 

börjar han om på nästa ram. Detta bara för att visualisera möjligheten för sig själv, att han 

faktiskt får börja om med formuleringen. Så håller han på tills han har fått en vers på fyra 

rader som han är nöjd med.  

 

Det kan ju vara så att det finns lika många möjligheter som det finns människor. Man kan ju 

givetvis få fungerande tips av att höra hur andra löser sina problem men att det kanske är just 

sitt egna sätt som man ska hitta. Det blir som ett led i självkännedom.  

 

Att det inte finns en generell lösning som fungerar för alla. När det handlar om motivation till 

att skriva tror jag att det uteslutande handlar om individuella saker. Att man måste hitta sin 

egen källa att gå till. Det kan handla om att städa lägenheten, att se en film som man tycker 

om, att ta en dusch etc.  

 

När det gäller att hitta konkreta lösningar, som kan få författaren att vässa sina texter till det 

bättre, så finns det en uppsjö av kurslitteratur inom skrivarkonsten.  

Ett konkret exempel om man eventuellt vill kunna fylla en vers på åtta rader bestående av en 

personbeskrivning hittade jag i boken ”Skriv” av Bente Clod… 

 

För att lära känna din person kan du skriva hur hon är i en minnesnovell som 

används av dig själv. Skriv ned hennes personliga historia så får du en påse att 

dyka ner i var gång du blir osäker på personteckningen eller får stopp i 

skrivandet. Börja t.ex. med: Utseende – hårfärg, kroppsbyggnad, händer, fötter, 

särskilda kännetecken (handikapp), ålder, röst…etc. 

 

Om man gör detta så kommer skrivandet säkert att underlätta. För mig triggas skrivarlusten 

igång endast genom att läsa om sådana tips. Men för någon annan kanske det känns som en 

alldeles för lång process. Vissa kanhända behöver en snabbare arbetsmetod – att de behöver 

se ett resultat direkt när de lyfter pennan från pappret, medan flertalet av mina respondenter 

säger sig behöva ta en paus och till och med ge sig själv ”skrivförbud”.  
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Anledningen till varför mina respondenter bland gav ganska likartade svar kan ju bero på att 

det går i samma skola och då fått dessa tips av lärare. Jag kanske skulle ha fått fler olika svar 

om jag valde andra intervjupersoner. Men jag kan förstå tanken kring att ta paus och att göra 

andra saker när lusten inte infinner sig – även om det kanske inte alltid fungerar.  

 

Ett tips som Mats gav var att man inte ska kritisera sig själv under tiden som man skriver och 

det tycker jag låter bra. Han menade på att man först efteråt - i lugn och ro - kan börja gå 

igenom vad man har skrivit och då börja korrigera det som behövs. Han gav ett lekfullt, men 

uppriktigt och konkret exempel på hur man kan gå tillväga: 

 

Jag älskar dig Gunilla... *fan vilken skit*... ”nej fortsätt”... Ok, Jag älskar dig 

Gunilla, du är helt underbar... *nej usch... det blev inte bra* ... ”jo fortsätt”...Ok... 

Jag älskar dig Gunilla, du är helt underbar. Du får mig att må illa men ändå är 

jag kvar...  

 

  

Den avslutande frågan jag ställde till intervjupersonerna var, hur de ställde sig till Peter 

Curmans ord om skrivarprocessen…  

 

Det går inte att med blotta viljan stampa fram dikter ur marken. Det duger 

heller inte att sitta med armarna i kors och vänta på att de ska födas av sig 

själva. Att skriva är att ständigt börja på nytt. 

 

Alla tyckte att han hade helt rätt. Frågan är förstås vad som finns i mellanrummet mellan att 

passivt ge upp och att ”stampa sej fram”. Mina respondenter och de referenser jag åberopat, 

har ju onekligen kommit med sina bidrag till detta mellanrum – små trix att klara av det akuta 

läget med skrivstoppet – söka den koncentrerade och självvalda ensamheten, leka med ord, 

”vänta ut”, bara knata på - eller hugga ved. Eller som Kajsa Grytt   träna upp en kondition och 

lära sig använda hantverket bättre och bättre. 
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Mats höll med Peter Curman och jämförde med att uppträda inför publik:  

 

Om konserten en kväll har gått jättebra så kanske det kvällen efter blir pannkaka 

av allting för det är ett annat möte med en annan publik. Man måste göra det på 

nytt.  

 

Jag kan hålla med om att det är en ny publik och därför också ett relativt nytt möte, men vad 

jag vet av erfarenhet så är olika publiker både likheter och olikheter, på samma sätt som jag 

själv skiftar i mitt humör, självförtroende och framtoning. Att träna sig inför olika möten med 

publik – och inte ge vika för olika rädslor och obehag - skapar i längden en professionalitet 

som man kan märka på dem som har hållit på i många år. De har lätt för att ta in och läsa av 

en publik, eftersom de inte börjar om ”helt från början”.  

 

 

Finns det någon metod för hur man upprätthåller ett kreativt flöde? 

 

Det verkar som att den självvalda ensamheten är en betydande faktor – kanske allmängiltig? -

för att få ro till att skriva. Om man ser till Ernst Brunners tidigare beskrivna erfarenhet om hur 

han laddade upp inför sitt skapande som senare blev dikten Oldboy, så kan man förstå att 

även han, förutom att göra med sina ”demoner”, också väljer ensamheten. Det står inte skrivet 

men man kan ana att det är så. Jag tror inte att någon vill vara närvarande när han med 

uppknäppt klädsel föreställer sig en mindre grupp av ”okända vedersakare”, som hotar att 

ödelägga hela diktprojektet och skriker ”du din djävel, kom hit din fan och jag skall visa er”! 

Eller när han springer runt i rummet och bollar med nävarna plus att han spänner huvudet tills 

det darrar. Allt detta gjorde han för att känna ro till att skriva. Det kan vara så att han valde att 

bli driven av vreden.   

Ingen av mina intervjupersoner nämnde något som liknade Ernst Brunners uppladdning, men 

det fanns likheter i olika rutiner, t ex att avsätta en tid som passar att i ensamhet kunna skriva. 

Ernst valde att gå upp 06.00 och äta en stadig frukost; sen göra uppvärmningen som innefattar 

nyss nämnda stridsmoment med ”demoner” och sen ett femtimmarspass mellan 08.00 – 
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13.00. Mats säger att han måste vara ensam en längre sammansatt tid för att komma ner till 

den nivå där ”flödets grundådra rinner”. Irma menade att hon endast kan flöda när hon får 

jobba i fred.  Nick nämnde, förutom självvald ensamhet, att det också var viktigt att ha 

likasinnade människor omkring sig.  

 

Personligen så är ensamhet ett måste för mig om jag ska kunna skriva. Det skulle vara 

jättejobbigt och kännas urfånigt att ha någon i närheten när jag skriver för jag sitter och 

hummar lite falskt och testar massa konstiga formuleringar. Den processen vill jag gärna ha 

för mig själv. Det kan liknas vid att visa upp sitt nyfödda barn för folk – det är helt ok, men 

att ha med andra människor som ser på när man skapar barnet – är inte ok. Jag har gjort 

försök med att visa upp mina textskisser för vänner och bekanta och det har oftast gått dåligt 

eftersom jag inte har fått den respons som jag hade hoppats på och då är det svårt att fortsätta. 

Texten blir som ett komplex. Man vill gärna inte visa upp just den texten igen utan försöker 

istället skriva en ny.  

 

Jag tror också att man måste hålla igång skrivandet för att kunna skapa ett större och rikligare 

flöde. Jag håller med Mats Lodén i sin bok Rockens Text, att ju fler texter man skriver desto 

bättre blir man på att formulera sina tankar och att det blir ett hantverk som man behärskar 

bättre för varje gång. Exakt så har det varit för mig, och jag tror också att det är så för de 

flesta som skriver, att man i början mest nosar på formuleringar och att innehållet i texten inte 

är lika viktig som det är att faktiskt ha en ny låt i pärmen. Kajsa Grytt började skriva texter 

innan hon började med musik och hon menar att en distans är viktig för henne för att få klart 

hantverket: 

 

Mina historier kom före gitarren. Jag höll på med att skriva en massa sagor. Det 

här med att skriva är en egen värld där man vill testa om andra kan förstå den, om 

den är relevant på något sätt. Jag måste ha en distans för att göra klart 

hantverket.                                                                                 (Lodén, 1989) 

 

Så enligt min undersökning, så kan man alltså se att det finns flera olika alternativ till att 

skapa och underhålla ett kreativt flöde, men att det som genomsyrar det hela är att komma 

ifrån splittring och söka koncentration. 

Avslutningsvis kommer här några kloka ord, som i all enkelhet tycks bekräfta min undersök-

nings huvudlinjer. De är hämtade ifrån en hyllningsartikel (av Anders Lundqvist) till en av 
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Sveriges mest kända låtskrivare och scenartister - Robert Broberg, då han 70 år ung 

tilldelades Musikförläggareföreningens Lifetime Achievement Award 2009.  ”Robban” 

beskrivs i artikeln som kompositör, textförfattare, sångare, musiker, estradör, improvisatör, 

konstnär, poet, ordlekare och själsläkare. 

 

      Den kreativa processen är, inte oväntat, en ständig källa till fascination för Robert    

      Broberg  

 

”Det bästa man skriver kommer ofta lätt och snabbt, men föregås av en lång 

process, som man kanske inte ens är medveten om själv. Jag vill gärna tro att "allt 

kommer till den som har tid att vänta", men visst kräver låtskrivandet också att 

man regelbundet sätter sig vid pianot eller plockar upp gitarren. Oftast krävs det 

också något dramatiskt - positivt eller negativt - för att jag ska sätta igång. En 

undran inför vad som pågår. Att göra en låt om det, kan vara att ta en nacksving 

på problemet. En ny kärlek kan förstås ge upphov till de flesta sorters känslor: 

eufori, ilska, hopp och besvikelse.” 

 

       Till sist fick Robert Broberg frågan vilken som varit hans främsta drivkraft genom åren:    

       att tillfredsställa sig själv eller publiken, att tjäna pengar, få respekt eller berömmelse? 

 

”Det är en kombination av allt det där - i större eller mindre andelar. På 60-talet 

var jag ju väldigt pank och då var drivkraften att försörja mig och mina barn. Att 

bli "rik" trodde jag inte ens var möjligt, det var aldrig riktigt med i bilden. Att 

under en viss period kunna inbringa mycket pengar genom exempelvis en hit, kan 

förstås ge en viss typ av lycka. I synnerhet som ekonomiskt oberoende kan frigöra 

möjligheten att tänka friare. Respekt från kollegor har också periodvis varit en 

viktig sak, liksom publikens gensvar. Egentligen gör jag i grunden allt för min 

egen skull - men jag vill gärna  få bekräftat att det sker på ett bra sätt! avslutar 

Robert Broberg leende.” 

                                     (Musikförläggaren 2009/3) 
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SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR 

När jag nu har färdigställt mitt arbete kan jag se att vissa punkter kunde ha uteslutits medan 

andra kunde ha kompletterats med fler följdfrågor. Men i det stora hela så tycker jag att 

arbetet har gett mig näring både som lärare inom ämnet och som privat utövare av det 

konstnärliga uttrycket. Den största lärdomen är att det inte finns några generella lösningar på 

kreativa problem eftersom både drivkrafter och hinder är inre processer i förhållande till yttre 

omständigheter. Alltså ett komplext samspel. Det finns tips att få via böcker och samtal, men i 

slutändan så hänger det på vad just den enskilde kreatören har för behov att tillfredställa.   

Under intervjuerna var jag nog lite väl försiktig med att ställa följdfrågor som jag inte hade 

formulerat på pappret pga. rädslan att eventuellt lotsa fram svar. Jag har aldrig intervjuat 

någon innan så jag tog det säkra före det osäkra. Detta resulterade ibland till att svaren blev 

lite fattiga på innehåll.  

 

Jag hade nog inte behövt kommentera vilket språk de väljer att skriva på, eftersom varken 

valet av språk eller språket i sig inte tycks ge någon tydlig näring åt skaparlusten.  

 

Med tanke på mina inledande intentioner beträffande urvalet av respondenter, kan jag nu i 

efterhand tänka, att jag kanske borde ha intervjuat folk som inte kände varandra på det sätt 

som mina respondenter gjorde med undantag för Fred. Det skulle vara intressant att ställa 

samma frågor till helt andra respondenter och se hur de svarar. För om svaren skulle skilja sig 

väldigt mycket från hur mina respondenter svarade så skulle det kanske vara ett bevis på att 

mina respondenters bekantskap har smittat av sig.  

 

En fundering som inställer sig är förstås om kreativitetskriser gestaltar sej på olika sätt inom 

andra konstformer? Om jag hade valt en blandning av olika konstutövare, så hade jag kanske 

fått ett bredare perspektiv på ämnet – och därmed finns det något att forska på i framtiden. 

 

En sak som genomsyrar svaren är att de tre äldre gav mycket större perspektiv på sitt 

konstnärskap. Man får större förståelse för både sig själv och andra och kan ge tydligare 

förklaringar på vad man känner. Personligen har jag dock funnit en tröst i, att det inte bara är 

jag som har problem med att inte ha ett konstant skaparflöde, utan jag delar det uppenbarligen 

med många fler. Lösningar finns – det gäller att i likhet med Mats försöka hitta och bli vän 

med ”den inre konstnärens” agenda och tidtabell. 
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