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Förord

Ett stort tack till Anica
Och ett större tack till My

Men ett största tack till Stina som färgade håret rött
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Sammanfattning
Du måste inte vara utbildad för att filosofera, 

du måste inte ha en åsikt för att ifrågasätta,

du måste ej heller tvunget vara irrationell för att tro.

Men blind äro den som underkastar sig den institutionaliserade 

och med tolkningsföreträde systematiserade auktoritet 

som utger sig för att ha den enda sanningen

när vi inte ens med säkerhet kan veta om vi existerar så som vi tror att vi gör.

Nyckelord
Närvaro, kreativitet, komposition, existentialism, buddhism, 

lust, motivation, pizza, kyrkklockringning

3



Innehållsförteckning

Sammanfattning......................................................................3

Nyckelord...............................................................................................3

1. Bakgrund ............................................................................5
1.1 Inledning .............................................................................................5

1.2 Pizzagräddning...................................................................................7

    1.4 De tre kreativa personligheterna.......................................................... 10
1.4.1 David...........................................................................................12
1.4.2 Ola...............................................................................................12
1.4.3 Totrot...........................................................................................13
1.5 Monetary Soul..................................................................................14
1.6 Solitary Moan...................................................................................15
1.7 Worlds Exploding – Leaving Me Alone..................................................15

1.8 Syfte och problem ...............................................................................17

1.9 Forskningsfrågor...............................................................................17

2. Teoretiskt perspektiv ........................................................18

2.1 Existentialism......................................................................................18

   2.2 Buddhism.........................................................................................19

  2.3 Cogito Ergo Sum – Ett fundamentalt existentiellt dilemma 

        eller ett utvecklande förhållningssätt till livet?....................................20

3. Metod ................................................................................22

   3.1 Kreativitet, koncentrerat arbete och galenskap – 
        Själskostcirkeln för konstnärer................................................................22
   3.2 Kyrkklockorna i Klövsjö.........................................................................23
   3.3 Tillvägagångssätt.................................................................................25
   3.4 Databearbetning och analysmetod..........................................................26
   3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet...............................................26
   3.6 Etiska ställningstaganden......................................................................26

4. Resultat ............................................................................28

5. Diskussion ........................................................................29
   5.1 (MM): Hur gick det? .................................................................................29
   5.2 (MM): Ja men, berätta hur det gick till när ni skapade låten! Vem gjorde
                     mest typ? ...................................................................................29
   5.3 (MM): Hur gick det till i studion då? ............................................................30
   5.4 (MM): Ola, vad handlar texten om? ............................................................33
   5.5 (MM): Hur resonerade ni kring arrangemanget vad gäller kyrkklockorna? .........33
   5.6 (MM): Vad var roligast respektive tråkigast i processen? ................................33
   5.7 (MM): Avslutningsvis, hur känns det så här i efterhand 
                  och anser ni att ni uppnått syftet? .....................................................34

Referenser.............................................................................36

Bilagor...................................................................................37
4



1. Bakgrund

1.1 Inledning 

Det ligger någonting storartat i att grädda en pizza. Det är inte bara underskattat utan 
antagligen också något som de flesta av oss inte skulle reflektera över som något som 
helst märkvärdigt. Under min tid som pizzagräddare på Klövsjö Stenugnsbageri under 
våren 2014 fick jag uppleva många stressiga kvällar och ännu många fler 
pizzautlämningar. Vissa kvällar kunde vi leverera över trehundra pizzor och då talar vi 
om ett mycket simplistiskt system med en som sköter "manuell" degkavling, en som 
agerar tomatsåsapplicerare/ingrediensläggare och en som skötte gräddning och 
paketering! En verksamhet som jag inte hade planerat på förhand att arbeta inom utan i 
vilken jag gled in i på ett bananskal som av en ren tillfällighet.

Något jag ganska snart märkte i de svettiga pizzaruscherna var vilken otrolig 
närvaro och vilket fokus som krävdes av mig. Men vad jag också upptäckte – fast 
kanske först i andra hand - var att just detta inte "krävdes" av mig. Det bara... blev så. 
Det föll sig naturligt helt enkelt att utföra detta hektiska arbete. Denna närvaro och detta 
fullkomliga fokus på vilken av pizzaposterna jag än befann mig på (degkavling är nog 
min svagaste sida för att inflika) var som ett lent balsam för själen! Men tro nu inte att 
detta inte innebar hårt arbete! Åh, nej - dagen efter kunde jag vakna upp med en 
träningsvärk som fullkomligen tvingade mig att stanna kvar i ett apatiskt sängläge i flera 
timmar. 

Hursomhelst – efter att i flera års tid arbetat del- och heltid som frilansmusiker 
och gitarrlärare (musik som alltid varit mitt stora intresse i livet!) kunde jag inte 
undvika att lägga märke till en mer och mer dalande inspiration och motivation och inte 
minst; en stor och brun frånvaro av lust. En utveckling som jag till en början gjorde allt 
för att försöka bromsa! Jag har alltid älskat att spela musik och umgås med andra genom 
den och framförallt har jag alltid älskat att komponera. Det sistnämnda är något jag 
aldrig kunnat tänka mig att någonsin vara utan. Men helt plötsligt gick nästan ett helt år 
utan att jag skrev en enda låt. Samtidigt som jag kände sorg över att ha förlorat 
kontakten med min kreativa sida kände jag ändå ett visst lugn då jag nämligen hade 
kommit överens med mig själv om att inte försöka tvinga fram inspirationen. Jag visste 
vilka konsekvenser det kunde få och tänkte för allt i världen inte riskera att döda den 
lilla gnistan jag möjligtvis kunde tänkas ha kvar med ännu mer måsten.

Men var vill jag då komma i denna märkliga inledningsdel som behandlar två så 
vitt åtskilda områden som komposition och pizzagräddning? Vad har dessa över huvud 
taget med varandra att göra? Jo – de tre begrepp som jag hastigt snuddade vid ovan, 
nämligen inspiration, motivation och lust har alla något gemensamt. I mina ögon hänger 
de alla ihop och har också på ett eller annat vis egenskaper som alltid fått mig att känna 
just närvaro. 

Här och Nu. 

Ingenting annat, inga måsten - inget som är "viktigare" eller av mer värde än just precis 
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Här. Och. Nu. Är det närvaron och förankringen i det sagolika tillståndet vi kallar 
"Nuet" jag söker efter varje gång jag plockar upp min gitarr i hopp om att skriva en låt? 
Är det den stora villkorslösa kärleken till mig själv – och därmed allt annat som 
existerar runt omkring mig – jag känner när mitt huvud exploderar av musik och färger 
på grund av de melodier och rytmer jag hör i mitt huvud? Är det den stora gemenskapen 
och - åtminstone – en av livets hemligheter jag tycker mig snudda vid när jag skickar in 
en pizza för gräddning i stenugnen?

Är det närvaron jag söker sätta ord på när jag eftersträvar 
inspiration, motivation och lust?

Vare sig det är en låt jag skriver eller en pizza jag gräddar?

"Vi lever bara en gång" brukar människor säga. "Okej?" säger jag då. "Vill du 
utveckla?". "Jamen, man måste ta vara på den lilla tiden man har, Carpe Diem!".

Fånga dagen... Jag har många gånger hört vänner och bekanta slänga med den 
klichéartade frasen ”Carpe Diem” men ifrågasätter om jag (och missbrukarna av frasen 
för den delen!) någonsin kunnat greppa dess egentliga innebörd. Är det möjligt att fånga 
dagen om vi aldrig helt och hållet är närvarande i nuet? Kroppen finns ju alltid här och 
nu men detta är dessvärre ingen garanti för att medvetandet också gör det. Det är lite 
som att gå på en föreläsning eller en lektion i skolan och skriva under en närvarolista; 
det enda som egentligen bekräftas är närvaron av ett stycke kött som sitter där och 
försöker se intresserat ut. Nej - sinnesnärvaro går inte att bekräfta genom en slarvig 
signatur på ett papper - det måste komma inifrån, genom ett lugn och en självbekräftelse 
som dessvärre verkar vara få förunnat i det stressiga och evigt prestationsbedömande 
samhälle vi lever i.

Vi talar ofta om att hitta vår nisch här i världen. Vare sig det rör sig om estetiska 
ämnen, ekonomi, service, vård, ideellt arbete, teknik etc. så hävdar många att det är 
viktigt att finna "sin grej" eller "sitt specifika område att bemästra" genom vilket du 
förverkligar dig själv och dina intressen. Detta är inga dumma riktlinjer eller 
uppmaningar, särskilt inte i en värld där möjligheterna tycks vara oändliga och att finna 
sin plats i livet kan liknas vid ett panikartat "Spotify-syndrom", dvs. att vi har möjlighet 
att lyssna på all världens musik - i ett och samma program - och det slutar istället med 
att vi inte lyssnar på någonting över huvud taget för att vi inte alls vet vad vi ska välja! 
Så att ha en nisch vill jag understryka vara någonting positivt. Men – Vad gör vi om vi 
inte hittar vårat fokus här i livet? Vad får det en att känna när alla andra verkar veta vad 
de vill men att jag fortfarande glider runt i världen som en vagabond utan ett "högre" 
syfte? Många skulle nog vittna om en stress – inte sällan relaterat till ålder och att "jag 
måste hinna med så mycket innan jag blir gammal". Och det är just här jag vill sätta ett 
stort brännande fokus; Du hinner med så otroligt mycket innan du blir gammal! Det är 
bara det att du går miste om det för att du lever ditt liv i tron om att det hela tiden ska bli 
vackrare, att framtiden bär något "mer storslaget" i sitt sköte – att allting skulle bli så 
mycket bättre, bara det var... lite annorlunda.

Det jag sammanfattningsvis vill markera tydligt med denna uppsats är den stora 
vikten av närvaro – det är vår gemensamma nämnare. Därutöver kan själva hantverket 
som tar oss dit vara i princip vad som helst! Oavsett om en lagt tio års heltidsstudier på 
musik, teater, dans, eller satsat hela sin karriär på att starta ett framgångsrikt företag så 
måste vi inte pressa oss själva till att tro att detta är allt. Nej, utöver detta finns så 
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otroligt mycket mer! Öppnar vi bara upp våra sinnen och är mottagliga för nuet så inser 
vi snart vilken enorm inverkan detta kan ha – oavsett om du funnit "meningen med 
livet" eller fortfarande söker efter den. Var och en måste finna sin egen pizza! Jag 
kommer inte med denna text kunna berätta för andra vad deras "pizza" skulle kunna 
tänkas vara – bara uppmana till att vara öppen för den! Stäng inga dörrar och tillåt dig 
inspireras av det som du minst trodde skulle göra det!

1.2 Pizzagräddning

Stenugnsbageriet i Klövsö drivs av en vision att bedriva en så ekologisk och lokal 
produktion som möjligt. Detta startade med ett café och bageri med surdegsbröd gräddat 
i stenugn. Verksamheten utvecklades och så småningom gav den lilla byns uppdämda 
behov av fredagsmys bageriet nya dimensioner; nämligen pizzakvällar på fredagar! Ett 
uppskattat initiativ med kreationer uppnämnda efter allt från närliggande sjöar och 
kyrkbackar till renskötare och byns egna Hawaii-playa – allt gräddat på bageriets egna 
surdegsbotten. 

Våren 2014 ramlade jag in i verksamheten vid sidan av det pågående arbetet 
med min C-uppsats; jag tänkte att jag skulle slippa ta lån denna terminen och 
extraknäcka som allt-i-allo för att kunna betala hyra och mat. Vad jag dock inte väntade 
mig var någonting som CSN aldrig skulle kunna utbetala – ett nytt 
verklighetsperspektiv och lön till själen! Nog för att det låter ytterst romantiserande att 
påstå att varje sekund var av ren närvaro och glädje men i stort har jag mycket att tacka 
denna syssla för.

Det är många moment att ta sig igenom innan en färdig pizza kan levereras. 
Degen ska kavlas, tomatsås och ost ska läggas och därefter följer alla möjliga 
ingredienser som kan vara allt från enbart likdelar (även kallat "skinka") - vilken 
kallades "Kyrkbacken" - till den lakto-vegetariska "Fligget" (som för övrigt inom 
personalkåren gick under öknamnet "skämtet" på grund av den skämtsamt långa tid 
denna pizza krävde av läggaren) med sina åtta-nio ingredienser som tyst kämpade om 
platsen på den trånga surdegsbottnen.

Efter läggningen kommer inskjutsningen, vilket jag till en början gjorde allt för 
att undvika i rädsla för att förstöra "flowet" med en demolerad pizzabotten men som jag 
efter ett tag lärde mig uppskatta som ett av de roligaste momenten. Det såg ju så snitsigt 
ut när någon snabbt och smidigt lyckades få upp den där tunna degen på en träspade för 
att sedan med van hand skjuta in den i stenugnen utan spillda ingredienser!

Under tiden som pizzorna gräddades var det bara att fortsätta att ta nya 
beställningar och lägga nya pizzor. Samtidigt som detta pågick måste en ha stenkoll på 
pizzorna i ugnen; sekunder för länge i ugnen kunde innebära brända pizzor och 
försenade leveranser vilket fullkomligen fick oss bagare att hamna långt efter i 
tidsschemat (som tur var hände detta inte allt för ofta). 

När pizzorna var färdiggräddade väntade utskjutsningen (vilket var ett mycket 
enklare moment med en numera hård pizzabotten som med enkelhet kunde plockas ut 
med en metallspade) och den slutgiltiga dekoreringen med diverse ostar, sallad och 
paketering.

Sedan pågick det på det här viset, runt runt och med fokus på flertalet olika 
moment på varje pizza. Men - det är inte momenten i sig som är svåra – det är att ha 
kontroll över tiden! "Tiden" - som vår värld, vårat samhälle, ja kanske till och med hela 
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vår verklighetsuppfattning kretsar kring – är den stora faktorn jag vill belysa i detta 
sammanhang.

Om vi betraktar tiden som linjär och nuet som en "mätare" som hela tiden rör sig 
längs denna linje så är - enligt mig - en strävan och en vilja att antingen vara "ett med 
nuet" ELLER att vara "snäppet före nuet" (medvetandet och det mentala "jaget" alltså, 
kroppen befinner sig ju alltid här och nu vilket jag konstaterat sedan tidigare).

Att vara ett med nuet skulle kunna förklaras som att vara omedveten om tiden, eller 
opåverkad av tiden som begrepp och i detta stadium finns inga tankar om framtiden 
eller det förflutna. Inget annat existerar som tankekonstruktion än här och nu - det som 
jag faktiskt ser, hör, känner och upplever runt omkring mig. Ett tillstånd som för vissa 
kanske kan upplevas som skrämmande då förankringen till det samhälle och de sociala 
konstruktioner vi uppfattar oss själva som – det som vi i ett visst sammanhang 
definierar oss själva igenom - inte längre är nödvändigt eller kanske ens väsentligt: 

Jag är den jag är Här och Nu – varken mer eller mindre
 Och allt vad som existerar runt omkring mig är detsamma

Att befinna sig det minimala snäppet före nuet kan definieras som att vara medveten om 
och ha en viss kontroll över tiden, så kallad medveten närvaro. Detta tillstånd är mycket 
vanligare – särskilt i vårat samhälle – och är också det tillstånd jag kommer att prata om 
som en utvecklingsfaktor inom såväl konstnärligt utövande som pizzagräddning. 
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Att befinna sig snäppet före nuet kan liknas vid att lära sig en låt som är en stor 
teknisk utmaning. I samma stund som du sätter igång låten på din stereo måste du vara 
följsam med tiden – den väntar nämligen inte på dig! Det utvecklingsstadium vi här 
talar om är att du "precis" har lärt dig låten – du vet vid eftertanke var du ska sätta 
fingrarna (om det nu är exempelvis gitarr du spelar) men du har inte "bemästrat" den så 
till den grad att du kan den utan och innan med ögonbindel. I denna fas måste du alltså 
vara mycket fokuserad och närvarande för att inte tappa bort dig i låten och hamna efter 
men du måste samtidigt vara det lilla snäppet före nuet och vara medveten om vad som 
komma skall – annars vet du ju inte vad du ska spela härnäst! 

När jag för länge sedan själv sysslade mycket med gitarrteknik (som här tas som 
exempel för att det går att mäta på ett sätt som inte är möjligt inom mer emotionellt 
förankrade musikaliska utövanden) kunde jag uppleva en sådan otrolig närvaro och 
vansinnig lust – nästan så att jag skrattade högt – när jag befann mig snäppet före nuet. 
Jag var medveten och fokuserad men riskerade samtidigt att hela tiden tappa bort mig 
om jag skulle tappa minsta lilla fokus. En positiv stress! Jag hade kontroll över tiden 
samtidigt som den kontrollerade mig – nästan som att vara ett med nuet, med den lilla 
skillnaden att jag samtidigt genomgick en medveten utveckling!

Detta kan på samma sätt som inom gitarrteknik liknas vid pizzagräddning; Att 
vara snäppet före nuet krävdes av mig då jag konstant måste ha koll på tiden för att inte 
hamna efter i tidsschemat. Jag kan heller inte stå och tänka på någonting annat när varje 
moment kräver min fullkomliga uppmärksamhet vilket i värsta fall skulle kunna 
resultera i uteblivna ingredienser (vilket givetvis är ett fruktansvärt i-landsproblem), 
missade beställningar eller brända pizzor. Befinner jag mig alldeles för långt framför 
nuet och har alldeles för stor kontroll över tiden blir det tråkigt och förutsägbart och 
befinner jag mig för långt bakom nuet uppstår negativ stress – att mista kontrollen över 
situationen.
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Pizzan eller det tekniska musikstycket kan och bör självklart bytas ut mot 
någonting som motsvarar läsarens egna intresseområde eller kanske till och med 
"ointresseområde". Min ambition är trots allt inte att övertyga någon att känna på ett 
specifikt sätt utan snarare att redogöra för en viss typ av förhållningssätt till närvaro och 
kreativitet (just kreativitet kommer att tas upp vidare under rubriken "De tre kreativa 
personligheterna"). Vi inbillar oss lätt att det av naturen (eller kanske snarare av 
samhället) finns de områden som är "mer" beaktansvärda och de områden som är 
"mindre" beaktansvärda när det kommer till att uttrycka sig och finna mening med 
tillvaron och inte sällan är det just de estetiska ämnena som tar hem den mer statusfyllda 
av stämplar medan jag menar att denna storhet också kan låta sig upplevas i något så 
trivialt som att grädda en pizza! Att våga betrakta världen med egna ögon och 
därigenom finna lycka (som i mina ögon i många fall är synonymt med närvaro) kan jag 
inte nog understyrka vikten av och uppmana till!

1.4 De tre kreativa personligheterna

Under min tid på musikhögskoleutbildningen BoomTown Music Education i Borlänge 
arbetade jag med och reflekterade över kreativa processer nästan dygnet runt i två år. 
Inriktningen innefattade "musicerande" och "musikskapande" och grundtanken med 
utbildningen utgick från en processorinterad ideologi snarare än en målorienterad. Detta 
innebar att målen i sig, eller produkterna som vi skapade och uppnådde inte var det som 
primärt var väsentligt i sin kontext. Istället lades ett stort – nästan nitiskt – fokus på just 
processen; vad jag faktiskt lärde mig på vägen mot själva målet. En läxa som innebar att 
komponera en låt inspirerad av ett konstverk kunde resultera i att en student kom till 
redovisningstillfället med en målad tavla medan en annan hade spelat in en kortfilm. 
Detta uppfattades i sin tur inte som att studenterna hade "gjort fel" för att de inte uppnått 
själva "grundmålet" att faktiskt skriva en låt. Nej, det viktiga var själva reflektionen. Vad 
var det som gjorde att det blev på det här viset och inte det andra viset? "Varför?", var 
en ständigt återkommande fråga kring vad vi än lyckades åstadkomma som kunde 
utveckla en stor självständighet och självtillit hos många av studenterna, samtidigt som 
den kunde upplevas som förkrossande för många när man i själva verket bara önskade 
sig ett "Bra jobbat!". 

Jag själv minns min första tid som tung och hopplös. Ingen lärare fanns där för 
att ge mig svaret på vad jag skulle göra för att få "godkänt" och ingen kunde heller ge 
mig svaret på hur just jag skulle gå till väga för att uppnå de "mål-" och 
"processinriktningar" jag själv satt upp som examenskriterier - detta var frågor som jag 
på egen hand var tvungen att besvara. Och när jag vissa morgnar inte ens kunde besvara 
frågan "Varför ska jag ens kliva upp ur sängen?" var det extra tufft att finna mening med 
tillvaron vars förutsättningar helt och hållet låg i mina egna händer.

Men efter ett tag började jag förstå tanken mer och mer – efter att ha genomgått 
någon form av katharsisprocess började jag finna min plats i filosofin. Utbildningen kan 
låta "flummig" och kanske överdrivet hård men egentligen var det inte mycket skillnad 
på denna och livet i det samhälle i vilket vi lever: 

Vi skapar oss själva och våra förutsättningar i förhållande till - eller i uppror mot 
– hur vi själva uppfattar världen som fenomen. Ingen kan säga till mig vad just jag ska 
göra eller sträva efter för att uppnå lycka – detta är en fullkomligt subjektiv resa vi går 
igenom eftersom vi alla är unika varelser, även om vi i varandra kan se många likheter. 
Och även om det finns de auktoritärt regelryttande människor som pekar med sina 
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fingrar om vad som är viktigt och inte, religiösa fanatiker och fundamentalister som 
hävdar att det finns ett bestämt sätt att tro eller att utöva sin tro på eller maktmissbrukare 
som skriker och tjuter över att människor väljer att säga ifrån mot den socialt 
konstruerade normen om vad som anses vara "kvinnligt" och "manligt" – även om dessa 
existerar där ute så har de inte svaret på hur just Jag ska leva Mitt liv. Nej, det är upp till 
var och en att själv finna meningen med sitt liv och respektera andra för deras val så 
länge det inte skadar andra – detta hävdar jag bestämt, utan vare sig ånger eller 
självtvivel!

Att se musik som en del av någonting större – kanske som en av de större 
tårtbitarna under paraplybegreppet "konst" – har jag alltid anat tydliga visioner om i 
BoomTowns ideologi. De ständiga reflektionsprocesserna och strävan efter större 
självmedvetenhet gav mig oerhört mycket men jag skulle i denna uppsats vilja lägga 
extra fokus på något som växte fram mer och mer under denna tid – nämligen "De tre 
kreativa personligheterna". 

De tre kreativa personligheterna tyckte jag mig ana i en rad olika sammanhang 
där inspiration och kreativitet rådde. Extra tydligt blev det när jag med vissa 
studioinspelningar (som var en ständigt återkommande verksamhet i utbildningen) fick 
hålla på i flera veckor för att få det "perfekta" resultatet medan andra krävde bara ett par 
timmar för att bli "perfekt". 

Så vad är då "perfekt"? Detta är också ett väldigt märkligt begrepp som tycks 
betyda helt olika för olika personer samtidigt som vissa använder det som ett maktmedel 
för att få andra att tänka just som de eller skapa en gemenskap i liktänkandet. I många 
musikaliska sammanhang sammankopplas ordet med just tekniska färdigheter, 
"tighthet", teoretisk korrekthet eller liknande medan det i andra kan anses vara "perfekt" 
med en skitig ljudbild, "otight" komp eller med helt plötsliga och genrefrämmande 
inslag som överraskar lyssnaren. Med andra ord – det finns ingen tydlig högre definition 
av begreppet när det handlar om mänskliga känslor och åsikter som agerar bedömare 
utan även detta är upp till var och en att avgöra.

Jag i min tur tyckte att "perfekt" och mitt eget förhållningssätt – inför mina egna 
verk - varierade så till den grad att jag började fundera på om det kanske inte var så att 
jag inte bara är "en person" med en personlighet utan att mitt medvetande består av flera 
olika. Vad som kom att växa fram var just de tre kreativa personligheterna "David", 
"Ola" och "Totrot" vilka uppenbarade sig i skapandet av – men också lyssnandet på – 
musik i allmänhet. Dessa tre personligheters sätt att uttrycka och ta intryck av saker och 
ting kom mer och mer att prägla både min musikaliska självmedvetenhet men också 
mitt vardagliga liv. En större acceptans inför mig själv som människa och mina brister 
är ett av många exempel på positiva konsekvenser detta nya perspektiv innebar. Jag såg 
mig själv ur nya infallsvinklar och kunde zooma ut på ett sätt som jag tidigare inte trott 
var möjligt!

De tre kreativa personligheterna "David", "Ola" och "Totrot" kommer i denna 
uppsats att ligga till grund för hur jag förhåller mig till både forskningsfrågor, syfte och 
livet i allmänhet. Nedan kommer jag att redogöra för dessa tre kreativa personligheter 
som i mitt fall primärt agerar i såväl konstnärliga sammanhang som triviala och 
vardagliga. Både brister och positiva egenskaper kommer att belysas för att få en så klar 
bild som möjligt av dessa.
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1.4.1 David

David är den intellektuelle av de tre. Hans pretentiositet blandat med hans stora 
ambitioner är vad som genom hela livet drivit honom att nå ny kunskap och nya 
färdigheter. Hans vidspännande kunskapstörstan har gjort att han snarare har "blivit bra 
på mycket" än "blivit bäst på en sak". David har stort tålamod och överseende med 
andra människor och strävar efter att någon gång uppnå ett "Nirvana" där Allting Är 
istället för som det är nu; Allting Blir. Detta kan låta en aning motsägelsefullt med tanke 
på hans vilja att hela tiden utvecklas men han anser att en viktig process i strävandet 
efter upplysningen är att låta var sak ha sin tid – så länge det görs med stor närvaro, 
sträng självrannsakan och medvetenhet. Davids möjlighet till att perspektivisera och 
ganska omgående självmedvetet reflektera över en viss typ av situation är det som 
hjälper honom att utveckla sig själv och ta itu med sina brister. Om han 
uppmärksammar en viss typ av omedvetet beteende hos sig själv som inte är bra för 
honom på lång sikt eller om han hamnar i en konflikt försöker han att alltid ta tag i det 
omgående. Ingenting blir bra av att skjutas upp och relationer utvecklas både till det 
bättre men också i mycket snabbare takt om man talar ut och försöker vara konstruktiv 
så fort som möjligt. Men det har inte alltid varit på det viset. Tidigare i livet kunde det 
gå lång tid innan David upptäckte att han behövde förändra sig själv för det bättre och 
det finns fortfarande stora orosmoment i livet som han ännu inte funnit modet att ta tag 
i.

Davids stora brist är att han helt och hållet upphör att existera om han tappar 
kontrollen. Ofta är det stunder av negativ stress; när han hamnar bakom "numätaren" 
(som jag redogjort för ovan under rubriken 'pizzagräddning') och inser att hans 
planering inte håller. Ett stort kontrollbehov som tar sig uttryck i anspråk på struktur och 
ramar är typiskt signifikant för David. Trots att detta många gånger begränsar honom är 
han fullständigt medveten om detta och försöker hela tiden jobba på att finna en balans 
som gör honom mer följsam till situationen, hur den än ter sig.

1.4.2 Ola

Det är svårt att veta var man har Ola. Han kommer och går lite som han vill. Ola är 
otroligt impulsiv och luststyrd vilket innebär att han aldrig gör någonting för att han 
"måste". Det viktigaste är att saker och ting är roliga eller intressanta och om så inte är 
fallet tar det inte alls lång tid innan man undrar var han tagit vägen. Detta är extra 
opassande i sammanhang som till exempel tentamenstillfällen som kräver extra 
koncentration då de övriga två verkligen skulle behöva en extra hand. Ola är helt enkelt 
bara med när det passar honom vilket kan vara mycket svårt att ha med i beräkningen 
och planeringen av livet.

Ola har en fundamental orubblig självkänsla som aldrig någonsin viker sig. Att 
ha Ola med sig i känsliga situationer som till exempel när en nyskriven låt ska spelas 
upp för andra människor är ovärderligt. Ola bryr sig nämligen inte om han inte får den 
respons som till exempel Totrot (se rubriken nedan) gärna förväntar sig i en sådan 
situation. Eventuell negativ kritik bara rinner av honom och han tycker om sig själv 
precis som han är, oavsett om andra gör det eller inte. En kombination av Ola och David 
kan således otvivelaktigt sägas vara ultimat om exempelvis chefen eller läraren påpekar 
någonting som skulle behöva bli bättre eller kanske till och med står för en ren och skär 
"utskällning" – Ola står stadigt som en sten medan David tar åt sig av den konstruktiva 
kritiken för att göra det bättre till nästa gång. 
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Det kan vara frestande att tro att Ola aldrig är ledsen men så är självklart inte 
fallet. Ola har blivit sårad många gånger, särskilt om personer som han älskat väldigt 
mycket lämnat honom och han därmed förlorat en människa som han villkorslöst 
kunnat vara sig själv med (inte för att han någonsin skulle förställa sig för andra, utan 
för att han helt enkelt skulle strunta i att lägga sin energi på att befinna sig i sådana 
situationer).

Olas brister kan till exempel vara att han inte riktigt tänker på vad han säger. Att 
ord eller kommentarer kan såra andra människor är han sällan medveten om och han 
kan lätt uppfattas som väldigt självupptagen eftersom hans starka självkänsla inte gör 
honom rädd att säga vad han tycker och tänker. Att Ola är frånvarande i allt som inte är 
lustfyllt kan också ses som en brist då han säkert skulle tycka att det var roligt när han 
väl lärt sig något nytt. Men å andra sidan får han i princip alltid skörda frukten av 
Davids och Totrots hårda arbete när det väl är utfört så att detta skulle vara en brist 
håller nog Ola inte med om.

Ola umgås nog hellre med Totrot än med David men helst av allt vill han nog 
vara själv eller med andra människor som gör honom glad.

1.4.3 Totrot

Totrot (uttalas 'Tåttrått') är barnet. Den minsta av de tre. Totrot är rädd och ängslig och 
söker ständigt uppmärksamhet på ett eller annat sätt. Hans sjukliga rädsla för 
undergången är vad som var och varannan natt får honom att drömma om enorma 
planeter som krossar jorden, månar som störtar eller om en maktgalen, svartsjuk och 
hämndlysten Gud som en dag kommer straffa honom för att han varken kan eller vill 
tro. Totrot hatar när David tappar kontrollen i stressiga situationer för då är det han som 
får ta över. Ola går definitivt inte att lita på i sådana sammanhang vilket är till klar 
nackdel för Totrot. Detta brukar medföra en eller flera stunders kaos och Totrot får svära 
och svettas tills David kommer och tar kontroll över situationen på nytt. Totrot avskyr 
även konflikter och gör allt för att undvika och skjuta upp dem men får oftast bita i det 
sura äpplet och följa med David när något behöver redas ut.

Totrots stora fördel i livet är hans nyfikenhet och överdrivna förmåga att testa 
gränser. Det sistnämnda kan såklart vara till nackdel för honom då folk i hans 
omgivning ibland tycker att han lätt kan gå för långt eller att han är irriterande vilket 
han inte alls tycker är särskilt roligt när det händer. Men den nya mark som bryts på 
Totrots ständiga upptäcktsfärd är än viktigare och det är den som gör honom så viktig i 
denna trio – särskilt i kombination med de övriga två: Totrot är den som tänker utanför 
ramarna, den som med ett barns ögon varken dömer en plötslig ingivelse som "rätt" 
eller "fel" baserat på regler, normer eller till exempel musikaliska traditioner. Han är den 
som tar över spakarna när Davids pretention har fått honom att mista sin ursprungliga 
intention och han är den som tillfogar någonting nytt och spännande som får Ola att 
återigen hoppa på det tåg som tycks ha tappat all sin ursprungliga lust och glöd. 

Totrot är helt enkelt en vital del i både det vardagliga livet men också i det 
konstnärliga men likt ett dubbeleggat svärd tillkommer en rad konsekvenser i hans 
närvaro.
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1.5 Monetary Soul

Monetary Soul är ett multimodalt konstprojekt, dvs en gränslös plattform för olika 
uttrycksformer såsom musik, litteratur, fotografi och målning, film och rörlig bild. Det 
rymmer med andra ord plats att inte låta sig begränsas till endast en uttrycksform och 
det är främst David som står för regisserandet av scenen Monetary Soul står på. 

Ett exempel på Monetary Souls alster är kortromanen 'Pantokrator' som är en 
berättelse om en namnlös karaktär som plötsligt kommer till den tunga insikten om sin 
roll som Den Allsmäktige Skaparen. Fångad i den illusion han själv har skapat beger 
han sig ut i världen, sökandes efter svaren på de frågor som håller på att slita sönder 
honom inifrån. Desperat ifrågasätter han hela den mänskliga rasens samhälle, deras 
beteende och verklighetsuppfattning samtidigt som Han gör allt för att försöka 
motarbeta sina känslor för ”Henne”. En surrealistisk resa genom det undermedvetna 
med många frågor men få svar. En mörk och tragisk berättelse om en individ som gör 
allt för att fly från sin egen existens. 

'Pantokrator' finns i sin tur även representerat som ett musikalbum. Nej, inte en 
ljudbok utan en högst pretentiös och konceptuell musikalisk reflektion där varje kapitel 
ur boken – inklusive prolog och epilog – finns återspeglat i musik. Båda dessa verk står 
lika stadigt för sig själva som att de kan integreras med varandra. 

Varje vision och verk som uppstår i Monetary Souls regi tycks bli både stora och 
utdragna i tiden och innebär därför mycket hårt arbete, noggrannhet och finslipning 
innan det ges ut till allmän beskådan. Särskilt studioinspelning av material kan pågå 
under väldigt långa perioder vilket Ola tycker är otroligt onödigt men David ser som en 
nödvändig process i att hitta låtens sanna karaktär. Ingenting lämnas åt slumpen! Det är 
välproducerat och välspelat. Tre dagars sånginspelning (på en och samma låt!) innebär 
inte bara (som i Olas ögon) att en massa tid går åt - nej, detta innebär också ovärderlig 
övning som utvecklar såväl sångteknik som tålamod.

Även om David främst står för vad Monetary Soul producerar anser han det vara 
viktigt att även Ola och Totrot får bidra med sina infallsvinklar för att detta inte ska bli 
alldeles för ensidigt och "regelstyrt". Andras åsikter och konstruktiva kritik är viktiga att 
ta till sig och låta sig utvecklas av även om en stor självständighet är signifikant för 
David och Monetary Soul.
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1.6 Solitary Moan

Solitary Moan är Olas musikaliska plattform. En sorts 
spegelvändning, eller travesti-mässig motreaktion på 
det enorma arbetet varje Monetary Soul-produktion 
innebär. Musiken är väldigt enkel i sin 
strukturella form (även om den är 
välproducerad vilket oftast blir
Davids uppgift att stå för), 
och handlar i mångt och mycket 
om väldigt känslomässiga 
ämnen som till exempel 
personer som berört Ola, både
å det positiva och det negativa. 
En låts grund, dvs melodi och harmonik
kan skrivas "på en höft" och därefter får 
man se vad som händer i studion; helt enkelt var 
"feelingen" bär låten. Detta ska gärna gå snabbt och 
utföras medan lusten och glädjen finns kvar, i annat
fall lämnas det avslutande arbetet (inte sällan städning 
och ihopplockning av kablar m.m.) åt David och möjligen
Totrot om han inte redan hunnit somna (inspirationen och kreativiteten infaller oftast 
kvälls- och nattetid av någon anledning).

Själva skapandeprocessen kan ta väldigt lång tid - Ola skriver nämligen bara när 
han har inspiration. En text eller en låt tvingas aldrig fram utan får i regel "skriva sig 
själv". Viktigast för Ola är att vara sann mot sig själv och han har inga som helst 
ambitioner att slå igenom med sin musik – den är nämligen till för hans skull och inte 
andras och är en viktig kanal att villkorslöst få utlopp för sina känslor genom, oavsett 
vad andra skulle kunna tycka och tänka om den. Om någon gillar hans musik är det 
såklart en trevlig bonus men inte ett nödvändigt inslag i musikskapandet som helhet.

1.7  Worlds Exploding – Leaving Me Alone

'Worlds Exploding – Leaving Me Alone' är nog den hittills minst utforskade kanalen av 
de tre men å andra sidan kanske den mest lekfulla. Totrots ängslighet och 
bekräftelsebehov är vad som gör honom "livsfarlig" att arbeta med i kreativa 
sammanhang; inte för att han inte vågar uttrycka sig utan för att för att han tänker 
alldeles för mycket på vad andra ska tycka om honom. En låt han skrivit är aldrig så 
fullkomlig som när någon annan bekräftar att den är bra! Även om Totrot oftast har kul 
i stunden finns nästan alltid tankar som "Men vad ska andra tänka om det här?", "Detta  
duger inte..." och "Nu måste jag visa vad jag går för!" med i bakhuvudet. 
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Dock ligger det en stor fördel i just hans barnslighet och nyfikenhet – det är 
något som konstant får honom att testa gränser och skapa något helt nytt istället för att 
använda sig av "det där gamla och tråkiga" bara för att känna sig trygg. Egentligen kan 
man ju kanske tycka att Totrot borde syssla mer med mimetiska uttrycksformer – kanske 
exempelvis klassisk musik där det traditionellt sett existerar så många explicita regler 
om vad som är rätt och fel. Ett alldeles ypperligt ramverk att hålla sig inom för en som 
Totrot alltså. Dock skulle det aldrig vara ett alternativ för honom att göra samma sak om 
och om igen då tålamodet skulle tryta ganska omgående. Nej då är det viktigt att 
'Worlds Exploding – Leaving Me Alone' finns – en tillflykt från en tråkig och regelstyrd 
vuxenvärld där inga gränser verkar existera, även om dessa kan tyckas läskiga (men 
också spännande) att behöva utforska på egen hand.

Sammanfattningsvis

David, Ola och Totrot och deras respektive huvudprojekt 'Monetary Soul', 'Solitary 
Moan' och 'Worlds Exploding – Leaving Me Alone' har jag alltså i detta 
inledningskapitel redogjort för och hur dessa "teoretiskt sett" agerar, vad de har för 
personlighetsdrag och hur de ser på konst, musik och livet i allmänt. 

Men om vi då ska ta och ställa frågan; Hur låter dessa på riktigt? Där ord inte 
längre kan beskriva verkligheten på det sätt som konsten gör – det är där jag nu vill att 
denna studie tar vid!

Denna uppsatsidé föddes under arbetet med mitt ordinarie examensarbete "Att 
lära med lust" (Rosberg, 2014). Under arbetet intervjuade jag sex olika informanter om 
ämnet 'att lära med lust' med fokus på musik och genus. Och innan själva analysdelen 
ens hade hunnit dra igång märkte jag att inspirationen började flöda. Enstaka ord och 
känslor hade börjat snurra runt i mitt huvud, inspirerade av vardera person jag 
intervjuat. En högst subjektiv och "oteoretisk" tolkning hade börjat äga rum i min kropp 
och detta var något jag ville utnyttja i så stor utsträckning som möjligt. Och det var där 
grundidén föddes om att gestalta detta i musik, vilket i sin tur även ledde till skapandet 
av denna "uppsats #2" där jag med större frihet kunde utforma mina egna 
förutsättningar att uttrycka det jag ville.

Fortsättningsvis är tanken att David, Ola och Totrot gemensamt (nåja) formulerar 
en syftesbeskrivning, teoretiskt perspektiv, metod, resultat och diskuterar det 
sistnämnda.

16



1.8 Syfte
Syftet med denna studie är att i inspelad musikform redogöra för de tre kreativa 
personligheternas olika musikaliska uttryckssätt. Studien syftar även till att skapa en 
ljudande "mash-up", dvs en fjärde inspelad komposition där samtliga tre ges lika stort 
handlingsutrymme i skapande- och inspelningsprocessen. Sist syftar studien till att 
återkoppla till och gestalta examensarbetet "Att lära med lust" (Rosberg, 2014) genom 
denna fjärde inspelning - inspirerad av och till viss del baserad på det intryck de 
deltagande informanterna gjorde på mig.

1.9 Forskningsfrågor

1. Hur kan 'Monetary Soul' låta?
2. Hur kan 'Solitary Moan' låta?
3. Hur kan 'Worlds Exploding – Leaving Me Alone' låta?
4. Vad blir resultatet av att David, Ola och Totrot gör ett musikaliskt samarbete 

med lika stor insats, dvs att visionen är att ingen "styr och ställer" mer än någon 
annan?
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2. Teoretiskt  Perspektiv
Existentialism och Buddhism

Jag kommer i denna studie att angripa mina forskningsfrågor utifrån en hybrid av ett 
existentialistiskt och ett buddhistiskt perspektiv. Sartre (1938, 1946), Descartés (1637) 
och Buddha har legat till grund för det teoretiska, men även emotionella 
utgångsperspektivet i denna studie. Dessa kommer i korthet (för att inte Ola ska få för 
sig att försvinna någon annanstans) att beskrivas under följande rubriker.

2.1 Existentialism

Tre existentialistiska huvudantaganden, utvalda av samtliga tre kreativa personligheter, 
och Davids tolkning av dessa kommer här att ses som utgångspunkter för existerandet 
och livet vi lever.

1. (David): Existensen föregår Essensen

Detta kan sammanfattas som att det inte finns något högre syfte givet av en gud 
eller liknande som på förhand kan definiera vilka vi Är eller vilka vi väljer att Vara. En 
objektiv "mening med livet" existerar således inte utan produceras och skapas av oss 
själva i interaktion med världen som fenomen. Enligt Sartre definieras icke-mänskliga 
ting som existenser med givna essenser, vilket innebär att en sten är just en 'sten' och en 
katt endast en 'katt'. En katt som leker med en råtta styrs av sina instinkter och kan därav 
inte "fördömas" eftersom den inte medvetet kan avstå från dessa instinkter. En existens 
med en föregående essens kallar Sartre för ett "vara-i-sig".

Människan däremot skiljer sig från djuren och tingen – hen är nämligen 
medveten om sin egen medvetenhet och därav medveten om sin egen existens. 
Människan kan alltså "se förbi" eller överskrida det på förhand givna som tycks styra 
oss att agera på ett visst sätt. Arv och miljö påverkar oss men determinerar oss inte helt 
och hållet – vi kan förhålla oss olika till våra på förhand givna förutsättningar på ett 
medvetet plan och därmed göra valet att lyda eller förneka dess inflytande på oss. 
Människan är därmed enligt Sartre ett "vara-för-sig". Det viktigaste människan har är 
just valet. Människan är dömd till frihet vilket resulterar i att hen ständigt – på gott och 
ont – skapar sin egen essens genom sina val och handlingar.

2. (Ola): Det blir vad du gör det till – "Crea Diem"

Det vi själva består av - vad som existerar runt omkring oss och som vi själva 
existerar genom – "Är" inte enligt existentialismen; det "Blir". Allting blir meningsfullt 
när vi själva skapar mening i det. Att fånga dagen blir således inte möjligt utan istället är 
människan dömd till ett evigt "Crea Diem" (gör dagen) för att skapa mening i tillvaron. 
Ann Heberlein (2008) beskriver i sin bok 'Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva' en 
viktig existentialistisk grundprincip:
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  "Livet är varken meningsfullt eller meningslöst; det bara Är. 
Och det som bara är måste man själv fylla med mening.

Mening som man tror på."

Detta innebär alltså en stor frihet och en stränghetens optimism som för många 
kan tyckas vara allt för överväldigande då vi själva skapar meningen i våra liv medan 
andra ser det som vad som gör oss till människor – vad som faktiskt gör oss mänskliga.

3. (Totrot): "Jag tänker inte, alltså är jag en mustasch" (Sartre 1938)

Såatteh...

Där existentialismen tar slut – vid själva hjärtat av existensen som Sartre 
beskriver bestå av en djup, bottendjup leda, själva den materia vi är gjorda av - tar i min 
världsbild Buddhismen vid:

2.2 Buddhism

Det finns egentligen inte här mycket att säga annat än att jag någonstans tror på 
människans potential till att "Vara". Varat beskrivs i många buddhistiska tolkningar som 
just närvaro. Den närvaro som jag här personligen sammankopplar buddhismen med är 
"att vara ett med nuet" som jag redogjort för i inledningskapitlet. 

En fråga jag ställt mig många gånger är om det oplanerade Görandet är att 
jämföra med Varandet? Det spontana och (i stort sett) villkorslösa görandet som 
härbringar en sådan närvaro som jag många gånger tyckt mig uppleva i samband med 
plötsliga musikaliska "jam-sessioner". 

Problemet som motsätter sig denna frågeställning i just musikaliska 
sammanhang är dock att min närvaro – mitt "varande" – är beroende av en rad 
förkunskaper och förutsättningar, tex att instrument funnits tillgängliga eller att vi haft 
den praktiska "hantverksskicklighet" som krävts för att utföra det aktuella "jammet".

Nej, det oplanerade görandet är således inte att jämföra med varandet, 
åtminstone inte det varande som jag söker efter. Detta varande är någonting helt annat, 
någonting som jag endast tyckt mig ha snuddat vid eller "sett skymten av" – oftast i de 
sammanhang då jag befunnit mig i naturen. Att ha möjligheten att befinna sig i naturen 
kan såklart också tolkas som en förutsättning vilket gör vissa människor mer 
privilegierade än andra att uppleva detta "varande" men det jag vill påpeka är just det 
faktum att naturen inte är skapad av människan och rymmer därmed en öppen famn för 
alla – oavsett härkomst. 

Det varande jag söker sätta ord på är ett förutsättningslöst sådant där naturen i 
detta fall får agera utgångspunkt då den i sin renaste form inte kontrolleras av ett 
medvetande (detta kan jag såklart inte veta med säkerhet utan innehar en någorlunda 
agnostisk hållning inför livet) och därmed inte genom ett knapptryck besvarar våra krav 
på bekvämlighet. Detta innebär alltså att tillvaron och vad som existerar runtomkring 
mig kan se ut lite hursomhelst – och det är upp till mig att acceptera den som den Är. 
Detta högre syfte kan således sammanfattas i det följande: 
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Jag vill kunna sitta på en stubbe i skogen och älska mig själv och det runt omkring mig,
Precis så som det Är, 

Utan några som helst krav på att verkligheten och omvärlden ska 
se ut på ett specifikt sätt – ett som anpassar sig efter mina begär

Om detta i en vidare teoretisk bemärkelse i slutändan också skulle klassas som 
ett sätt att "Crea Diem" eller att "skapa sin egen mening" ger jag numera självaste 
sjutton i då Ola börjar fundera på att flyga till månen eller något liknande och det är 
dags att komma igång med att skapa lite musik.

2.3 Cogito Ergo Sum – Ett fundamentalt existentiellt dilemma 

eller ett utvecklande förhållningssätt till livet?

Nämen kom igeeeeeeeennnnnn!!!!

Jomen vi går igenom det här lite kort nu. Det blir kul!

Cogito Ergo Sum - "Jag tänker, alltså existerar jag" – är enligt Descartes (1637) 
ett absolut grundaxiom som beskriver vad vi kan veta och inte. Det enda som är säkert 
är att "någonting" existerar men jag kan inte bevisa på vilket sätt eller exakt hur och 
varför detta "någonting" existerar. Jag kan heller inte bevisa (varken för mig själv eller 
andra) att andra medvetanden också existerar (vilket kanske gör att det kan upplevas 
som märkligt att jag sitter här och skriver en lång och konstig uppsats som ingen annan 
kommer att läsa). Descartes resonerade i vidare bemärkelse som att vi inte kan betvivla 
vår egen existens samtidigt som vi tvivlar - därav måste någonting existera för att kunna 
tvivla. Då Cogito Ergo Sum är en absolut sanning hävdade Descartes att vi också kan 
veta att det finns sådant som är "sant" och sådant som är "falskt" men jag vill först och 
främst gå in på mitt eget förhållningssätt till denna fras som kan tyckas ställa oss 
människor tvivlande och förtvivlade inför våra egna försök att skapa kunskap och 
mening med tillvaron.

Cogito Ergo Sum är i min värld en princip för hur jag förhåller mig inför 
auktoriteten och tolkningsföreträdet. Det har alltid funnits och kommer kanske alltid att 
finnas de människor som tar sig tolkningsföreträde. Detta baserat på klasstillhörighet, 
utbildning, erfarenhet eller vad det nu än kan tänkas vara som höjer deras status i 
samhället. Vissa tycks "veta" vad god konst är och vissa tycks "veta" vad sann kunskap 
innebär och därefter ska "pöbeln" buga och bocka artigt inför överheten.

Men vad är konst? 
Och vad är kunskap? 

Med Cogito Ergo Sum som en utgångspunkt ställer jag mig tvivlande inför de 
auktoritetsmissbrukare som säger hur jag ska eller bör leva mitt liv – samtidigt (och 
detta är minst lika viktigt anser jag) som jag strävar efter att hålla mig ödmjuk inför det 
faktum att jag själv inte vet bäst. När vi inte ens kan bevisa att vi existerar på det viset 
som vi genom våra sinnen tror att vi gör – hur kan vi då hävda att det finns ett objektivt 
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svar på vad exempelvis "äkta konst" och "sann kunskap" är? 
"Det enda jag med säkerhet vet är att jag ingenting vet" (Sokrates) skulle kunna 

vara en alternativ och kanske minst lika aktuell sammanfattning för hur jag väljer att se 
på och bemöta livet.

Sist av allt skulle jag vilja avsluta kapitlet "Teoretiskt perspektiv" med en 
alldeles ypperligt pretentiös dikt jag skrivit själv och hoppas att Ola förlåter mig för de 
timmar som här lagts ned på allt annat än komposition. Tjoflöjt!

Du måste inte vara utbildad för att filosofera, 

du måste inte ha en åsikt för att ifrågasätta,

du måste ej heller tvunget vara irrationell för att tro.

Men blind äro den som underkastar sig den institutionaliserade 

och med tolkningsföreträde systematiserade auktoritet 

som utger sig för att ha den enda sanningen

när vi inte ens med säkerhet kan veta om vi existerar så som vi tror att vi gör.
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3. Metod

Forskningsmetoden för denna studie är primärt grundad i kreativitet, koncentrerat 
arbete och galenskap men även andra faktorer kan ha legat till grund för genomförandet 
av arbetet (se själskostcirkeln nedan).

3.1 Kreativitet, koncentrerat arbete och galenskap – 

Själskostcirkeln för konstnärer

Att få vara och ha möjligheten till att vara kreativ är en viktig ingrediens i mitt liv. Ack 
så många gånger prioriteras detta bort på grund av måsten och diverse viktigheter som 
tycks ha ett fundamentalt företräde i det monetära system vi lever i. 

Att bli inspirerad och känna sig kreativ kan bero på synnerligen många faktorer 
men jag skulle vilja använda mig av en bra visuell sammanfattning för att visa vilka 
tårtbitar jag på förhand avser att utnyttja i detta arbete (hur det i slutändan på ett 
teoretiskt plan gick till eller förhöll sig är oerhört strunt samma, detta är endast ännu ett 
lustfyllt moment för att späda på denna redan förskräckligt pretentiösa 
forskningsrapport). 

Tillåt mig presentera - Själskostcirkeln för konstnärer (Anthin, någon gång):
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Som synes så är det enligt Anthin (någon gång) viktigt att få med ovanstående 
tårtbitar i en konstnärs själskostcirkel. Dessa kan såklart variera från individ till individ 
men precis som med den ordinarie kostcirkeln så finns det ett genomsnittligt 
rekommenderat intag som sammanfattas i bilden ovanför.

Jag i min tur syftar - till skillnad från trenddietisterna "LCHR" (Low Craziness, 
High Rationality) – till att utöka mitt intag av galenskap och att släppa kontrollen. Detta 
för att ge Totrot och Ola lite mer svängrum i denna kreativitetsprocess, även om en viss 
rationalitet och ett stort mått av koncentrerat arbete kommer att krävas för att ro denna 
studie i land. 

Ekonomisk stabilitet ska vi väl inte prata om i dessa fattiga studenttider men jag 
har så jag klarar mig och den lantliga naturen har jag precis bakom huset (för att inflika 
med lite lustig kuriosa så rymde hunden här om dagen för att jaga en stor flock med 
renar som betade på lägdan utanför vilket resulterade i ännu mer naturupplevelse då 
flertalet timmar av sökande i skogen efterföljde). 

Sex och glädje är ju kul och jag har dessutom börjat cykla till jobbet för att fylla 
tårtbiten endorfinutsöndring till följd av kroppslig ansträngning där jag också får 
snacka en del skit. Detta som en skön omväxling till de intellektuella konversationer jag 
och min sambo ofta utsätter oss för i våra gemensamma (gemenskap) umgängeskretsar. 
Feedback får jag gott om av min handledare vilket också leder mig in på att denna kurs 
som jag för tillfället läser är en distanskurs som i sin tur innebär en stor portion 
eremitskap!

Odefinierbara faktorer är ju såklart just odefinierbara vilka jag antar att jag 
utsätts för hela tiden men yttre konstnärlig stimulans får jag dock erkänna att det är lite 
ont om just nu. Jag ska försöka utöka detta intag en aning till för att få så god 
trovärdighet som möjligt i denna studie!

Verklighetsperspektivsförändringsmöjlighetsförmåga tycker jag mig någorlunda 
ha visat prov på i det inledande kapitlet med efterföljande teoretiskt perspektiv vilket 
endast lämnar angst kvar som jag har alldeles gott om så det räcker!

Kort och gott – en välfylld själskostcirkel är ett viktigt inslag i en konstnärs 
arbete och detta avser jag ta fasta på så gott jag kan för att få ett så rikt resultat som 
möjligt!

3.2 Kyrkklockorna i Klövsjö

Att jag har någon form av band till den lilla byn Klövsjö i mitten av Sverige är nog 
numera inte så svårt att förstå och jag skulle innan jag går vidare med rubriken 
'tillvägagångssätt' kort vilja redogöra för kyrkklockorna i Klövsjö som för tillfället är en 
av mina stora lust- och närvarofaktorer vilket också kommer vara en del av studiens så 
kallade "datainsamling".

I fyra generationer har min släkt agerat kyrkklockringare i Klövsjö. Min farfars 
farfar, min farfar, min farbror och numera även jag och min kusin. Ofta följde jag med 
min farfar upp i kyrktornet på hans tid för att titta på när han ringde in helgen eller det 
nya året men jag hade aldrig någon som helst ambition att själv agera klockringare en 
dag.

Men vad är nu så märkvärdigt med klockringning undrar läsaren säkert? "Det är 
väl bara att trycka på en knapp!?". 
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Nej, det är inte elektronik som sprider klockornas hårda toner över nejderna utan 
gammaldags manuell klockringning. Men inte en sådan som man ser i filmen ringaren i 
notre-dame där ringaren sköter fysiken genom att dra i hängande rep – här används 
fötterna! En tradition som i stort sett varit oförändrad i tvåhundra år. 

Klockorna rings på olika sätt vid olika tillfällen; alltifrån en reguljär gudstjänst 
med ett par minuters ringtid till så kallad själaringning som pågår under tjugo minuter 
där det tränade örat kan avgöra på ett ungefär om det är en ung eller gammal, kvinna 
eller man som gått bort. Den ringning jag hade tänkt ta upp här är den vanligaste av 
typerna; helgmålsringning. 

Detta ter sig som så att ringaren står i klockrummet uppe i det tjugo meter höga 
kyrktornet på en upphöjd träställning med kyrkklockan hängande nedanför sig. Här 
håller alltså ringaren i och lutar sig mot ett träräcke för balansens skull medan denne 
trampar för fullt med ena foten på en pedal som sitter fast i själva klockans fästebjälk. 
Denna fästebjälk sitter fast i rörliga gängor i själva träställningen som gör att klockan 
kan snurras fram och tillbaka med möjlighet till att snurra ett helt varv om en så vill. 
Den flera hundra kilo tunga klockan svingas till en början fram och tillbaka i ungefär en 
minut med snabba slag för att sedan "balanseras" uppåt – detta för att de efterföljande 
fyra minuterna består av långsamma slag, dvs med ett par sekunders mellanrum mellan 
varje slag och det är denna "balansakt" som jag tänkte sammankoppla till studiens 
titelämne: pizzan, eller rättare sagt närvaron. 

Att balansera klockan upprätt var 
tusentals gånger svårare än vad jag hade 
kunnat föreställa mig. Det har alltid sett 
busenkelt ut när mina företrädare utfört 
denna verksamhet men detta fick jag äta 
upp så fort jag började träna. 

Att svinga själva klockan kräver 
inte särskilt mycket av ringaren, det sköts 
nämligen rätt väl av sig självt tillsammans 
med tyngdkraften. Men när klockan ska 
balanseras kommer vikten av perfektion 
in i bilden: Om en trycker till alldeles för 
hårt slår klockan över vilket innebär 
åtminstone ett extra pinsamt slag som 
ekar ut över bygden. Och om ringaren 
trycker lite för löst får inte klockan nog 
med fart för att komma upp i balanserat 
läge och blir på grund av sin enorma 
tyngd därmed omöjlig att "rädda" vilket 
också bidrar till en eller två extra fattiga 
klämtningar. 

Så summan av kardemumman är alltså – det krävs en näst intill perfekt teknik 
för att helgmålsringningen (eller gud förbjude; själaringningen) inte ska få en känsla av 
praktikantmässig fyllestuga. 

Och detta märkte jag rätt omgående av vid min första ringning – jag blev 
nämligen vansinnigt nervös! Min farbror brukar säga: "Ja men du som spelar på scen 
för så mycket folk behöver väl inte bli nervös när du ringer här för döva öron!?" (med 
vilket han menade att åhörarskaran normalt sett inte består av många fler än ett par 
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gamla men trogna pensionärer). Men jag blir nervös ändå. Och detta är något jag alltid 
upplevt vara ett problem i musikaliska livesammanhang – när jag blir nervös och 
obekväm brukar jag oftast inbilla mig att jag måste spela hårdare på mitt instrument 
vilket endast får mitt framträdande att låta kaosartat och otrevligt. Varför jag reagerar på 
detta viset vet jag inte men det är väl en nervositetsgrej - att tappa kontrollen alltså, och 
mista det där "finslipade" som en har övat så länge på. Otroligt trist när det händer men 
väl värt att vara medveten om! Och för att återgå till klockan var det också något jag 
reflekterade över ganska tidigt i min hitintills korta klockringarkarriär; här kan jag inte 
tappa kontrollen – jag kan inte vara frånvarande! För om jag skulle ge efter för 
nervositeten och börja svinga klockan alldeles för hårt skulle den ju bara gå runt runt 
vilket vore en otroligt usel inledning på helgen! 

För att sammanfatta krävs alltså även här – liksom vid pizzagräddningen – en 
stor närvaro för att det hela inte ska resultera i kaos och misär. Och det är väl antagligen 
detta – kombinerat med dess inbjudan till att göra något ovanligt och sällsynt - som gör 
det så lustfyllt att ringa in helgen! Denna lustfylldhet och dess koppling till 
närvarotemat för studien gör kyrkklockorna i Klövsjö till ett perfekt delfokus i det mer 
praktiskt lagda avsnittet av denna undersökning.

3.3 Tillvägagångssätt

Den fjärde kompositionen, dvs Davids, Olas och Totrots gemensamma verk kommer 
helt enkelt att skrivas vid ett tillfälle som passar samtliga tre (de tre första 
kompositionerna "existerar" redan och kommer att brännas tillsammans med den fjärde 
på en gemensam skiva som agerar bilaga till studien). Detta verk har redan börjat ta 
form i ett idéstadium, delvis inspirerad av vad jag hittills i uppsatsen redogjort för men 
också något som jag ännu inte riktigt hunnit gå igenom.

I arbetet med mitt ordinarie examensarbete intervjuade jag sex informanter som 
på olika sätt gjorde intryck på mig. Vad de faktiskt bidrog med för resultat till arbetet är 
i denna uppsats oväsentligt. Det jag istället tänker fokusera på är de känslor, ord eller 
fraser som i mitt huvud spontant dykt upp efter mötet med informanterna. Dessa 
"ledord" är därefter tänkta att (delvis) ligga till grund för själva inspirationen jag hoppas 
kunna utnyttja i detta kompositionsexperiment (OBS – Dessa ledord är alltså inte 
baserade på "fakta" utan på det emotionella intryck de gjorde på mig)! För den som är 
nyfiken på utförligare redogörelse kring informanterna och den studie de ingick i 
hänvisas till examensarbetet "Att lära med lust" (Rosberg, 2014).

De ledord som agerar "riktlinjer" är följande:

• Informant #1 – Naturen och friheten
• Informant #2 – Någonting väldigt gitarrbaserat, kanske "fingerpicking"
• Informant #3 – Strävan efter gemenskap och att bli sedd för den en "är"
• Informant #4 – Vikten av att ha förebilder som krossar omgivningens tvivel
• Informant #5 – Musiken som genomsyrar Allt runt omkring oss
• Informant #6 – Viljan att passa in som står i kontrast mot den starka självkänslan

Jag avser även att göra en fältinspelning av kyrkklockorna i Klövsjö för att 
därefter sammanfoga detta med den resterande musiken i en studio tillsammans med en 
vän som agerar studiotekniker medan jag står för inspelningen av samtliga instrument 
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och sång.

Sist men inte minst - Hur lyssnaren i sin tur väljer att tolka musiken och 
huruvida denne tycker jag uppnått mitt syfte och mina visioner överlämnar jag helt och 
hållet åt hen att själv skapa sig en så subjektiv uppfattning som möjligt om!

3.4 Databearbetning och analysmetod

Den databearbetning som kommer att ske av det inspelade materialet är högst troligt ett 
inspelningsprogram... 

Analysmetoden däremot kommer att bestå av en hejdundrande diskussion mellan 
tre lustigkurrar, a.k.a. "de tre kreativa personligheterna" som alla har ett eget perspektiv 
att beskåda världen ifrån!

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Denna studie har ingen som helst vetenskaplig reliabilitet, validitet eller 
generaliserbarhet. Möjligtvis att den hyser en viss grad av relaterbarhet. Stukát (2011) 
förklarar detta som att man beskriver sitt fall i förhållande till liknande situationer så 
noga som möjligt för att andra ska kunna göra jämförelser med egna situationer. Pizzan, 
kyrkklockringningen och den personlighetskluvna självbilden som redogörs för i denna 
studie är att betrakta som metaforer och liknelser i de fall då läsaren känner sig reluktant 
eller oförmögen att se (det vi kallar) verkligheten ur ett annat perspektiv.

3.6 Etiska ställningstaganden
När en forskare bedriver en studie som innefattar andra människor har denne ett antal 
principer att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet har utarbetat en utgångspunkt som kallas 
Individskyddskravet  och som ska ses som en självklar utgångspunkt för alla som 
bedriver denna typ av forskning. Individskyddskravet sammanfattas i fyra punkter som 
jag kommer att ta upp här:

* Informationskravet – Innebär att forskaren ska informera deltagarna om själva syftet 
med undersökningen. Informationen ska tydligt uttrycka att deltagandet är frivilligt och 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta informerades till informanterna i 
och om den ordinarie studien "Att lära med lust" (Rosberg, 2014) och till 
föräldrar/vårdnadshavare till de deltagare som var under femton år. Ola och Totrot har 
informerats om syftet och deras frivilliga medverkan (vilket åtminstone för Ola är ett 
sjuhejvilt måste) då David primärt har fått stått för det organisatoriska arbetet i 
utformningen av denna forskningsrapport, även om de båda övriga kommit med många 
idéer och infallsvinklar.

* Samtyckeskravet – Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan och 
deras samtycke ska inhämtas innan deras medverkan äger rum. Även detta skedde i 
samband med att informanterna kontaktades och informerades om den ordinarie 
undersökningens syfte och detta underströks även ytterligare i samband med varje 
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intervju. Totrot gav till denna undersökning sitt samtycke och David godkände hans 
deltagande i studien. Ola har givit sitt samtycke och står förhoppningsvis till förfogande 
under hela undersökningsperioden men detta är inte att betrakta som en garanti för 
någonting över huvud taget.

* Konfidentiatlitetskravet – Deltagarna och kopplingar till den verksamhet de ingår i ska 
ges största möjliga konfidentialitet, dvs deras namn, namn som kan tänkas nämnas 
under intervjun m.m. ska ej nämnas i rapporten. Informationen om deras 
personuppgifter ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem. Ola och Totrot får så 
lov att bidra med sina namn då de trots allt bara är tankekonstruktioner och huvudobjekt 
(huvudsubjekt!?) för denna studie!

* Nyttjandekravet – Deltagarnas uppgifter får endast användas för forskningsändamål... 
normalt sett! Informationen om den ordinarie studiens deltagande informanter kommer 
givetvis endast att användas i detta examensarbete och redovisningen av det men all 
musik, alla filosofiska resonemang från såväl David, Ola och Totrot och övriga 
eventuella paradigmskiften som inträffar tar jag fullkomligen patent på och hoppas på 
att dessa kommer följa med mig i det resterande livet och utveckla mig själv som 
människa, konstnär och idiot!
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4. Resultat

• För forskningsfråga # 1 – Se bilaga 1

• För forskningsfråga # 2 – Se bilaga 2

• För forskningsfråga # 3 – Se bilaga 3

• För forskningsfråga # 4 – Se bilaga 4
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5. Diskussion
I detta kapitel kommer resultatet av främst forskningsfråga nummer fyra att diskuteras 
av David, Ola och Totrot. För att detta inte ska bli ännu mer vridet och subjektivt vinklat 
än vad det redan är (som om det är möjligt) har jag utsett en extern Mystisk Moderator 
(MM) som ställer frågor om processen, resultatet och liknande som de tre kreativa 
personligheterna i sin tur får besvara!

5.1 (MM): Hur gick det? 

Ola: Ja, det var ju en riktigt luddig fråga, förtydliga gärna!

5.2 (MM): Ja men, berätta hur det gick till när ni skapade 
låten! Vem gjorde mest typ? 

Ola: Ja okej.

David: Jag tror att alla fick hyfsat
lika spelrum om jag ska vara ärlig.

Ola: Om du ska va härlig...

David: Låten är ju väldigt simpel i sin 
struktur men var ändå inte superenkel
att spela in och fick ett någorlunda 
urspårat slut där Totrot fick leka av

sig och spränga lite gränser. 

Totrot: Ja det var riktigt kul det!

David: Med det menar jag att jag
tror att alla fick sin beskärda 

del av kakan utan att någon kände
att det verkligen inte passade. Ola
fick till exempel huvudansvaret

för texten medan jag skrev
gitarrfiguren och melodin.

Ola: Ja, men du kan ju inte
ta åt dig hela äran. Vi andra 
kom ju ändå med vissa idéer
till låten i övrigt också!

David: Nej, ursäkta mig. Det
var verkligen inte så jag menade.
Men det jag ville poängtera var

att vi från början kom överens om
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att utgå från att alla hade olika
ansvarsområden. Jag fick till
exempel främst öva på alla 

instrument och tänka ut stämmor
och även boka tid i studion och
liknande. Så att ni andra skulle
slippa det organisatoriska och 

"tråkiga" i så stor utsträckning som
möjligt alltså. 

Totrot: Jag tyckte det var 
riktigt kul att spela trummor!

Ola: Ja, det tyckte jag med!
Men på den fronten får vi väl 
ändå ge David lite credd som tog 
över när vi inte orkade längre!

David: Ja, vi hade ju rätt 
rejäla inflammationer i armarna
så en skulle nästan kunna säga
att det var lite av ett under att 

inspelningen ens blev av. 
Men eftersom alla hjälpte till

mestadels av tiden så lyckades
vi skriva låten och ta den till 
inspelat stadium i god tid! 

5.3 (MM): Hur gick det till i studion då? 

David: Vi började med att
spela in kyrkklockorna under 

en helgmålsringning. Det visade
sig att de två tonerna (som bildade

intervallet stor ters) var rätt så
sura och innehöll oerhört många

övertoner. Dessa fick jag ”stämma” 
en aning i ett datorprogram innan 

vi kunde spela in till dem.

Ola: Jamen frågan var ju     Totrot: Jamen frågan var ju
om studion!                             om studion!

David: Ja såklart, ursäkta mig!
Väl i studion spelade jag in 
den akustiska gitarren till en
metronom först. Detta tog ett
tag eftersom plockfiguren var 
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rätt svår och jag inte hade hunnit
öva ordentligt på grund av 
armarna så detta arbete fick
väl främst jag sköta själv. 

Men sen var det ju dags för
truminspelning och då var både

Ola och Totrot snabba att
ta över.

Totrot: Det var riktigt kul!

Ola: Ja men det var ju 
först då det började hända 
lite feta grejer! Låten är ju
väldigt fin och ”välpolerad” 
i sin helhet men jag gillar
verkligen Totrots idéer som 
skapade det kaotiska outrot. 

Totrot: Tack Ola!

David: Ja där gjorde du
verkligen ett bra jobb Totrot!

När trummorna och all 
percussion var lagda spelade

vi sen in bas och elgitarrer vilket
alla verkade tycka var roligt men

det var också fruktansvärt 
jobbigt eftersom armarna var 

som döda sillar efter truminspelningen.

Totrot: Ja jag ville egentligen
 bara sova, samtidigt som

 det var så kul!

David: Ja, det ville vi nog 
alla men eftersom vi hade

ett lite pressat tidsschema var
vi tvungna att spela in alla

instrument under dag 1 vilket
resulterade i en sen kväll. 

Ola: För att inte nämna      Totrot: För att inte nämna
en tidig morgon dagen efter!              en tidig morgon dagen efter!

David: Och som vanligt 
var det jag som fick lyda 

väckarklockan och slita samtliga
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ur säng. Slöfockar!

Totrot: Förlåt.

Ola: Bryr mig inte...

David: Hursomhelst – dag 2
spelade vi in all sång. Detta

tror jag särskilt Ola sett fram emot
mycket som skrivit texten men

jag märkte rätt tidigt att 
hans intresse började dala.

Om jag ska analysera det så
tror jag det berodde på att

melodin var lite för svår för att
spelas in under så kort tid 

samtidigt som vi knappt hade
hunnit öva innan. 

Ola: Stämmer delvis! Men jag
skulle snarare vilja säga att 
det berodde på din pretentiösa
petighet i tonrenhet och fan och
hans moster vilket både drog ut
på tiden och krånglade till allt
i onödan. Man kan faktiskt 
sjunga lite falskt ibland också
utan att det gör något!

David: Ja det har du ju såklart
rätt i. Men det måste kännas rätt

också och det kan kräva sin tid att 
komma dit! Då är det viktigt med 

tålamod och hårt arbete! 

Totrot: Men det var
i alla fall riktigt kul att

spela trummor!

David: Till slut satt den ju
i alla fall och alla blev åtminstone
relativt nöjda med resultatet, även

om jag gärna hade lagt mer tid
både på övning innan men också

på själva sånginspelningen.

Ola: Tiden vi lade räckte
gott och väl tycker jag!
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Totrot: Jag hade gärna
lagt lite mer tid på att

spela trummor!
 

5.4 (MM): Ola, vad handlar texten om?

Ola: Den handlar om de
närstående personer som 
dött från oss. Vissa av naturliga
skäl, vissa av... mindre naturliga.
Det här fick bli en sista hyllning
och ett sista adjö till dem. 

Totrot: Särskilt farfar!

David: Och Jard.

 
5.5 (MM): Hur resonerade ni kring arrangemanget vad gäller 
kyrkklockorna?

Ola: Konstig fråga. 

David: Jag tror vi alla kände
att denna komposition var vår egna 

själaringning och att det därför 
passade sig väldigt bra att 
klockorna fick öppna låten
men också "ringa ut" låten.

Det är faktiskt vi och vår farbror 
som ringer i klockorna i inspelningen!

För övrigt så överlät jag det mesta
vad gällde redigeringen av

klockorna – dvs, om de skulle vara
i takt eller inte – till Ola och Totrot

som redan innan verkade ha 
klara bilder av hur det skulle låta.

Ola: Att klockslagen inte
alltid kommer på taktslagen
tycker jag ger låten en mycket
mer äkta karaktär!

Totrot: Jag håller med!

 
5.6 (MM): Vad var roligast respektive tråkigast i processen?

Ola: Roligast var att skriva
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låten och spela trummor
och tråkigast var nog att 
klippa och redigera i 
inspelningsprogrammet. 

David: Att skriva gitarrfiguren
var nog roligast och tråkigast vet 

jag inte. Jag tror jag lärde mig
mycket nyttigt under tiden, även
om det inte var ”superkul” jämt.

Ola: PK-svar!

Totrot: Trummor var roligast
och den tidiga morgonen

var tråkigast.

5.7 (MM): Avslutningsvis, hur känns det så här i efterhand och 
anser ni att ni uppnått syftet?

Ola: Självklart! Jag bryr
mig inte så jättemycket om
resultatet, det viktigaste är
att ha kul i stunden och 
följa inspirationen. Vad det
därutöver resulterar i är 
för mig fullkomligt oväsentligt!

Totrot: Jag hade riktigt
kul nästan hela tiden och

tycker att inspelningen
låter väldigt bra. Det hade
gärna kunnat få hända lite
mer i första delen av låten

men jag är ändå glad att den
blev som den blev. Slutet

känns väldigt effektivt för
att förstärka texten!

David: Jag tycker att syftet
är uppnått. Dock vill jag uppmuntra

läsaren och tillika lyssnaren 
att bilda sig en egen uppfattning
och tolkning av detta, vi kan ju 

bara svara för vad vi tycker, tänker
och känner. De fyra inspelningarna

finns att lyssna till (om en inte skulle ha
råkat fått tag i CD-skivan) på följande webbsida:  
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soundcloud.com/konstenattgraddaenpizza
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Samtliga bilagor finns i ljudande form att lyssna till på följande webbsida: 
soundcloud.com/konstenattgraddaenpizza

Bilaga 1

Monetary Soul: Buddha

Buddha är det fjärde kapitlet i konceptalbumet/kortromanen 'Pantokrator'. Inspelad 
under sommaren 2012 i "Studio 1" på BoomTown.

Bilaga 2

Solitary Moan: Tectonic Plates

Tectonic Plates är öppningsspåret på EP:n 'Luna Lunatic' som fortfarande är ett "work-
in-progress" men som förhoppningsvis (om Ola får tummen ur) blir färdigställd inom en 
överskådlig framtid. Inspelad under hösten 2013 i "BoomRoom Studio" på BoomTown.

Bilaga 3

Worlds Exploding - Leaving Me Alone: Spiritual Contrast

Spiritual Contrast är Totrots "första" låt, inspirerad av uppmaningar som att stressa 
mindre och ta vara på alla idéer, oavsett om de vid första anblick är "rätt" eller "fel". 
Inspelad under hösten 2010 i "Studio 4" på BoomTown.

Bilaga 4

Monetary Souls Exploding – Leaving Solitary Moan (eller nåt): 
One Last Good Bye

One Last Good Bye är resultatet av denna studies forskningsfråga nummer 4. Inspelad 
under våren 2014 i Tjalmarstudion i Östersund.
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