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Abstrakt
I mitt arbete kommer jag att undersöka, beskriva och reflektera
över mina egna kreativa processer i mitt eget skapande och i
allmänhet. Genom intervjuer, tolkning av några av de låtar jag
har skrivit under året och med hjälp av loggbok så kommer jag
att jämföra och lyfta fram skillnader och likheter i min egen och
andras kreativa process/er.
Genom att göra detta så hoppas jag på att få lära mig om hur
andra jobbar och kanske hitta nya bättre sätt att locka fram
kreativiteten oftare och också på beställning.
För att förenkla läsningen så vill jag förklara hur jag uppfattar
följande nyckelord.
Inspiration; för mig handlar inspiration om var man hämtar sina
idéer och/eller vad som färgar ens idéer, det kan vara andra
artister, det kanske kan vara fågelkvitter, en dikt, en film, nästan
vad som helst.
Kreativitet; är för mig skaparglädjen och själva
skapandeprocessen.
Co-write är när minst två låtskrivare skriver en låt ihop.
Vidare så finns det ett väl använt begrepp; ”Mindfulness” som
handlar om att finna sig i ro och acceptans. Jag föredrar
begreppet mind-emptiness1 2som för mig lite av en omtolkning av
ordet mindfulness, där man fokuserar på att tömma sig själv. För
hur ska man kunna ta in någon inspiration om man redan själv
är full på tankar?

Nyckelord: Inspiration, Kreativitet, Co-write, Mind-emptiness,

1

Under föreläsning med Lennart Simonsson, Gästföreläsare på LTU, pratade han om just detta.

2 Även

buddismen förespråkar ”tomhet” i meditation. Där målet är att rensa sitt sinne genom meditation.
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Min kreativa process

Inledning
Bakgrund
Jag växte upp på landet i en liten by 1,5 mil utanför Piteå. Jag
började skriva musik när jag gick i högstadiet efter att jag hade
lärt mig de första ackorden på musiklektionerna. Det var efter en
låtskrivar-camp en sommar som jag kom igång på riktigt och
började skriva mina egna låtar med gitarr och senare piano.
2012 åkte jag till Japan för första gången och jag flyttade till
Kanazawa i Ishikawa prefektur året därpå. Jag jobbade på ett
cupcake-bageri och café och skrev musik så fort jag fick en ledig
stund, vilka var få. En dag i veckan kunde jag sätta mig vid
pianot och knåpa ihop låtar. Jag insåg att det är ju musik jag vill
syssla med, så jag ändrade riktning och efter 4 år i Japan så
sökte jag till Musikhögskolan och flyttade hem till Piteå.
Under mina 2 år på Musikhögskolan så har jag startat en duo
(nattklang), gjort en del låtar och lärt mig mycket om
marknadsföring och musik. Låtarna som jag har gjort under den
tiden är i skrivande stund snart en EP som kommer att släppas.

Projektet
Att undersöka och beskriva hur just jag tar fram kreativitet och
startar en kreativ process. Hur tankeprocessen går när låtar
kommer till, samt att jämföra kreativa processer mellan mig själv
och andra för att se på likheter och skillnader.
Nu vill jag retroaktivt gå tillbaka och undersöka och reflektera
över hur jag tänkte när jag skrev den där låten, och hur kan det
komma att hjälpa mig i framtiden? Genom att undersöka hur, så
kan jag förhoppningsvis hitta en del konkreta metoder som kan
hjälpa mig i min undersökning och i mitt musikskapande
framöver.
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Varför intresserar detta mig?
Genom att nå in till mig själv hoppas jag att hitta källan till min
kreativitet och hitta huruvida jag kan, genom att nå in till mig
själv, nå ut till andra med min musik. Som en bonus hoppas jag
att musiken jag skrivit är något som lyssnarna kan känna ett
samband och en samhörighet med. Genom att nå ut med musiken
vill jag kunna nå in till andra människor.

Förhoppningar och mål
Varför just detta motiverar mig är för att musik som jag själv
kan relatera till, känna något av eller helt enkelt bara uppskatta
något i texten är musik som jag själv lyssnar på.
Reflektera över det jag har kommit fram till fördel för mitt
fortsatta skapande och förhoppningsvis kan det hjälpa någon
annan har kanske har kört fast.

En låt jag jobbar på om just konceptet av att inte övertänka alltid och att bara låta sig
själv vara ibland. Mind-emptiness helt enkelt. ©Nathalie Marklund 2019
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Syfte
Att undersöka, beskriva och reflektera över mina egna kreativa
processer i mitt eget skapande samt i allmänhet.
Frågeställningar:
•

Vad sätter igång och inspirerar mitt skapande?

•

Vilka arbetsmetoder kan jag använda mig av? (bl.a; Är det
en bra plan att inte planera? Släppa allt? Begränsa sig,
Meditera? Ändra tankesätt?)

•

Vad funkar för mig?

•

Hur påverkar feedback slutresultatet?

•

Vilka likheter/olikheter finns det med andras sätt att skapa
mot mitt eget?
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Metod
1.Beskrivning av min egna konstnärliga/kreativa process
Jag kommer att föra loggbok, lyssna igenom röstmemon
(inspelningar i ett tidigt skapade skede) och jag kommer att utgå
från en skapande process i följande faser:
Inget—>vison—->Skisser, idéer—->Bearbeta (Songrighting)3—
>Mixning
2. Undersökningar av kreativa processer i allmänhet
Jag kommer undersöka genom att läsa intervjuer och artiklar
och reflektera över skillnader/likheter genom intervjuer.
Intervjuerna kommer bestå av två olika musiker som jag träffar
och pratar med, för anteckningar och sammanfattar det som är
av vikt för mitt arbete. Dessa två har gått med på att göra sina
namn offentliga.
3. Reflektioner
Jag kommer skriftligen att redovisa mina reflektioner och
slutsatser i arbetet.
4. Slutprodukt
Genomförande av ett EP-släpp(17,18 maj) och en Japanturné (23
maj-10 juni) kommer att bli min slutprodukt.

Begrepp myntat av Jez Ashurst, under en föreläsning, som innebär att skriva om, ”att rättskriva” och se över det
man har skrivit för att potentiellt göra det ännu bättre.
3
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Processbeskrivning-Låtarna
Mitt klingande material i koppling till det skriftliga består av 5
egenskrivna låtar. Innan jag startade min nuvarande duo
nattklang hösten 2017 så skrev jag alltid från egna erfarenheter,
det var väldigt personligt men det kom till att ändras och
utvecklas. När jag började på Musikhögskolan i Piteå så blev jag
inspirerad av de lektioner vi hade i ljuddesign och låtskrivande.
Jag prövade för första gången en co-write och jag prövade ett
nytt tillvägagångssätt, där jag lät mig inspireras av film och av
titlar och där föddes nattklang. De 5 låtar jag har skrivit till
nattklangs EP är skrivna tillsammans med min duo partner
Quang-Nam Huynh och här har jag valt att presentera 3 av dem
mer ingående.

Låt 1: Unworldly
Handlar om? Ett destruktivt förhållande som man har svårt att ta
sig ur. Trots att man ser faran i det så gör kärleken en blind och
man väljer att stanna kvar.
Genre: Indie-pop/ jazz influencer.
Instrumentering: Lead sång och akustiskt piano.
Hur kom den till? Under en föreläsning om ljuddesign och
reflekterande över banbrytande kyrkomusik så sa vår lärare ett
ord som klingande för mig. Det var just det som blev titeln på den
första låten jag skrev tillsammans med Quang-Nam. Ordet talade
till mig och jag började spekulera under lektionen vad något
utom-världsligt eller metafysiskt skulle kunna vara? Jag skrev
och skrev. Jag tror också att då vi lyssnade på olika låtar och
stycken under lektion som jag aldrig har hört förr så plockade
jag nog även upp från det och formade en känsla och en idé.
Jag tycker mycket om fantasy-serier och jag lät mig inspireras av
det. Jag tänkte mig ett monster i skogen och jag ville ha det som
en symbolik för ett destruktivt förhållande. Inte för att jag
egentligen hade upplevt det själv på det sättet men för att jag
ville fånga den där förbjudna men lockande känslan av att vilja
ha någon fast man inte borde fortsätta vara kvar hos.
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Efter några rader text så träffade jag min kompis Quang-Nam
samma dag, på kvällen och hade en ”co-write”. Han
improviserade lite efter ett par ackord som jag gett honom. Den
ackordföljd han fick var något jag hade skrivit ner till en annan
uppgift då vi fick i läxa att skriva en ackordföljd som skulle
innehålla minst ett dim ackord4. Resultatet blev mystik med jazzvibbar. Min kompis fortsatte spela och jag kom på mer och mer
text efter som.
Låt 2: Naïve
Handlar om? Den här låten har ett annat berättarperspektiv än
Unworldly. Från ”monstrets” sida sätt istället för den andra
parten som hjälplöst dras tillbaka till förhållandet. Låten är lite
av ett svar till huvudkaraktären i Unworldly. I Naïve så är
”monstret” medveten om att de två inte är bra för varann och
framför allt att den inte är bra för den andre.
Genre: Jazz
Instrumentering: Lead sång, akustiskt piano och kontrabas.
Hur kom den till? Denna låt skrevs till en melodi som Quang-Nam
redan hade gjort. Den var tänkt lite som en somrig, härlig låt. Vi
pratade då om personliga erfarenheter och med det i bakhuvudet
började jag skriva text till Naïve.
Undermedvetet så märkte vi att det blev det lite av ett svar till vår
första låt, Unworldly. Efter detta fick jag input från lärare att det
behövdes något mer till låten än bara piano och sång som det
ursprungligen var. Jag tog först illa upp av kritiken då jag var
väldigt nöjd över hur den lät, jag reflekterade över det och kom
fram till att det var något som fattades. Vi gick tillbaka till
studion och tog fram mer sång, jag sjöng in utfyllnader vilket jag
tror kan vara något av det med hookigaste i hela låten. Vi la till
fingerknäpp och tillslut tog vi även in en jazzmusiker vid namn
Andreas Grönberg på kontrabas. Efter många lyssningar och
mixar så kom vi fram till det vi nöjde oss med och senare släppte.

Dimackord (från engelskans diminished, förminskad), betecknar ibland treklanger, ibland fyrklanger,
uppbyggda genom stapling av små terser. Det består oftast av två små terser (grundton + liten ters + liten ters).
4

Min kreativa process, sida 6

Gehörsbaserat Musikskapande 2017-2019
Nathalie Marklund

Låt 3: Bright Colours
Handlar om? En nystart på kärlek i ett långvarigt förhållande.
Genre: Indie-pop
Instrumentering: Lead sång, kör, akustiskt piano, cello och
kontrabas
Hur kom den till? Bright colours första frö kom i början av
januari 2018. Jag var på skolan och det var tomt på folk. Jag
började sjunga för mig själv och jag tror att det var lite av en
kombination av gamla idéer som jag plockade ihop. Den här låten
är baserad på personliga erfarenheter och helt enkelt känslor.
Jag skrev den om min man och att vara i en längre relation och
hur lätt det är att glömma bort varann i det vardagliga livet, då
det ofta kommer i vägen för den kärlek man egentligen har för
varann bakom allt det. Den handlar om att uppskatta varann och
att uppleva kärlek på nytt men i en gammal relation. Jag minns
inte processen så väl men jag sjöng in en del på röstmemo och
jag skrev ner en del av texten, sedan tog jag den idéen till min
duo partner som satte musik till den. När texten var klar så
slutade inte skaparprocessen där. Vi la till kör på refrängerna
och efter det så tog vi in mycket feedback från lärare och vi kom
fram till att det skulle vara fantastiskt mycket bättre med stråk
så Quang-Nam arrangerade för cello och kontrabas.
Det gav låten ett helt annat djup än tidigare och så var den klar.
Vi släppte den versionen i augusti 2018, men i maj 2019 så
mixades den om och fick en ny mastring och vi lyssnade om, såg
till att alla instrument kom fram som vi ville ha det och den nya
versionen släpps på den nya EP:n som släpps den 17 maj 2019.
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Sammanfattning
De tre låtarna som jag har valt att beskriva har både likheter och
skillnader. Låt 2 och 3 har sina likheter i att de delvis är fiktiva
berättelser. Låt 3: Bright Colours är baserad på egna
erfarenheter, Låt 2: Naive är baserad på min tolkning av någon
annans erfarenheter. Unworldly är objektiv till mina känslor,
men det betyder inte att den är helt utan känsla. Den är baserad
på en påhittad historia med övernaturlig natur men med ett
koncept som är alltför vanligt förekommande i förhållanden.
Så på ett sätt så har jag låtit mig inspireras av någon annans
historia. Någon som är i ett förhållande som är dåligt och
destruktivt för dem men som vägar att se det för de har blivit
blinda för kärleken.
För min egen del så har jag märkt att det bästa stället för mig att
skapa är när jag kan vara i en tyst miljö, då får jag bättre
förutsättningar att tömma mig på tankar och släppa saker. Att
vara ute i naturen, vara utan mobil är också något som brukar
hjälpa med att locka fram kreativiteten och det gör mig oftast
mer produktiv. Att skriva i en co-write är också något jag har
märkt är väldigt effektivt och nyskapande. Genom att skriva
tillsammans med någon annan, så ser jag på låten objektivt och
jag låser inte fast mig vid sådant som jag tycker är dåligt lika
lätt. När jag skriver själv så är det lätt att blockeras av negativa
aspekter och det sätter ofta ett stopp för låtskrivandet. När jag
skriver i par med någon annan så har jag märkt att det är lätt att
bara skriva klart en form, någon halvbra och lättare sen att gå
tillbaka och ”songrighta” låten.5 Som att man rättar till det man
har skrivit till det bättre.
När jag har upplever blockeringar jämt emot en låt så kan det
ibland hjälpa att släppa den helt för den dagen och komma
tillbaka till den efter någon dag, speciellt när det kommer till den
långa mixnings och mastrings-processen.

5

Jez Ashurst https://thesongwritingacademy.co.uk/producer-masterclass-series-jez-ashurst/
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Intervjuer
Quang-Nam Huynh
Var hittar du din inspiration? (Var plockar man sina idéer?
Andra artister? Ljud? Erfarenheter? ) Egna erfarenheter.
Gällande en låt som jag skrev, ”What is Love”; Jag fick mitt
hjärta krossat för första gången och jag kände att jag kunde ha
gjort mer för att rädda förhållandet. Det handlar om att jag
ångrar att jag gav upp.
Vad motiverar dig? Vad kickar igång din process?
Att jag intalar mig att det ska bli skitbra.
När och var är du som mest kreativ/produktiv?
Oftast på en fin dag i övningsrummet på skolan6, när ingen är
där. Tyst och tomt och jag själv har haft en bra dag.
Beskriv en situation där du skapar.
Sitter framför en piano med dator eller penna och papper. Spelar
mig fram och kopplar text till musik. Ibland kommer text först
ibland musik först.
Blockeringar? Jobbar du runt dem?
Blockeringar; Det uppstår andra tankar, saker som måste göras i
skolan. Man blir stressad. Folk kommer in och stör när man är i
ett övningsrum och skriver.
Motverkan; Tar en paus och fokuserar om.
Co-write VS jobba själv, hur påverkar det din process?
När man skriver med någon annan är man begränsad. Samtidigt
kan man får fler idéer med två huvuden.
När man jobbar själv så är man också begränsad i och med att
det bara är ett perspektiv. Du anpassar dig inte efter någon, så
det känns mer fritt men samtidigt är det lättare att jobba med
någon för så kan man brainstorma tillsammans. Blir mer
personligt när man jobbar ensam.

6

Musikhögskolan i Piteå
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Carolina Lindén
Var hittar du din inspiration? (Var plockar man sina idéer?
Andra artister? Ljud? Erfarenheter? )
Kan få idéer av andra låttexter som klingar i samma som den jag
har. Något/några ord som jag kan relatera till. Mest av allt är det
idéerna i stunden, vad man känner, att man får skriva av sig.
Melodier kan vara något man börjar nynna på och det kommer
från ingenstans.
Vad motiverar dig? Vad kickar igång din process?
Motsatt är jag inte kreativ och inte när jag känner prestation. Så
jag är motiverad när jag är i en ödmjuk atmosfär.
När och var är du som mest kreativ/produktiv?
I bilen! Eller i ensamheten.
Beskriv en situation där du skapar.
Idéer: Ett första utkast kan vara att jag nynnar på en melodi eller
text i bilen, spelar in på röstmemo på mobilen. Eller på en
promenad. Hela låtar skriver jag ihop, ofta sitter jag själv i ett
rum med gitarren i knät och spelar in på röstmemo.
Blockeringar? Jobbar du runt dem?
Prestationsångest. Är helst själv eller i en väldigt uppmuntrande
miljö.
Co-write VS jobba själv, hur påverkar det din process
Det blir mer personligt när jag jobbar själv. Skapandet är mer
objektivt i co-writing.
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Reflektioner
Det som verkar vara en gemensam nämnare för dem jag har
intervjuat och mig själv är väl just att tystnad och stillhet gör det
lättare att komma igång med sin kreativa process.
”I bilen! Eller i ensamheten.”
-Carolina Lindén
”Oftast på en fin dag i övningsrummet på skolan 7, när ingen är
där. Tyst och tomt och jag själv har haft en bra dag.”
- Quang-Nam Huynh
Och framför allt att man själv mår bra. Jag skulle vilja påstå att
ett tomt sinne är ett öppet sinne och att det är en bra start på
varje nytt projekt. En separat minnesbank i form av t.ex
röstmemo eller några anteckningar är ett bra sätt att börja ta
fram idéer på. Eller varför inte att co-write med någon annan för
att dra in ett annat perspektiv?
”Så jag är motiverad när jag är i en ödmjuk atmosfär.”
-Carolina Lindén
Även om jag hävdar att man ska sträva efter ”mind-emptiness” så
betyder ju inte det att man är helt tom på idéer. Bara att man kan
ha kontrollen att släppa saker som stressar en, prestations tankar
m.m som verkar emot en som blockeringar. Släppar man dessa så
tror jag att förutsättningen att arbeta framåt med en låt är
betydligt större, utan att köra fast.
Så för att kunna göra musik som känns genuin och göra något
som man själv kan stå för så tror jag att man själv måste nå in
hos sig själv. Nå in för att nå ut. Vi låtskrivare är så olika men
våra processer är också väldigt lika varandras och jag tror det är
viktigt att jobba runt våra blockeringar för att kunna se framåt.
Så att våra motgångar kan släppas och få bli till våra
framgångar!

7

Musikhögskolan i Piteå

Min kreativa process, sida 11

Gehörsbaserat Musikskapande 2017-2019
Nathalie Marklund

Referenslista
Intervjuer:
Quang-Nam Huynh
Carolina Lindén

Referenslåtar till mixning:
Wang, M. (2017). Bølgenes makter [låt]. Förlagsort: Kirkelig
Kulturverksted
Brun, A. (2008). Big in Japan [låt]. Förlagsort: Determine
Records, V2
Foster, J. (2012). Blood rushing [låt]. Förlagsort: Fire Records
Obel, A. (2013). The Curse [låt]. Förlagsort: Play It Again Sam
Obel, A. (2010). Riverside [låt]. Förlagsort: Play It Again Sam

Källor:
Blume, J. (2008). 6 steps to songwriting success, Billboard Books
Simonsson, L. (2019), LTU, Gästföreläsare
Ashurst, J. https://thesongwritingacademy.co.uk/producermasterclass-series-jez-ashurst/
Pattison, P. (2018), Co-Writing: The "No" Free Zone, [artikel]
https://www.patpattison.com/co-writing

Nattklangs EP på Spotify:
https://open.spotify.com/album/5c7YCpcUxcfMAd1rbHY38n?
si=sGLhz0x8QGG0AcnlFqKCxA

Min kreativa process, sida 12

