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Sammanfattning 
I detta arbete har jag undersökt vad musikaliskt ID är inom musikproduktion och låtskriveri 
och hur det kan få utrymme eller blekna av att skriva låtar till artister tillsammans med andra 
låtskrivare. Det började ur en vilja att sätta min prägel på låtar jag skriver på uppdrag till artister. 
Frågeställningarna jag utgick från var: Hur kan jag arbeta för att mitt musikaliska uttryck ska 
höras i en låt skriven åt en artist? Hur påverkas mitt musikaliska uttryck av att skriva musik 
tillsammans med och för andra? samt, Hur framgår mitt eget musikaliska uttryck i det klingande 
resultatet? Som bakgrund för arbetet går jag igenom vad musikalisk identitet kan beskrivas som 
och hur det skiljer sig från musikaliskt ID, vad jag har för tidigare musikaliska influenser, samt 
vad det finns för forskning kring socialt samarbete i låtskriveri. Tillvägagångssättet har varit att 
skriva två låtar med två andra låtskrivare med målet inställt på två unga artister och med hjälp 
av loggbok dokumentera arbetsprocessen, tankar och känslor under sessionerna samt 
reflektioner till varför saker blev på ett visst sätt. Med detta analyserade jag arbetsprocessen 
och hur denna skulle ha kunnat påverka slutresultatet, för att kunna besvara mina 
frågeställningar. Resultatet blev till min förvåning att min personliga prägel, eller mitt ID, inte 
går att hitta i det klingande resultatet i någon stor utsträckning, utan att begräsningarna 
involverat i att skriva på uppdrag snarare formar mitt uttryck än att mitt uttryck formar låten. 
Jag upptäckte däremot olika arbetsmetoder som var kreativt frigörande för mig under 
undersökningen. 
 
Titel: Musikaliskt ID i låtskriveri på uppdrag: att behålla sin identitet i co-writes mot artister 
 
English title: Musical ID in songwriting on leads: keeping one’s identity in co-writes for 
artists. 
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Inledning 
Jag kommer från en bakgrund av många olika sorters musik, både som jag lyssnat på och spelat, 
men det som jag har gillat mest har sällan varit det som går på radio. Därför är det intressant 
för mig att som låtskrivare gå in för att skriva ren pop och urbaninfluerad musik till artister som 
är mer kommersiellt inriktade. När jag skrivit musik för min egen skull har det alltid rört sig 
inom indie-electronica, indierock eller folk; genrer som kan skilja sig ganska mycket från 
popartister som till exempel Ariana Grande, Cardi B eller Benjamin Ingrosso. Jag har istället 
influerats mycket av musik som Radiohead, Beach House, Sufjan Stevens, Bon Iver och på 
senare tid Frank Ocean. Från detta har ett melodispråk och en förkärlek för vissa ljud och 
produktionstekniker utvecklats hos mig.  
 
I popindustrin idag skriver många låtskrivare på så kallade ”leads”, alltså en beställning från ett 
förlag eller skivbolag av en viss typ av låt till en artist. Leadet innehåller beskrivande ord om 
vad för slags låt som eftersöks, referenslåtar och/eller referensartister, tempoangivelse och 
eventuella fler önskemål. Sedan är det upp till låtskrivarna – eftersom man oftast är flera 
personer som skriver i så kallade co-writes – att sätta sig in i detta och skriva och producera en 
låt som passar in, eller något som kanske inte stämmer in på beskrivningen men som visar sig 
passa artisten ännu bättre i slutänden.  
 
I låtskrivarsituationer där jag skrivit på leads har det till största delen varit popartister, varför 
jag behövt anpassa mitt melodispråk som jag etablerat tidigare. Detta gör jag oftast genom att 
lyssna på och analysera artisten och referenslåtarna vad gäller rytmik i sång och produktion, 
intervallsprång, energifördelning i låtens struktur etc. Men eftersom allt filtreras genom mig 
själv i denna process och i själva komponerandet är jag intresserad av hur mycket som är jag – 
hur mycket mitt musikaliska ID (personliga konstnärliga uttryck) hörs i slutprodukten. Det 
gäller såklart att hitta en balansgång i detta eftersom det är artistens namn som ska stå på låten 
och man eftersträvar att artisten tillsammans med låten känns autentiskt och homogent.  
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Problemområde 
Samtidigt som man som låtskrivare behöver ta hänsyn till sångarens röstkaraktär och omfång, 
målbilden med låten och det nutida melodispråket inom den genre man skriver till, så kan man 
vilja sätta sin egen stämpel på något i låten antingen melodimässigt eller produktionsmässigt. 
Detta kan ibland glömmas bort i strävan att uppfylla beställarens önskemål.  
 
Sammanfattningsvis kan problemformuleringen för detta arbete uttryckas som följer:  
Det finns för lite kunskap om hur låtskrivare i popbranschen färgas av riktlinjerna i leads och 
hur mycket som är deras egna bidrag till låtens karaktär. 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vägar för låtskrivare att i co-writes balansera sitt eget 
musikaliska uttryck mot de andra låtskrivarnas och artistens. 

Frågeställningar 
• Hur kan jag arbeta för att mitt musikaliska ID ska höras i en låt skriven åt en artist? 
• Hur påverkas mitt musikaliska ID av att skriva musik tillsammans med och för andra? 
• Hur framgår mitt eget musikaliska ID i det klingande resultatet? 
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Definitioner 
Det finns olika sätt att definiera vissa av termerna jag kommer att använda i mitt arbete, men 
detta är definitionerna jag utgår ifrån. 
 
Co-write: Att skriva låtar tillsammans med en eller flera personer. 
 
DAW: Digital Audio Workstation, mjukvaruprogrammet som man producerar och spelar in 
musik i. 
 
Färgningar: Toner i ett ackord utöver treklangen (grundton, ters och kvint) som på något sätt 
ger karaktär till ackordet. 
 
Lead: En beställning på en låt från förlag och skivbolag med olika kriterier och riktlinjer för 
hur låten ska utformas. Ibland är beställningen för en specifik artist, ibland endast för en viss 
typ av genre. Det är sedan öppet för alla som får leadet att skriva en låt och skicka in sina 
förslag, men bara vissa spelas in av artisten. 
 
Musikaliskt ID: Ett personligt och tydligt uttryck i musikaliska parametrar såsom 
ackordföljd, melodi, harmonik etc., som går att härröra till en viss person. 
 
Producent: Den person som har kontroll över utrustningen på vilken låten görs, och väljer 
och designar ljud och beats etc. 
 
Produktion/prodd: Allt som är utöver topline och ackordföljd, dvs ljuddesign, 
instrumentval, rytmik och mixning. 
 
Topline: Sångmelodi och text. En topliner är följaktligen en person som skriver text och 
melodi. 
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Bakgrund 
I och med att syftet med detta arbete är att undersöka hur musikaliskt uttryck påverkas av att 
skriva på leads kommer jag i denna del gå igenom viktiga begrepp och ämnen som är centrala 
för undersökningen. Jag kommer först att gå igenom vad musikalisk identitet kan tolkas som, 
sedan ge exempel på några låtskrivare med tydligt personligt uttryck i musiken och hur det 
yttrar sig. Därefter ger jag en överblick över min bakgrund inom musik och hur det jag skriver 
för min egen skull brukar låta. Sedan tar jag upp hur det sociala samspelet i co-writes brukar se 
ut och hur olika konstellationer kan påverka gruppdynamiken. Avsnittet avslutas med att ta upp 
genrebegränsningarna inom kommersiell pop, då det är denna genre som arbetet rör sig inom. 
 
Musikalisk identitet och musikaliskt ID 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för begreppen musikalisk identitet och musikaliskt ID, 
vilka jag menar är sammankopplade och beroende av varandra men olika per definition. 
 
Musik är en stor del av människans liv i det moderna samhället. Vi använder det för att reglera 
vårt humör, för att uttrycka känslor, och för att visa för omvärlden inte bara vem vi vill vara, 
utan också vilka vi är. (MacDonald, Hargreaves & Miell, 2002.) 
 
MacDonald, Hargreaves och Miell skriver i boken Musical Identities (2002) om två olika sätt 
att särskilja hur musik påverkar musikerns identitet, detta för att göra det lättare att diskutera 
två olika sidor av musikerns liv: det yttre, socialt definierade jaget och det personliga jaget. Det 
ena perspektivet kallar de identities in music (IIM) vilket syftar till rollen man har inom musik, 
till exempel basist, hårdrocksfan eller musiklärare. Detta kan genom sociala stereotyper och 
förväntningar kring den rollen i sin tur skapa beteenden som anpassar sig efter förväntningarna 
(MacDonald et al., 2002). Kemp (1996) har undersökt personlighetstyper hos musiker, och fann 
att till exempel i symfoniorkestrar fanns det distinkta personlighetsdrag för de olika 
instrumentgrupperna. Till exempel menar Kemp att eftersom sångare och dirigenter har ett 
immateriellt instrument är de mer fokuserade på kroppsspråk och att förmedla känslor visuellt, 
och tenderar att vara extroverta personligheter. Eftersom det finns olika stereotyper kring hur 
till exempel en violinist är som person diskuterar han om det är personlighetsdragen som gjorde 
musikerna intresserade av det specifika instrumentet, om sättet instrumentet utövas på formar 
personligheten, eller om det är de sociala förväntningarna som förstärker stereotyperna (Kemp, 
1996). MacDonald et al. argumenterar att varje människa har många olika identiteter för olika 
sammanhang som ständigt utvecklas genom socialt samspel. Detta gör att musikern kan ha flera 
identiteter inom musiken som dessutom kan vara raka motsatser – en identitet på scenen, en i 
replokalen och ytterligare flera i icke-musikaliska sammanhang (MacDonald et al., 2002 s. 10). 
 
Den andra vinkeln de pratar om är music in identities (MII), och beskriver hur man ser sig själv 
i relation till omvärlden genom musiken man lyssnar på eller utför, och vilken grupptillhörighet 
man tillskriver sig själv genom det. De menar att eftersom man skapar sin identitet genom att 
jämföra och likna sig själv vid andra redan i barndomen, och speciellt i tonåren, så gör man 
också detta i och genom musiken. För många är musiken det viktigaste och tydligaste sättet att 
uttrycka eller hitta sin identitet. Däremot betonar de också att identiteten är under ständig rörelse 
just eftersom den formas av ens omgivning. (MacDonald et al., 2002.)  
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Det MacDonald et al. och Kemp skriver om musikalisk identitet rör sig alltså mest kring hur 
musikern och lyssnaren förhåller sig själv till musik de lyssnar på eller spelar, samt att det 
skapar grupptillhörighet eller differentiering. Det de inte går in på är själva uttrycket som en 
kompositör, låtskrivare eller producent har inom komponerandet av musik; det som gör att man 
kan höra på en låt vem eller vilka det är som skrivit den. För detta skulle jag vilja lägga till en 
term som vi använder mycket på musikproduktionsutbildningen: musikaliskt ID. Denna term 
finns det nästan ingenting skrivet om trots att det är en stor del av musikskapandet kopplat till 
identitet. I detta arbete definierar jag musikaliskt ID som:  
 

Ett personligt och tydligt uttryck i musikskapandet, som går att 
härröra till en viss person.  
 

Detta uttryck kan ta form i melodispråk (intervall, rytmik, tonläge, harmonik), arrangemang 
(struktur, harmonik, taktart) eller produktion (instrumentval, timbre och klang på instrument, 
val av effekter samt användning av dem, och ljudkvalitet). Alla dessa parametrar är möjliga 
vägar att förmedla musikskaparens ID, medvetet eller omedvetet. Musikaliskt ID påverkas och 
formas däremot starkt av vad man är uppväxt med för musik och vilka musikaliska 
sammanhang man varit verksam inom enligt MacDonald et al – alltså music in identity (MII). 
På detta sätt är musikaliskt ID och musikalisk identitet viktiga för varandra men inte samma 
sak. 
 
Exempel på låtskrivare med tydligt musikaliskt ID 
Några artister och låtskrivare som jag upplever har ett tydligt melodispråk är Sia, Julia Michaels 
och Ed Sheeran vilka alla är aktiva inom popmusiken idag. Sia Furler skriver låtar både till sig 
själv som artist och till andra artister, och jag upplever henne som ett speciellt intressant 
exempel på musikaliskt ID. Hennes melodispråk är väldigt säreget, även om det är 
kommersiellt, och jag tycker att man kan känna igen hennes melodier när de dyker upp i andra 
artisters låtar. Jämför hennes Elastic Heart (Furler, Swanson & Pentz, 2014) med Rihannas 
Diamonds (Levin, Eriksen, Furler & Hermansen, 2012) vilka båda har Sia som delaktig 
låtskrivare. Just bryggan i Diamonds och refrängen i Elastic Heart tycker jag skiner igenom 
som tydliga exempel på Sias melodispråk. Melodin rör sig i båda fallen mellan två huvudtoner 
som hon återkommer till, ofta med sekundintervall blandat med större språng som kvart och 
sext vilket jag upplever ger en melankolisk känsla. Detta går att höra från 31 sekunder in i 
Diamonds, på orden ”I knew that we” och ”At first sight I” samt från 56 sekunder in i Elastic 
Heart på orden ”and an elastic heart” och ”and then you pull too hard”. Detta melodispråk är 
något som återkommer i flera av hennes låtar och därför uppfattar jag hennes signum som 
kraftfullt men vemodigt. 
  
Min musikaliska identitet och mitt ID 
För att läsaren av detta arbete ska tolka det klingande materialet – hur jag lyckats med att 
kombinera mitt uttryck med artisten och de andra låtskrivarnas – kommer jag nu att beskriva 
ungefär hur min musikaliska identitet och mitt ID har formats, samt hur ID:t kan te sig när jag 
skriver och producerar i olika genrer.  
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Ett genomgående drag i den musik jag haft som favoritmusik genom åren är en viss 
melankolisk, på ett sätt introvert, musik. De största idolerna har varit Alt-J, Radiohead och 
Beach House, tre indie-band som rör sig inom experimentell electronica och dream pop. Både 
Radiohead och Beach House utnyttjar långa fraseringar och uthållna toner, så att man nästan 
inte hör texten men istället försätts i ett drömlikt tillstånd. Se till exempel 10:37 av Beach House 
(Scally & Legrand, 2015) och Codex av Radiohead (Greenwood, O’Brien, Greenwood, Selway 
& Yorke, 2011). Alt-J däremot är mer extroverta och har rytmiska toplines med snabbare 
tongångar. Ett bra exempel där är Breezeblocks (Newman, Ungar-Hamilton, Sainsbury & 
Green, 2012). Båda dessa metoder tycker jag om, men när jag skriver egen musik tenderar jag 
att använda längre uthållna toner. I dagens pop däremot förväntas det ofta en mycket rytmisk 
topline, för att väcka och behålla uppmärksamheten hos lyssnaren. Därför kan man säga att Alt-
J:s melodier är mer ”poppiga” än de andra bandens. Detta är något också jag anammar när jag 
skriver till popartister för att möta genrens kriterier eller konventioner. 
 
När det gäller melodier använder mina största influenser ofta tongångar som innehåller fler 
färgningar och dissonanta intervall än kommersiell pop, och detta använder jag också som 
grepp i mitt musikskapande då jag gillar spänningen som det skapar. När jag skriver låtar för 
min egen skull utanför popgenren upplever jag att det är mer tillåtet att använda sådana intervall, 
medans jag anpassar det automatiskt till ett mindre dissonant och kanske mer förutsägbart 
melodispråk när jag skriver popmusik. 
 
Produktionsmässigt inom popgenren gillar jag att blanda in mina egna preferenser där det går, 
så som vintagesyntar, elgitarr för rytmik, distade livetrummor eller ”glittriga” arpeggion 
(ackordtoner spelade en åt gången) i syntar. Jag har även en förkärlek för stora reverb och att 
använda ”fula” rumsklanger (till exempel ett litet badrum) på olika instrument. Många av dessa 
grepp är inspirerade av den musik jag lyssnar på och skriver för mitt eget nöjes skull. Där 
utnyttjar jag sådant till fullo och kan gå till större extremer eftersom jag inte måste uppnå några 
specifika mål. Jag skriver även akustisk folkinspirerad musik, men i de fallen använder jag 
ytterst lite reverb utan satsar snarare på ett lågupplöst, smutsigt sound. 
 
Socialt samspel i låtskrivarsituationer 
På billboardlistorna idag är övervägande många låtar skrivna av två eller flera låtskrivare. Att 
skriva musik är på så sätt en väldigt social företeelse och kräver därför god kommunikation, 
både verbal och icke-verbal (Põder & Kiilu, 2015). 
 
Bennet (2012) beskriver hur beslutsfattandet i en typisk låtskrivarprocess med flera personer 
kan se ut (figur 1). Modellen schematiserar flödet, där stimulus kan vara ett melodiförslag av 
en av deltagarna eller till exempel ett virveltrum-ljud, som sedan bedöms av alla. Antingen nås 
konsensus genom direkt godkännande, förhandling, bearbetning eller så avvisas förslaget.  
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Figur 1. Stimulus evaluation model. Modell över beslutsfattande i låtskrivarsituationer. 
(Bennet, 2012) 

 
Mycket av tiden i låtskrivarprocessen går till på detta sätt, hela vägen från den första idén till 
slutprodukten, och därför är det av stor vikt att det sociala samspelet fungerar. Enligt 
musikterapeuten Felicity Baker är sammanhållningen i en låtskrivargrupp av stor vikt i hur stor 
plats man tar, och hur mycket man öppnar upp. Detta beteende ökar också ju mindre gruppen 
är och hur väl man känner varandra sedan tidigare. (Baker, 2013) Däremot finns det färre 
personligheter och synvinklar för idéer att studsa fram och tillbaka emellan, vilket Baker 
poängterar kan leda till färre idéer eller mindre utvecklade teman i låten. 
 
Social maskning är ett fenomen som innebär att om flera personer jobbar på en uppgift 
tillsammans är det troligt att några anstränger sig mindre än om de hade jobbat på uppgiften 
individuellt (dessa personer är s.k. freeriders). Ju fler som är involverade i låtskrivandet, desto 
större är risken för social maskning menar Pettijohn och Ahmed (2010). Olika variabler som 
påverkar hur involverad en individ är i uppgiften är till exempel om deras arbete bedöms, hur 
pass viktig de upplever att uppgiften är, samt hur mycket de tror att de har potential att utvecklas 
av eller bidra till uppgiften (Pettijohn & Ahmed, 2010). 
 
I deras undersökning av Billboard-låtar från 1955 till 2009 kom de fram till att det är vanligast 
bland hits att de är skrivna av en enskild individ eller två och två, och att det därför kanske är 
de mest lyckosamma låtskrivarsätten (Pettijohn & Ahmed, 2010). Detta skulle kunna indikera 
att om man är för många låtskrivare på samma låt blir det fler freeriders, och även fler 
kompromisser och förhandlingar som måste tas i besluten vilket leder till ett sämre slutresultat. 
Å andra sidan skulle samarbete inom låtskrivande också kunna innebära ett bättre slutresultat 
eftersom man kombinerar allas expertis, erfarenheter och synvinklar i en produkt. 
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Genrestyrda begränsningar inom pop 
Sedan 1960-talet har populärmusiken gått från att strukturera låtar efter AABA-formen till att 
mer och mer uteslutande använda refrängbaserad formstruktur, alltså vers – brygga – refräng – 
vers – brygga – refräng – stick – refräng. (Bennet, 2014). Låtar som går ifrån denna struktur 
kan nästan anses vara ”experimentella” (Bennet, 2014 s. 56). Utöver detta har det aldrig tidigare 
varit lika vanligt bland topp 10-hits med fyrackords-loopar som under 2010-talet. (Bennet, 
2014). På detta vis är popmusiken idag ännu mer självreferentiell än tidigare, då många element 
återvinns och kommer igen i flera låtar. Däremot menar Bennet att det krävs en balans mellan 
det förväntade och det oväntade för att skapa intresse hos lyssnaren, vilket lämnar plats för en 
slags originalitet och identitet i låten. 
 
Lindsay (1955) tar upp att även den tänkta mottagaren för låten spelar in i låtskrivarprocessen 
och hur slutresultatet blir. Han anser att låtar skrivna med lyssnaren i åtanke skiljer sig från låtar 
som endast skrevs för låtskrivarens egen skull, och att professionella låtskrivare därför är 
kreativt begränsade och/eller motiverade av sammanhanget på ett sätt som amatörmässiga inte 
är. I förlängningen innebär detta enligt honom också att låtskrivaren behöver anpassa sig efter 
marknaden för att uppnå framgång.  
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Metod 
I följande avsnitt beskrivs konstnärlig forskning som vetenskaplig metod samt så genomgås en 
redovisning av hur jag har planerat och strukturerat min undersökning. Därefter presenterar jag 
artisterna till vilka jag har skrivit låtar, med hjälp av leads formulerade av förlaget. 
 
Konstnärlig forskning 
Inom konstnärlig forskning utgår man från sin egen position som konstnärlig utövare och 
undersöker olika aspekter av utövandet. Det är alltså en subjektiv forskning där syftet ofta är 
att lära sig om sin egen process, sitt hantverk, att medvetandegöra tolkningssätt eller undersöka 
konceptuella ställningstaganden (Dyrssen, 2015). Det innebär därför en typ av kvalitativ 
undersökning, där slutresultatet innefattar både en skriftlig och ett konstnärligt gestaltande som 
i mitt fall är klingande bilagor. Den skriftliga och den klingande delen av arbetet är båda lika 
viktiga för att förstå arbetet till fullo; det ska till exempel gå att höra och upptäcka det som det 
skriftliga arbetet utforskar, i det klingande materialet. På samma sätt behöver man de klingande 
bilagorna för att få ut så mycket som möjligt av den skriftliga delen.  
 
Planering och dokumentation 
Jag undersökte mina frågeställningar genom att ha låtskrivarsessions utformade ungefär som i 
popbranschen där jag skrev på så kallade leads tillsammans med två låtskrivare under ca en och 
en halv månads tid. Där hade vi som mål att skriva och producera en låt till en artist efter deras 
förlags riktlinjer, som kommer presenteras senare. I de olika konstellationerna hade jag 
kombinerade roller – låtskrivare, producent och topliner. Jag valde att inte planera in varken 
tidsbegränsning eller andra riktlinjer för sessionerna för att inte styra för mycket och göra det 
för märkbart att det var en undersökning samtidigt, och för att låta låtskrivandet och 
produktionen ta den tid det ville.  
 
Loggboksstrukturen har jag anpassat efter Björndahls (2002) förslag. I en processloggbok, som 
han kallar det, kategoriserar man sina upplevelser i kolumner efter frågor som är relevanta för 
det man undersöker, för att sedan kunna reflektera över ens samlade upplevelser och se 
eventuella förändringar eller mönster. Jag har modifierat den sista frågan för att passa mitt 
arbete bättre. Frågorna är Vad hände? Vad kände jag? Eventuella upptäckter eller reflektioner? 
Jag dokumenterade processen hela vägen från skiss till färdig produktion i loggboken. Den 
skrev jag de stunder vi tog pauser under sessionernas gång, direkt efteråt samt under mina egna 
produktionsarbetspass för att få med alla detaljer, känslor och insikter jag hade. Denna 
dokumentation fungerar som stöd till resultatpresentationen där jag går igenom hur 
låtskrivarprocessen gick till, och senare analyserar det klingande som kom ur varje tillfälle vi 
skrev på låtarna, eller då jag producerade dem. Detta jämför jag senare med min uppfattning 
om mitt musikaliska ID. 
 
Utgångspunkter för låtskrivandet 
Startpunkten för låtarna som jag skrivit tillsammans med andra låtskrivare är två leads med 
unga artister signade på ett svenskt förlag. Jag har anonymiserat förlaget och bytt ut 
artisternas namn eftersom det inte är offentlig information. 
 
Språket som används i leads utgår ifrån att mottagaren har god förståelse för musiktermer, 
genre och referensartisterna. Till exempel så innebär urban-influenser poplåtar med RnB och 
hiphop-influenser.  
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Jenny Pihl 
 

15-årig up and coming popstjärna söker låtar för kommande 
album/EP för sommaren/hösten 2019. Letar efter starka pop-låtar, 
upp-tempo, mid-tempo och ballader. (Inga urban-influenser, straight 
pop).  
 

Bifogat var även bild på artisten, en video från några år tidigare där hon sjunger en låt, samt 
demolåtar i en Soundcloud-länk vilka någon annan sjunger på. I nuläget har hon även släppt en 
låt som hon tävlade i Melodifestivalen 2019 med, vilken vi till viss del använde som referens.  
 
Sahir Markell 
 

13-åring letar efter starka pop-låtar till sitt projekt. (Upp-tempo, mid-
tempo, ballader). Amir har under sommaren varit förband till bland 
annat Linda Pira och Samir och Victor. 

 
Även här var en bild på artisten bifogad, samt en demolåt på Soundcloud. Han har inte släppt 
något annat material än utan är en helt ny artist, vilket lämnar öppet för eventuella egna visioner 
om hur hans sound ska formas. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer jag först att presentera låtskrivarprocessen, produktionen, melodispråket 
och tankarna som pågick under tiden. Citat ur loggboken kommer att utgöra underlag för 
resonemang kring processen och hur resultatet formades. I resultatanalysen bryter jag sedan 
ned och reder ut upptäckterna som gjordes och relaterar det till litteraturen som presenterats. 
 
Resultatpresentation 
Låt nummer 1 – Money 
Denna låt skrevs till Jenny Pihl tillsammans med en i min klass som jag kommer att kalla Felix. 
Låten går i ett relativt högt tempo, dur och har ett lättsamt uttryck i text, melodi och produktion. 
Den består till den mesta delen av elektroniska element i form av syntar, men akustisk och 
elektrisk gitarr (dock processad med hjälp av olika effekter såsom distorsion) är också en viktig 
del av soundet i refrängen. En stor del av rytmiken är gjord med hjälp av att slå på bord och 
gitarrkroppen.  
 
Låtskrivarprocess 
Själva låten (ackordföljd och sångmelodi) skrevs mestadels under en dag, med kompletteringar 
på refrängen och sticket under en senare session. Vi började låtskrivandet med att lyssna på 
olika låtar för att skapa en slags målbild eftersom vad förlaget var ute efter var vagt formulerat 
(starka poplåtar). Sedan jammade vi fram en första refräng med hjälp av en rytmisk gitarrslinga, 
men när vi jobbat med den ett tag kände vi att den fungerade bättre i versen. Jag kände mig 
bekväm i att improvisera fram olika melodier.  
 

Loggbok 22 mars 
Reflektioner 
Jenny Pihl vill göra straight pop, vilket inte är det jag brukar göra till vardags. Men 
jag körde melodier på feeling utan att tänka mig in i hur hon eller till exempel Zara 
Larsson (som är hennes främsta referens) skulle göra melodierna. Därför tror jag att 
det är ganska mycket mitt ID i versen.  
 

Till bryggan använde vi versens b-del, men valde att ha andra ackord som bygger upp spänning 
under den. Felix kom sedan på starten på refrängmelodin, vilken jag hjälpte till att utveckla 
vidare. 
 
Vi fick ihop vers, brygga och refräng relativt snabbt och jag producerade själv upp låten under 
några efterföljande dagar. När jag kommit en bit på produktionen kände jag att refrängmelodin 
inte var stark nog, så jag tog bort den och jobbade mer med produktionen där. Vi bestämde oss 
för att skriva en ny refräng som passade bättre vid ett senare tillfälle. När vi väl fick tid att 
skriva en ny refräng hade jag producerat klart ganska mycket och hört refrängen så många 
gånger helt instrumentalt att det var svårt att tänka något helt nytt. Felix började direkt att prova 
en ny variant av den gamla refrängen, men jag tyckte fortfarande att den kändes tjatig och lite 
stel. Fraserna låg samtidigt som ackorden, så jag föreslog att vi skulle lägga sången i 
mellanrummet mellan ackorden istället, vilket gjorde att refrängen kändes mer rytmiskt 
intressant. Sedan kopplade vi in en mikrofon, la på Autotune1 i rätt tonart och en del reverb för 
att kunna sjunga hur som helst men få det att låta rent ändå. Denna metod kan leda till 
intressanta melodier, då allt man sjunger rättas efter tonarten. Jag sjöng sedan en melodi som 
jag kommit på tidigare, vilken Felix föreslog att vi skulle lägga upp i ett högre tonläge. Från 
bryggan transponerade jag upp idén och detta gillade vi bättre.  

                                                        
1 Autotune är en typ av mjukvara som kan rätta till inkommande toner efter en viss skala. 
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Sedan valde vi ett tema att skriva text kring, vilket blev bristen på pengar och hur man kan bete 
sig när man är snål. Texten är därför lite självironisk, något som passar bra med produktionens 
lekfullhet.  
 
Med refrängens ändringar blev bryggan för informationsrik så vi bestämde oss att skriva om 
den också. Där testade vi en hel del olika melodier, men fastnade inte riktigt för någon. När vi 
kom tillbaka efter en paus skrev jag en textrad av vad jag tänkte att bryggan ungefär skulle säga: 
”I’ve got no character”. Eftersom tiden började rinna ut för dagen så sjöng jag den textraden 
medan vi spelade bryggan helt spontant, och den melodin kände vi båda direkt var bra och 
spelade in. 
 

Ur loggbok 10 maj 
Vad kände jag? 
Kul! Men det gick lite långsamt i början tror jag, många idéer som vi inte riktigt gick 
i gång på. Roligt dock att en spontan melodiidé fick bli den slutgiltiga. 
 

Vi bestämde oss för att använda bryggans topline även i sticket men då uppklippt och dränkt i 
effekter, delvis på grund av tidsbrist. Dagen efter när jag lyssnade på det kände jag dock att det 
inte var vad jag ville med sticket, och att det fanns potential till att göra något mer. Under en 
kort cykeltur när jag fortfarande hade låten på hjärnan kom det fram nya idéer till hur man 
skulle kunna bygga upp melodin där, vilka jag spelade in på mobilen. Den andra versionen som 
jag skissade fram under cykelturen satte jag mig och spelade in direkt jag kom hem igen, med 
ny text, och detta blev det slutgiltiga sticket. 
 
Instrumentering och produktion 
Första dagen när jag skulle producera upp låten kände jag en motstridighet i min bild av vad 
Jenny som artist vill representera och vilken riktning låten ville ta produktionsmässigt. Som 
utgångspunkt hade jag bara den akustiska gitarren som vi spelade in snabbt som grund, en 
rytmisk och enkel baslinje, samt sång. Till en början försökte jag omforma låten så mycket som 
möjligt till det elektroniska, snälla popsound som Jenny verkade leta efter med tanke på 
referenslåtarna vi fått i leadet men lyckades inte hitta så mycket syntljud som passade med låten 
vi hade skrivit.  
 

Loggbok 22 mars, under första produktionstillfället 
Reflektioner 
Känner mig rätt lost. Blir inte alls likt referenserna, låten vill ta en annan riktning 
känns det som. 

 
Senare lyssnade Felix på det jag dittills gjort och vi pratade om kontrasten mellan 
referenslåtarna och vår låt. Jag visade en låt som jag tyckte funkade bra som ny referenslåt till 
den snabba produktionen jag gjort med tanke på den akustiska gitarren, men upplevde att den 
var för långt ifrån Jennys sound. Detta höll inte Felix med om utan tyckte att den låten var en 
bra riktning att ta det i, även om det inte var likt hennes förra släpp. Med denna nya målbild 
fortsatte jag att producera och upplevde hur mycket roligare och lättare det blev då. Detta märks 
även i loggboken då jag använder fler positiva och målande ord som ”roliga effekter och 
snärtiga beats”, ”idag forstätter jag leka”. 
 
Jag ersatte gitarren i versen med mjuka, rytmiska syntljud och kompletterade de handspelade 
rytmerna med elektroniska trumljud. Även första refrängen tog jag bort gitarren ur, för att låta 
den komma in i refräng två istället vilket ger en större dynamisk progress. Basen som jag hade 
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lagt ut på hela takter gjorde jag om till punkterade åttondelar så att den gick mer tillsammans 
med ackordpulserna. Dessa beslut lämnade mer plats för sångproduktion och fick refrängen att 
kännas mindre, men snärtigare rytmiskt sett. 
 
Jag försökte medvetet att göra många av ljuden och effekterna själv och inte importera från 
ljudbibliotek för att få mer originella och intressanta ljud. Till exempel använde jag bland annat 
små bitar av syntljuden för att skapa effekter i övergångar mellan formdelarna. Efter att vi 
skrivit ny topline kändes produktionen tråkig och inte så kommersiellt poppig, så jag försökte 
åtgärda detta genom att byta ut några av trumljuden från de relativt organiska ljud jag skapat 
till mer hårt elektroniska. Detta kompenserar för de mjuka syntljuden och skapar mer kontrast. 
 
Melodispråk 
Låten går i dur och melodin har en positiv känsla. Versen har ganska korta toner (som längst 
åttondelar) och versen rör sig i ett smalt register (en sext mellan högsta och lägsta tonen). 
Bryggan bryter av med längre toner och går lägre ned i register, men har samma intervallspann 
som versen. Refrängen har den högsta punkten redan på första tonen, 9 halvtoner över versen. 
Rytmiskt sett består den mest av åttondelar och åttondelstrioler, samt några punkterade 
åttondelar. Just utnyttjandet av åttondelstrioler är väldigt vanligt förekommande i många 
subgenrer av pop sedan några år tillbaka, med ursprung ur hiphop och RnB.  
 
Låt nummer 2 – You’re Fire 
Denna låt skrev jag tillsammans med en som jag kommer att kalla Julia som går i min klass, till 
artisten Sahir Markell. Resultatet är en lätt RnB-ig, raggaton-influerad poplåt med somriga 
vibbar. Grunden utgörs av en elgitarr som spelar ackorden, utöver det är allt annat elektroniskt 
baserat förutom några mindre inslag av akustiska ljud som bland annat virveltrumma, congas 
och tamburin. 
 
Låtskrivarprocess 
Låtskrivarsessionen för denna låt skedde utomhus med en gitarr och dåligt internet. Vi kunde 
därför inte producera någonting medan vi skrev låten, utan hade bara referenslåtar att luta oss 
mot under tiden. Jag hade en refrängidé sedan innan som var en lite balladliknande låt i moll, 
vilken vi jobbade vidare på ett tag. Jag spelade gitarr och Julia sjöng. När vi försökte skriva en 
vers till den kände vi dock att det blev lite för bluesigt och deppigt för en 13åring. Istället hittade 
vi en annan versidé som naturligt ledde in till en ny sorts refräng, mycket enklare och kaxigare 
vilket vi kände var rätt väg att gå. Ackorden i refrängen är dock samma som originalidén jag 
hade. Refrängen är uppbyggd som AABB, där A-delen är en enda kort fras som kommer i två 
olika melodivarianter. B-delen är mer invecklad melodiskt och rytmiskt då den har några 
släpande 16-delstrioler, och lämnar mer utrymme för berättande textmässigt. 
  

Ur loggbok 24 april 
Vad kände jag? 
Det var en väldigt trevlig session, lättsamt, enkelt att testa nya idéer pga. den bekväma 
stämningen och det opretentiösa med att sitta utomhus.  
 

Vi spelade in sång och gitarr snabbt i studion, och sedan tog jag över produktionsdelen även i 
denna låt.  
 
Efter att jag självständigt producerat låten vid fyra tillfällen skrev jag och Julia klart texten och 
bryggan, samt la till utvecklingar av vers två så att det inte blir så repetitivt. Texten ville vi 
skulle vara lagom kaxig så att den passar det instrumentala, men också lagom snäll för en 13-
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åring att framföra. Det viktigaste i min mening var att hålla det lagom kaxigt och coolt så att 
det styrker musikens uttryck, men inte låta det bli opassande för artistens ålder. Vi utgick ifrån 
den snabba skisstext vi hade under första sessionen och spann vidare på ordet greedy, och 
landade på att använda ord som cirkulerar kring temat spel. Handlingen rör sig om en relation 
där den andra parten är oklar och ombytlig, som att den spelar ett spel med en. Ståndpunkten är 
att han har bestämt sig för att lämna henne, för att kombinationen av de två är som eld och 
bensin. 
 
Sticket gjorde jag på egen hand till en början. Jag testade först att fortsätta med versackorden, 
men insåg att jag ville byta till en ny ackordföljd. Den som jag valde blandar in ackord från den 
doriska skalan vilket gör att det blir en större kontrast i ljudbilden. 
 

Ur loggbok 7 maj 
Reflektioner 
Jag använder dorisk skala ganska ofta när jag skriver låtar, har ett love-hate 
relationship till den. Men idag gillade jag effekten som det gav. På något sätt kändes 
låten lite mindre barnslig och generisk, vilket kanske är bra eller kanske är dåligt.  

 
Det jag menar i loggboken med att det kan vara både bra och dåligt med dorisk skala i sticket 
är att det är mycket mitt ID att använda den sortens ackordföljd, men att det också kan ge en 
lite för melankolisk och filmisk stämning som kontrasterar med resten av låten. När sista 
refrängen kommer in känns den plötsligt lite sorglig istället, på grund av stämningen som sticket 
satte. 
 

Ur loggbok 7 maj 
Vad kände jag? 
Hade bra styrning och flow. Även om jag inte kom in med en riktig plan idag så gjorde 
jag saker som förbättrade och behövde inte tänka så hårt utan saker kom naturligt. 
Kanske beror flowet på att jag satt ostörd i ett studiorum och valde bort att ta 
kaffepaus för att istället fokusera. 
 
Reflektioner 
Har fortfarande inte fått någon feedback på produktionen utan kör bara på egna 
instinkter och smak, vilket borde sätta spår av mig i prodden även om detta inte är 
”min” genre. 

 
 
Under nästa session med Julia kom vi överens om att sticket jag producerat var för energifyllt 
för att man verkligen skulle få ett nedbryt. Vi fastnade med andra delar av låten och hann inte 
mer än att spåna på ett lugnare stick. Efter det cyklade jag hem och kom på flera idéer med nya 
ackord som jag spelade in på mobilen. 
 

Ur loggbok 15 maj 
Intressant att detta hände igen, samma situation som med sticket i Money. Kanske är 
det något med rörelse, aktiviteten, ensamheten som gör att jag kan fokusera bättre? 
Jag vet inte än om sticket kommer användas men jag fick i alla fall många idéer som 
kändes bra. 

 
När jag visade sticket, som nu hade nya ackord och inte längre var doriskt, för Julia så tyckte 
hon om det och vi modifierade melodin något så att den blev simplare samt gjorde övergången 
till sista refrängen mer effektfull genom att gå upp i register. Sedan skrev vi ny text på det. 
Dagen efter spelade vi in sång med en demosångare med soulig röst vilket passade låten bra.  
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Instrumentering och produktion 
Denna produktionsprocess gick snabbare och hade tydligare riktning redan från början än låten 
jag skrev med Felix. Låten vi skrivit kändes i sig kompatibel med målet vi siktade mot, och 
därför tror jag att det var lättare att omforma visionen i huvudet till ljud på pränt. Jag hade lust 
att göra detta till en somrig poplåt med influenser av raggaton och karibiska ljud så som steel 
drums (oljefat), kombinerat med komp på elgitarr. Vi tyckte båda att Justin Biebers låt Cold 
Water och Omar Rudbergs låt Om, om och om igen från Melodifestivalen 2019 skulle vara bra 
riktlinjer att gå efter under produktionen. 
 
Det första tillfället som jag producerade utgick jag från sången och gitarren vi spelat in 
snabbt, la till ett enkelt beat, en basgång på en synt samt ackord på steel drum och i en 
klassisk vintagesynt med orgelliknande ljud. Gitarren var dock lite ostämd vilket gjorde att 
hela låten lät dåligt när jag la på andra, rena instrumentljud under den andra sessionen. Detta 
gjorde att det var svårare att bli inspirerad. Under tredje produktionstillfället spelade jag om 
elgitarren och gjorde även den intressantare spelad, en arpeggierad och en som var mer 
rytmisk än originalgitarren. Med denna nya rytmik var jag även tvungen att städa upp i 
trumkompet för att göra den sammanlagda rytmiken mer enhetlig. Efter att ha jobbat någon 
timme gick jag iväg en stund och började vissla på refrängens b-del, vilket jag insåg var en 
riktigt snygg ”hook” att använda i t.ex. introt. Jag gick direkt och spelade in det, och stöttade 
upp ljudet med att sjunga melodin och sedan pitcha ned det en oktav, samt lägga på effekter 
på ljuden såsom micro shift (vilket skapar dubbletter av ljudet som är några cent ostämda mot 
varandra) och reverb. Detta ljud fick mig att känna mig mycket mer inspirerad då det gav 
karaktär till låten – ett tydligt ID redan i introt. 
 

Ur loggbok 29 mars 
Reflektioner 
Försökte medvetet gå ifrån det fack jag tänkte att låten skulle hamna i, typ Major 
Lazer eller bara dålig raggaton-pop, och istället göra något som jag själv tyckte lät 
bra. Ta låten på allvar liksom. 

 
Under fjärde sittningen fördubblade jag introt till fyra takter istället för två vilket jag upplevde 
kändes stressat. Jag fokuserade sedan på att öka intensiteten i refrängens B-del med hjälp av en 
lång utdragen ton i en orgel som jag sedan la olika effekter på, och med hjälp av beatet. Jag la 
till en ny virveltrumma och knäpp med fingrarna (”snaps”). Jobbade en del med effekter i 
övergångarna, och till sist gjorde jag ett stick för att få ihop en hel låts form.  
 
Några dagar senare bad jag om feedback av två personer på låten. Över lag gillade de låten, 
men det fanns saker som kunde förbättras. Essensen i det de sa var att jag behövde förstärka 
vissa idéer och göra dem ännu tydligare. 
 

Ur loggbok 10 maj 
Reflektioner 
Känner igen och håller med om att jag behöver förtydliga och förstärka de saker i 
min produktion som ger ID till låten. Ta ut svängarna mer så att ens idéer verkligen 
hörs. Det är lätt att man i sitt eget huvud tänker att ja men det där låter fett, men det 
är inte säkert att det tolkas som man tänkte det utifrån. 

 
De saker som bär mest ID i denna låt är visselmelodin, gitarren och såklart sångprestationen – 
eftersom det är den som ligger i fokus. Dessa valde jag att förstärka mer efter feedbacken. 
 
 



 16 

Melodispråk 
Denna låt går i harmonisk moll, en skala som jag upplever förstärker låtens edge och kaxighet. 
Vi arbetade medvetet för att få melodin att kännas RnB-inspirerad med till exempel ”pratsång” 
i vers två och souliga ad-libs i bakgrunden som demosångaren levererade. 
 
Resultatanalys 
Syftet med detta arbete är att undersöka vägar för låtskrivare att balansera sitt ID med artistens 
och de andra låtskrivarna i en co-writesituation. I detta avsnitt kommer jag att analysera 
resultaten utifrån min loggbok och saker jag har upptäckt i den, samt koppla det till tidigare 
forskning i området för att besvara mina forskningsfrågor. 
 
Hur kan jag arbeta för att mitt musikaliska uttryck ska höras i en låt skriven åt en artist?  

 
Omständigheterna för låtskrivandet i båda låtarna var bekvämt och avslappnat eftersom detta 
är personer jag känner väl, och att vi bara var två. Detta resulterade i relativt snabba beslut och 
att jag som är ganska introvert ändå tog plats och vågade komma med eventuellt dåliga förslag. 
I båda tillfällena undvek vi att använda någon DAW förrän vi hade en ackordföljd och melodi, 
vilket underlättar att fokusera på grunden till låten innan ljuddesign kommer in. Detta gör också 
att båda är lika koncentrerade på samma sak samtidigt, medan det i andra upplägg kan bli så att 
en person sköter produktionen och ljuddesignen redan från start medan den andra skriver text 
och melodi parallellt. Här fick jag plats både i låtskrivandet och produktionen. 
 
Ytterligare en omständighet i båda låtarnas fall var att jag producerade dem till den största delen 
själv, när vi annars brukar producera det mesta tillsammans eller åtminstone sitta i samma rum 
och kunna ge feedback. Därför har jag i denna undersökning fått mycket egen tid att prova mina 
idéer fullt ut och våga testa saker utan kontinuerlig feedback. Detta nämnde jag även i 
loggboken den 7e maj, då jag satt ostörd i ett rum i studion i flera timmar och fick bra flow. För 
mig är egentid viktigt generellt, och tydligen även i produktionssammanhang då jag upplevde 
att det var en frizon. Å andra sidan saknade jag också feedback efter ett visst stadium, för att 
komma vidare och förbättra idéerna.  
 
Gemensamt med båda låtarnas arbetsprocess var att jag kom på relativt många idéer både 
melodimässigt och produktionsmässigt i avskildhet, till exempel att båda sticken kom till under 
cykelturer på egen hand, och detta tyder på att jag behöver tid att få arbeta igenom mina idéer 
ostört. 
 
Att koppla in en dynamisk mikrofon (som på grund av dess tekniska egenskaper inte plockar 
upp rundgång så lätt) och lägga på reverb och eventuellt Autotune förlöste många musikaliska 
idéer. På detta sätt kan man spela upp låten från datorn och sjunga till utan att behöva ha 
hörlurar, och får ett mer smickrande sångljud vilket i sig både leder till bättre självförtroende 
och ett sätt att visualisera hur det skulle kunna låta ”på riktigt”. Även utnyttjandet av 
musikteoretisk kunskap visade sig vara identitetsgivande i Sahir Markells låt, då jag medvetet 
letade efter intressanta klanger och använde på harmonisk moll och en kort period även dorisk 
skala.  
 
Sammanfattat kan jag trigga idégeneration genom att varva samarbete med egenarbete; utnyttja 
korta pauser av egentid för att testa ofärdiga idéer och utvärdera det vi skrivit. Att skriva låten 
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innan produktionen tar vid fungerade också bra i dessa fall, men även att låta tekniken hjälpa 
till i skapandet genom till exempel Autotune som jag nämnt. 
 
Hur påverkas mitt musikaliska uttryck av att skriva musik tillsammans med och för andra? 
 
Väldigt lite av det jag nämner tidigare som mina största influenser inom musik hörs i dessa två 
låtar, eftersom indierock, dream pop och denna sortens kommersiella pop är väldigt långt ifrån 
varandra. När jag tittar på rytmiken i melodin är den i båda låtarna främst bestående av snabba 
rytmiska rörelser, vilket som jag nämnde tidigare inte är särskilt förekommande i mina egna 
musikpreferenser (till exempel Radiohead och Beach House) eller i den musik jag skriver för 
min egen skull. Produktionsmässigt har jag endast sparsamt använt det jag använde som mina 
egna preferenser, såsom vintagesyntar och stora reverbklanger. I Sahir Markells låt använder 
jag en typisk vintagesynt vilken funkar bra i kontexten, samt så är sticket uppbyggt av bland 
annat en elgitarr i högt register, utblandad i ett gigantiskt reverb vilket är typiskt för olika sorters 
indiemusik. I övrigt har jag anpassat mig efter uppdragets krav, och kanaliserat den del av mig 
som gillar kommersiell popmusik. Därför styrs uttrycket mycket av genrebegränsningarna när 
jag skriver för andra. 
 
Precis som Lindsay (1955) beskriver finns det begränsande faktorer i att skriva musik för en 
tänkt mottagare, i en specifik genre. Detta upplevde jag i början av Jennys låt då jag var väldigt 
fokuserad på just mottagaren, vilket ledde till en strypning av kreativiteten. Men direkt när vi 
la riktlinjerna från leadet till sidan kunde jag jobba utifrån låtens egna förutsättningar vilket 
förlöste kreativitet och glädje. Detta visar på hur en förutbestämd form (Jennys sound) kan 
agera som bromskloss ibland. I fallet med Sahir Markells låt var leadet tydligare formulerat 
vilket var en bra sorts begränsning då vi inte hade några problem med att få låten i rätt riktning. 
Den sortens musik som han skulle kunna göra är relativt lätt att sätta fingret på, och demolåten 
som fanns med i leadet gav en klar bild av vad de var ute efter. 
 
Av att skriva tillsammans med andra påverkas jag inte i lika stor utsträckning, men jag upplever 
att det är större prestationskrav inblandat då än när jag skriver själv, mest från eget håll. Detta 
kan både leda till att sinnena skärps och att jag censurerar mig själv. Vilket av de två det blir är 
mest beroende på det sociala sammanhanget. I denna undersökning har jag bara utvärderat mitt 
agerande i ett bekvämt socialt sammanhang och därför har jag inte känt av prestationskraven så 
mycket, vilket har lett till att sinnena inte behövde skärpas så mycket (fäkta eller fly-
reaktionen). Jag kan endast spekulera i hur jag skulle bete mig i en co-write-situation där jag 
inte känner någon sedan tidigare, men kanske hade utmaningen tömt ur mer av mitt eget ID i 
låten om jag hade högre stressnivåer. 
 
Slutsatsen här är alltså att; att skriva musik för andra har större påverkan på låtskrivarprocessen 
och mitt ID än att skriva med andra. 
 
Hur framgår mitt eget musikaliska uttryck i det klingande resultatet?  
 
Jag är fortfarande inte helt nöjd med slutresultatet av Jennys låt Money, vilken jag tycker känns 
lite lam och slätstruken rent produktionsmässigt. Det jag tidigare har uppfattat som mitt 
musikaliska ID hörs inte mycket i denna låt, och inte heller artistens eller Felix. Syntljuden är 
lekfulla och rätt mjuka, och trumljuden kontrasterar inte nog mycket med dem, vilket nog är 
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varför jag upplever låten som slätstruken. Jag har inget emot lekfullhet i produktioner, men det 
återspeglar inte den musik jag själv väljer att lyssna på så väl. Därför menar jag att mitt ID inte 
finns att höra i den låten i någon stor utsträckning.  
 
I denna låtskrivarprocess kan man säga att det fanns en konflikt mellan music in identities och 
identities in music (Hargreaves et al, 2002). Mitt MII innehåller vad för musik jag lyssnar på 
för nöjets skull, och där passar inte denna låt in, men mitt IIM innebär hur min identitet är i 
musiken och i det här fallet kände jag mig som en indieproducent i en popsituation – lite utanför 
min bekväma zon. Jag tror att eftersom jag bara komponerade melodin i Jennys låt på känsla 
och inte med någon riktig koncentration på referenserna hamnade låten på ett annat spår än 
riktlinjerna redan i början av processen, delvis via mitt automatiska melodispråk. Därefter var 
jag tvungen att anpassa produktionen efter vad melodin ”ville”. Så i detta fall var det magkänsla 
som styrde snarare än leadets begränsningar. Eftersom vi släppte tanken på att pressa in låten i 
leadets format så har denna låt skrivits relativt organiskt, alltså att vi spann vidare från en idé 
till nästa utan att värdera varje idé mot artistens målbild. Den passar alltså följaktligen inte 
Jenny, men kanske någon annan artist som är mer indiepop på grund av de lite udda ljuden.  
 
Sahir Markells låt tyckte jag var kul att skriva och producera och jag är nöjd med hur den blev. 
Precisionen här är lite högre då vi håller oss inom ramarna för leadet enligt min mening, men 
eftersom jag inte skickat in låtarna till förlaget än är jag ovetande om deras åsikt. Jag är speciellt 
nöjd med vers två som jag tycker låter minimalistisk och cool, speciellt i kontrast till resten. 
Det avskalade med den gör att den låter lite mörk och introvert vilket är ett uttryck som jag 
gillar mycket i både kommersiell pop och annan musik. Detta är alltså något man skulle kunna 
säga är mitt ID i den här låten. Man skulle kunna säga att balansen av mitt, artistens och Julias 
ID är lite mer jämnt fördelad här än i Jennys låt då jag känner att jag kunnat vara kreativ och ta 
egna inspirerade beslut i produktionen medan den fortfarande håller sig till hur Sahir skulle 
kunna låta. Men vill jag ändå påstå att det inte är våra avtryck eller personliga preferenser som 
gör låten, utan snarare att vi fokuserade på hantverket i att skräddarsy en låt till en artist – och 
alltså undvek våra egna influenser. Detta utforskar istället hur de satta förutsättningarna kunde 
påverka vårt uttryck. 
 
Ett kortfattat svar på denna forskningsfråga är att mitt ID inte framgår i någon stor utsträckning 
i dessa två låtar då jag valde att prioritera leadets begränsningar och mål framför mina egna 
preferenser. 
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Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur man som låtskrivare och egen person kan 
balansera sitt ID mot de andra låtskrivarnas och artistens i co-writes, då jag kände en vilja att 
sätta egen prägel på de låtar jag skriver på uppdrag. Jag kom fram till att man inte behöver vara 
rädd för att sätta sin prägel på låten eftersom den sortens tankesätt bara stryper kreativiteten och 
nekar idéer som kanske hade varit bra. Däremot kan man diskutera om det är nödvändigt att 
göra låtar som uttrycker ens egna identitet när man skriver på leads, eftersom leads kan fungera 
mer som ett utövande av sitt hantverk än ett utlopp för känslor. Jag upptäckte även att det gäller 
för varje individuell låtskrivare att hitta arbetsmetoder och konstellationer som gynnar ens egna 
kreativa skapande, vilket kan vara att byta miljö, varva gemensamt arbete med separat eller att 
bjuda in fler personer till co-writen.  
 
Tankar kring samarbete i låtskrivarsituation 
Pettijohn och Ahmed (2010) nämnde att den mest framgångsrika konstellationen att skriva låtar 
på är två och två, och det kan jag förstå. Jag upplevde det som jämlikt och att det fanns en 
outtalad ”ge och ta”-stämning där vi båda närde varandras idéer, något som kan vara svårare att 
uppnå när man är tre eller fler enligt min egen erfarenhet. Dessutom undviker man risken för 
social maskning om man är två, om båda känner att de har något att lära sig, bidra med eller att 
uppdraget är viktigt på något sätt (Pettijohn & Ahmed, 2010). Som Baker (2013) påvisade finns 
det även mer att hämta ur samarbetet både socialt och låtskrivarmässigt om man vågar öppna 
upp för varandra, och i mitt fall känner jag båda personerna väl. Däremot tar hon även upp att 
det kan vara mer stimulerande med en större grupp i vissa fall, något som jag håller med om då 
jag tycker att fler personers synvinklar, preferenser och idéer ofta gör låtar mer intressanta än 
om det bara är en person som gjort allt.  
 
Jag blir relativt lätt påverkad och distraherad av det sociala momentet i co-writesituationer, på 
så vis att jag tänker mer på det sociala samspelet än melodier ibland. Finns det möjlighet att gå 
in i sig själv under sessionen som om man är någon annan stans kan detta också vara ett 
arbetssätt för att trigga denna bekvämlighetszon. Sedan kan man gå tillbaka till samarbetet med 
nya perspektiv, vilket jag tror gäller för alla inblandade parter.  
 
Tankar kring musikalisk identitet 
Vad gäller MacDonald, Hargreaves och Miell (2002) är deras tankar kring musikalisk identitet 
viktiga för detta arbete. Deras definitioner av identitet ligger till grund för det jag kallar 
musikaliskt ID, men de olika begreppen rör olika områden av en individs liv. Music in identities 
och identities in music är begrepp som rör alla människor, oavsett om de är musiker eller inte, 
medan musikaliskt ID alltså är en term som endast berör musikerns egna kännetecken i det som 
den skapar. Detta uttryck formas däremot av uppväxt, preferenser, och samtidens musik. Precis 
som MacDonald et al styrker att MII och IIM är, så är även musikaliskt ID ständigt i rörelse 
vilket gör att det kan vara väldigt svårt att sätta ord på hur det låter. Det finns för lite distans till 
det man skapar i stunden för att kunna se på det objektivt och hitta mönster, och jag tror att det 
behöver passera mer tid för att hitta det. I mitt fall behöver jag nog även producera mer pop för 
att hitta gemensamma nämnare i portfolion då jag fortfarande testar nya saker hela tiden och 
inte riktigt känner av ett tydligt sound än. I just den här typen av låtskriveri – att skriva låtar i 
genrer som jag inte skulle uttrycka mig själv inom annars – breddar jag helt enkelt min 
musikaliska smak, vilket i sin tur så småningom kanske påverkar IDt. 
 



 20 

Jag insåg under denna undersökning att om jag vill få mitt tidigare etablerade ID att höras så 
behöver jag utmanas mer och våga ta ut svängarna. I de två låtarna som skrevs i denna 
undersökning upplever jag att något slags ID hörs, men inte det som jag har i mina bekväma 
genrer. Jag menar att det finns mer utrymme att ta djärvare beslut än vad jag gjorde för att skapa 
intressantare låtar. Till exempel kan det vara ett djärvt beslut att skala av produktionen och låta 
sången vara den bärande enheten, kompletterat med några få element som bas, trummor och en 
eller två andra intressanta ljudkällor eller samplingar2. Istället har jag känt som om jag behövt 
lägga på mer och mer ljud för att få det att låta intressant och ”färdigt” vilket bara har resulterat 
i att låten blir plottrig medans dagens moderna pop är relativt avskalad och luftig. Här har jag 
något att utvecklas i och öva mig mer i. 
 
Det musikaliska IDt är alltså antingen mer flytande och formbart än jag trodde i utgångspunkten 
för detta arbete eftersom det jag definierade som mitt ID tidigare inte hörs särskilt mycket, eller 
så kan man se det som att jag prioriterat leadets riktlinjer över mina egna preferenser – alltså 
valt att inte utnyttja mitt ID. Jag lutar åt det senare. Jag ser nu på denna sorts låtskrivande som 
en slags sport eller ett hantverk där man eftersträvar ett givet mål, snarare än ett utlopp för 
personliga känslor och upplevelser. Därför kanske det inte är vitalt att inkorporera sitt 
personliga ID när man skriver låtar till artister.  
 
Att skriva för andra  
Det Bennet (2014) säger om popmusiken under 2010-talet är intressant för denna undersökning. 
Han påpekar att fyraackordslooparna aldrig varit så dominerande som nu, vilket riskerar att 
göra fler låtar liknande varandra. Om detta är en genrekonvention är det lätt som låtskrivare att 
anpassa sig efter det och hamna i det generiska träsket, men precis som han säger kräver 
lyssnaren också något annat element i låten som är unikt för att väga upp det generiska. Det är 
där det finns spelutrymme att sätta sin prägel på låten, och ge den liv. Detta skulle kunna vara 
i toplinen, texten, harmoniken i ackorden, instrumentvalen, genom att använda eller låna in från 
andra skalor än ren dur och moll, eller med hjälp av intressanta samplingar.  
 
Leads per definition är en styrd arbetsform där målet och tillvägagångssättet ofta redan finns 
utstakat, vilket riskerar att leda till en strypning av kreativiteten hos låtskrivare och producenter. 
Det kan vara svårt att veta hur mycket egen prägel som går att sätta på låten för att den ska bli 
godkänd av förlaget, och då kanske man väljer att ta det säkra före det osäkra. I fallen där 
artisten inte har släppt något material än finns chansen att ta ut svängarna och ge förslag på 
vilket sorts uttryck denna artist ska ha musikaliskt sett. Detta gör speciellt Sahir Markell till en 
intressant artist att skriva för. Vidare kan leads ofta vara torrt formulerade och därför tror jag 
att det är viktigt att utveckla och skriva om leadet på ett mer målande sätt innan låtskrivandet 
sätter igång, för att trigga lekfullhet och kreativitet. Detta gjorde vi inte så mycket i Jennys fall, 
men något mer i Sahirs fall.  
 
Det har varit intressant att observera sitt eget beteende på nära håll i co-writes och se vad det 
egentligen är som sätter prägel på en låt, och var den i så fall kommer ifrån. Jag har upptäckt 
att ens egna musikpreferenser är kanske inte alltid det som formar det som man själv skapar, 
utan det finns något annat ogripbart och inneboende i en som kan ta form i alla möjliga genrer 
när man skriver musik på uppdrag. Det är det som gör det intressant och spännande att skriva 
musik åt olika artister.  
 

                                                        
2 Sampling: en metod där man utnyttjar och ljudbearbetar små bitar av redan utgivna verk och använder det som 
en del av en ny låt. 
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Tankar kring metod och planering 
Metoden jag valde att jobba utifrån var inte styrd av några begränsningar så som tid, utan jag 
ville hålla sessionerna så fria från andra regler än leadets som möjligt. Detta möjliggjorde att 
lägga mycket tid på varje låt, men gjorde även att tiden rann iväg och att det därför blev stressigt 
mot slutet. Jag hade kunnat sätta egna deadlines för låtarna för att motivera att göra klart dem 
tidigare, men eftersom det var fler parter involverade i undersökningen än mig själv var det 
svårt att sätta sådan press på dem också.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att utveckla undersökningen med två låtskrivarsessions med folk jag 
inte kände, i grupp eller två och två, för att se hur ökade stressnivåer kan trigga eller bedöva 
mitt konstnärliga uttryck och ID. Produktionen hade även kunnat göras tillsammans med andra, 
då det i detta fall blev väldigt mycket egenarbete vilket tar bort en del av co-writeaspekten.  
 
Det finns mer att utforska inom området leads då det inte finns mycket konstnärlig forskning i 
det än. Intressant vore att undersöka närmare hur denna sorts målinriktad metod påverkar den 
konstnärliga aspekten av musikskapande, eller vidareutveckla hur man kan göra leads till ett 
mer konstnärligt fritt arbete. 
 
Slutsatser 
Detta arbete har undersökt musikaliskt ID och hur detta kan påverka eller påverkas av leads 
som låtskrivarform. Jag har utforskat min egen vilja att sätta prägel på leads och kommit fram 
till att den personliga prägeln skulle kunna vara en metod för att göra en intressant låt, men att 
leads huvudsakligen innebär att hitta nya sidor hos sig själv som låtskrivare när man behöver 
anpassa sig efter vissa begränsningar. Snarare än att omforma artistens låt till sin egen är det 
intressant att se hur begränsningarna i leadet färgar det personliga uttrycket och vad som finns 
inom en som kan ta form i fler genrer än de man skriver för sin egen skull. Dessutom har jag 
under arbetets gång lärt mig mer om hur jag fungerar i co-writes och hur jag behöver arbeta för 
att trigga kreativitet och skaparglädje. 
  



 22 

Litteraturförteckning 
 
Björndal, Cato R. P. (2002) Det värderande ögat. Observation utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning. Stockholm: Liber AB 
 
Baker, A. Felicity. (2013) Music Therapists’ Perceptions of the Impact of Group Factors on 
the Therapeutic Songwriting Process. Hämtad 2019-05-06 från Oxford Academic: 
https://academic.oup.com/mtp/article-abstract/31/2/137/2856843?redirectedFrom=fulltext  
 
Bennet, Joe. (2012) Constraint, Collaboration and Creativity in Popular Songwriting Teams. 
I: Collins, Dave: (red) The act of musical composition: studies in the creative process. 
Farnham: Ashgate publishing LTD.  
 
Bennet, Joe. (2014) Constraint, creativity, copyright and collaboration in popular 
songwriting teams. (Doktorsavhandling, University of Surrey). Hämtad 2019-05-06 från 
http://researchspace.bathspa.ac.uk/5037/  
 
Dyrssen, Catharina. (2015). Konstnärlig Forskning – Årsbok. Från konstnärlig högskola till 
universitet. Vetenskapsrådet Stockholm. Hämtad 2019-03-30 från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d259fc/1529480561525/Aarsbok-
KFoU_VR_2015.pdf  
 
Furler, Sia., Swanson, Andrew., Pentz, Thomas. (2014) Elastic Heart. RCA records. 
https://open.spotify.com/album/3xFSl9lIRaYXIYkIn3OIl9?si=z8YeavVFRZ27msVrqABD6
w  
 
Greenwood, O’Brien, Greenwood, Selway & Yorke (2011) Codex. XL Recordings: London 
https://open.spotify.com/track/4sLGaMl33I6mcsk7u4xHAU?si=VOrYCYLrQUuc1rBUD1X
4zA  
 
Kemp, Anthony. (1996). The Musical Temperament; Psychology and Personality of 
Musicians. Oxford: Oxford University Press 
 
Levine, Benjamin., Eriksen, Mikkel., Furler, Sia & Hermansen, Tor Erik. (2012). Diamonds. 
EMI Music Publishing LTD. 
https://open.spotify.com/track/6O20JhBJPePEkBdrB5sqRx?si=KB5rEkANQQ69Rlnw6VbEi
g  
 
Lindsay, Martin. (1955) Songwriting. London: English Universities Press LTD. 
 
Newman, Joe., Green, Thom Sonny., Unger-Hamilton, Gus., Sainsbury, Gwil. (2012) 
Breezeblocks. Infectious: London 
https://open.spotify.com/track/7gARZ2i5u5DHC1b1n1fML5?si=aDpRRZeJQPqTvpSRjHFsY
A  
 



 23 

Pettijohn, Terry F., Ahmed, Shujaat F. (2010) Songwriting Loafing or Creative 
Collaboration? A Comparison of Individual and Team Written Billboard Hits in the USA. 
Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis. Vol 7, no 1. Hämtad 2019-04-10 från: 
http://www.tpettijohn.net/academic/Pettijohn%20&%20Ahmed%20(2010)%20-
%20Songwriting%20Loafing.pdf  
 
MacDonald, Raymond A.R., Hargreaves, David. J., Miell, Dorothy. (2002) What Are Musical 
Identities, and Why Are They Important? I MacDonald, Hargreaves & Miell (red) Musical 
Identities (s. 1-18). Oxford: Oxford University Press. Hämtad 2019-03-20 från: 
https://books.google.se/books?id=0Fh2QgAACAAJ&pg=PA1&hl=sv&source=gbs_toc_r&ca
d=3#v=onepage&q&f=false  
 
Põder, Kadri., Kiilu, Kristi. (2015) The formation of musical identity. Hämtad 2019-04-01 
från: 
https://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/153ejsbs.pdf  
 
Scally, Alex & Legrand, Victoria. (2015) 10:37. Bella Union: London 
https://open.spotify.com/track/6epJtaqfx8qGMN5ljliExS?si=QMv-
hDGNRNGVmNnPJIaWLg  

Bilagor 
 
Klingande bilagor: 
https://soundcloud.com/hardfeldtmusic/sets/klingande-bilagor-c-uppsats/s-HYBxY  

 
 
Låttexter 
 
MONEY 
 
Vers 1 
i’ll take the double  
and the extra         
I can’t pay though     
Give me a ride home 
in your tesla  
see you ‘round bro 
 
Pre 1 
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I start to think I’m cheap 
or maybe just too weak 
cuz i can’t say no 
can’t say no 
 
I’ve got no character 
I’ve got no friends to spare 
I’ve got no money left 
money left 
 
Ref 1 
Trouble comes in company  
I’ve wasted all my money 
Mo - ney 
always too late, give me a break 
can’t get enough to pay rent  
noooo 
I just want the money, mo - ney 
 
Vers 2 
This time I messed up 
I admit it 
Should’ve paid up 
You’ll end up tired 
Cuz i’m greedy  
That’s what I’ve heard 
 
Pre 2 
 
I’ve got no character 
I’ve got no friends to spare 
I’ve got no money left 
money left 
 
Ref 2 
Trouble comes in company  
I’ve wasted all my money 
Mo - ney 
Always too late, give me a break 
Can’t get enough to pay rent 
Noooo 
I just want the money, mo - ney 
 
Stick 
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Looking like a 
Million dollars 
I wanna be covered in jewellery 
I can’t afford  
A single thing 
No seven rings 
 
Ref 3 
Trouble comes in company  
I’ve wasted all my money 
Mo - ney 
Always too late, give me a break 
Can’t get enough to pay rent 
Noooo 
I just want the money, mo – ney 
 
 
YOU’RE FIRE 
 
Vers 1 
Don’t you see, you’re greedy?  
Am I just another ace of spades 
How’d it get so messy? 
You feed on me    
 
Don’t you think I get it?  
Always winning in this game you play 
How’d you get so selfish?  
You can’t fool me  
  
Pre 
I mean, I don’t wanna stay ‘til the ending  
Cause I’ve made up my mind, made up my mind  
I don’t want to go where you’re headed 
I’m keeping my pride  
 
Refräng 
You’re fire, I’m the fuel (Oh) 
Is this a game to you?  
Fire, I’m the fuel (Oh) 
Keep making up the rules  
Saying you want me to stay  
Then leaving me over and over again  
Saying you want me up late  
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But this time I promise, you’ll fold and I’ll raise  
 
Vers 2 
Acting like I’m foolish 
But I see right through your pretty lies  
When you flicker those lashes  
I know you’ve just wasted my time  
 
Yeah I know you’re bluffing  
No it’s no surprise  
When you’re raising the stakes  
Making me wait, ignore the mistakes, I’m out  
 
Pre 2 
I mean, i don’t wanna stay til the ending  
Cause I’ve made up my mind, made up my mind  
I don’t want to go where you’re headed 
I’m keeping my pride 
 
Refräng 
You’re fire, I’m the fuel Oh  
Is this a game to you?  
fire, I’m the fuel Oh  
keep making up the rules  
saying you want me to stay  
then leaving me over and over again  
saying you want me up late 
But this time I promise, you’ll fold and I’ll raise  
 
Stick 
Why am I letting you burn?  
Maybe there’s no one but us to blame 
lit up the skies, went down in flames  
Guess that we’re coming to terms 
Maybe there’s no one but us to blame 
Nothing to do - You’re fire, I’m the  
 
Refräng 3 
Fuel  (Oh ) 
Is this a game to you?  
Fire, I’m the fuel (Oh) 
Keep making up the rules  
Saying you want me to stay  
Then leaving me over and over again  
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Saying you want me up late 
But this time I promise, you’ll fold and I’ll raise  
 


