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SAMMANFATTNING 

Författare: Rickard Johansson 
 
Titel: Vad hände? – en studie om min låtskrivarprocess.  
 
English Title: What happened? – a study of my songwriting process. 
 
 
Den här studien handlar om min låtskrivarprocess. Syftet med studien var att undersöka min 
låtskrivarprocess. För att uppnå syftet använde jag mig av tre frågeställningar. Metoden jag 
använde mig av var att skriva en loggbok efter varje tillfälle jag arbetade med låtarna eller 
funderade kring dem. Resultatet visade att jag hade ett antal tillvägagångssätt, några mer tyd-
ligare än andra. Ett exempel på en metod var att jag efter varje tillfälle spelade in det jag hade 
gjort så jag senare kunde lyssna och framförallt komma ihåg vad som skapades. En annan 
frågeställning var kring nyckelstunder där jag försökte hitta de stunder som gjorde så att pro-
cessen tog större steg framåt. Något som genomsyrade hela studien var att idéer föder idéer. 
Även om det var för stunden en dålig idé, kunde just den idén leda till det jag var ute efter. 
Intressant var också att min metod för denna studie visade sig vara ett bra verktyg för låtskri-
varprocessen. Min tanke var inte att jag skulle läsa vad jag tidigare skrivit i loggboken under 
processen, men vid ett par tillfällen råkade jag läsa ändå. Det gav mig insikt kring det jag höll 
på med just då, och genom mitt misstag tog min process ett steg framåt. 
 
Jag har lärt mig mycket om min egen låtskrivarprocess men även om låtskrivning överlag. Jag 
har framförallt lärt mig mer om kreativitet och insett att det kan vara fördelaktigt med kun-
skap inom det området när jag skriver låtar. Jag förstod bättre vilken fas jag var i och kunde 
då undvika sådant som hämmar kreativiteten.  
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INLEDNING 

När jag hade lärt mig ett par ackord på gitarren vid 12-års ålder föll det sig ganska naturligt att 
skriva låtar. Om sanningen ska fram försökte jag spela andras låtar, men dessvärre var jag inte 
en van sångare på den tiden. Av den anledningen ändrade jag melodin på låtar jag försökte 
spela och sjunga. Första låten jag skrev hette Nothing Will Change och handlade om millen-
niumskiftet. Det var ju inte så mycket som förändrades på grund av det nya årtusendet, men 
mitt liv gjorde det. Jag började skriva fler låtar inom pop/rockgenren och musik blev en stor 
del av mitt liv.  
 
Jag fortsatte att skriva popmusik fram tills att jag började studera musik på heltid, och då blev 
det andra typer av musik som fick fokus istället. Nu är jag tillbaka i skrivandet av popmusik 
med ett annat perspektiv på musik, efter dessa musikutbildningar på folkhögskolor och mu-
sikhögskolor. Förr tänkte jag inte så mycket på hur jag gjorde låtarna, men det gör jag uppen-
barligen nu. 
 
Ibland kan jag undra hur en låt blev till. Speciellt vid de tillfällena när jag har spelat låten ett 
antal gånger, kanske till och med spelat den live och att andra fått en känsla, upplevelse eller 
tankar kring låten. Att då tänka tillbaka på hur den blev till exakt, brukar vara svårt för mig. 
Jag skulle på något sätt vilja veta hur jag gör, så jag kan göra det igen. Dock infinner sig käns-
lan av att ”äh jag hade bara tur”, för ofta. Jag kan absolut komma ihåg vissa stunder i proces-
sen. När det bara dyker upp en idé som gör att jag bestämmer mig för att ”ja, här är något bra”, 
har jag ofta svårt för att exakt komma ihåg hur det gick till. Jag känner mig ofta väldigt till-
fredsställd efter att ha skrivit klart en låt, men när nästa låt ska skrivas känns det hopplöst igen. 
Kan jag verkligen det här? Trots det, kan det senare uppstå en ny lovande idé. Det som oftast 
händer då är att jag ställer alldeles för höga krav på den idén. Jag kan uppleva det som om det 
redan var en färdig låt med all potential i världen, men det är bara en idé. Förloppet som sker 
då är att jag knappt vågar ta det vidare och fastnar i värderingen jag redan gjort kring idén 
som sådan. Någonstans vet jag att jag kommer skriva något nytt, för så har det alltid varit. Då 
gläds jag åt det och tycker det är oerhört spännande att inte veta vad som komma skall. Sam-
tidig känner jag tvivel om jag verkligen kan komponera ihop text och musik igen så att det 
blir lika bra eller bättre som förra låten?  
 
När jag tänker tillbaka på tiden innan, jag började med någon form av musikutbildning, kom 
låtarna utan att jag egentligen behövde kämpa så mycket som jag gjort senaste året. Jag hör 
andra prata om hur de gör och att vissa professionella låtskrivare kan skriva flera låtar per dag. 
Nu är jag glad om jag skrivit klart en låt under en månads tid. Jag kommer dock ihåg att jag 
var snabbare förr, och nu sitter det oftast långt inne. Idéerna till låtar kommer hela tiden och 
har kommit under perioden då jag studerat musik också, även om jag inte skrev låtar då. Ste-
get från idé till färdig låt har dock blivit längre. Trots att jag samlat på mig mer kunskap inom 
musik, så har det varit svårt att börja skriva poplåtar igen. Passionen och intresset till ämnet 
har i alla fall ökat igen, och därav idén till denna studie.  
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Definitioner  

Låtskrivarprocessen 
Det jag menar med låtskrivarprocess är från början av en idé till en låt, till att den är färdig att 
framföras inför publik. Det inkluderar i det här fallet både text och musik. Två stora ämnen i 
sig, som båda finns med i låtskrivarprocessen. 
 
Jag har valt att begränsa den här studien av min process under en månads tid och bara på max 
två låtar. Jag skulle kunna inkludera vad som sker i mitt liv och vad som påverkar mig till 
idéerna men det skulle bli för mycket att hantera i denna studie. Även det som ligger till grund 
för mina musikkunskaper och textförfattarkunskaper är något som inte tas upp i större ut-
sträckning.  

Pop 

Typiska kännetecken är nynnvänlig melodik, tydlig funktionsharmonik, enkel och över-
skådlig form samt ett pregnant och slagkraftigt sound. Ett exempel på renodlad pop är 
ABBA:s stil. I amerikanskt språkbruk betecknar "pop" bred populärmusik i allmänhet (NE, 
2014). 

 
I denna studie är mitt fokus på popmusik. Begreppet popmusik är, enligt mig, väldigt brett. 
När jag skriver musik inom detta begrepp handlar det om gitarrbaserad musik med text där 
jag har, till större del, en kommersiell inställning till framförandet och arrangemang. Jag vill 
också tillägga att min musikaliska bakgrund ligger inom ramen för västerländsk musik. 
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PROBLEMOMRÅDE 

Att en låt kan bli till på många olika sätt har jag hört förut, men hur? När jag tittar tillbaka på 
processen för mina tidigare låtar har jag ofta svårt att minnas hur det gick till. Vissa moment 
finns kvar som minnen, men det finns några magiska och omedvetna stunder när någonting 
bara dyker upp i huvudet, som är svårare att komma ihåg hur jag kom fram till. Till och med 
när det väl sker kan jag ha svårt att komma ihåg vad som nyss hände. Jag undrar vad som 
händer i denna stund och men framförallt, vad som framkallar det? Hur ser förutsättningarna 
ut innan? Ofta är det otaliga val man står inför när man komponerar musik och skriver text. 
Jag är som låtskrivare ansvarig för att ta fram alternativ och välja det jag anser vara bäst för 
det jag skriver efter mitt tycke och min smak. Från att jag inte alls vet om jag kan skriva en 
till låt, till att en ny är klar är på något sätt en gåta för mig. Någonstans inom mig vet jag att 
det kommer ske, men hur går det till? Det händer också ofta att jag inte vet hur jag ska göra 
för att ta mig vidare. Det tar stopp i processen känns det som, men tar det stopp verkligen? Jag 
vill gå djupare in i min låtskrivarprocess och ta reda på vad som sker i form av metoder och 
tankar som leder fram till en färdig låt.  
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SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka min låtarskrivarprocess. 
 

Frågeställningar 

 
Vilka tillvägagångssätt använder jag mig av och hur ser de ut? 
 
Hur uttrycker sig nyckelstunder i processen?  
 
Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan att skapa musik och text? 
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BAKGRUND 

 
I det här avsnittet presenterar jag bakgrundsfakta som berör en låtskrivarprocess. Kreativitet 
är då ett centralt begrepp. Avsnitt kring text och musik finns med och även intervjuer av andra 
låtskrivare, där de delar med sig av tankar som är relevanta för studien.  
 

Kreativitet 

 
Kreativitet är ett ord som är oundvikligt när låtskrivande kommer på tal. När jag skriver om 
kreativitet i den här texten är det alltså inom ramen för låtskrivande, dvs. skapande av text och 
musik i popmusikgenren.  
 
”Kreativitet är förmågan till nyskapande och att frigöra sig från etablerade perspektiv, att se 
världen med andra ögon” (NE, 2014). Ordet kreativitet började användas 1959 i Sverige och 
kommer från engelskan ”creativity”. Det är synonymt med svenskans ord skapande (Burton 
2002, s 8).  
 

Kreativ är en människa som på en eller annan nivå från den anspråkslösaste upp till ”gu-
domligt” skapande. Antingen tänker eller gör något mer eller mindre nytt eller originellt, 
som anses värdefullt i något avseende av ett större eller mindre antal människor, eller som 
åtminstone – för att nämna ett gränsfall – representerar någon form av värde för upphovs-
mannen själv, till exempel bereder honom eller henne en skönhetsupplevelse (Klein, 1990).  

 
I boken The craft and buisness of songwriting (2002) skriver John Braheny om hur kreativitet 
alltid varit fascinerande för att som låtskrivare är man väldigt beroende av det. Man vill förstå 
den och kontrollera den. Speciellt vid de tillfällen då det kan uppstå en blockering i sitt krea-
tiva arbete, flöde. I texten beskrivs några egenskaper som förknippas med kreativa personer 
som psykologer har studerat. Det nämns tolv olika punkter. Jag beskriver endast några av de 
som är intressanta för min text.  Den första är att man som person är en risktagare både intel-
lektuellt och emotionellt. Det andra är att man har en fallenhet för ett visst område t.ex. musik. 
En kreativ person är lekfull och gillar att testa nya saker eller pröva ett nytt sätt att göra något 
bara för skojskull. Man har lätt för att underhålla sig själv och sällan blir uttråkad. Man har 
lätt för att dagdrömma med livlig fantasi. En kreativ person kan fungera i ett sinnestillstånd 
av förvirring, alltså att tolerera tvetydighet. Till exempel kan det vara så att man ofta tän-
ker ”det kan vara så här men å andra sidan…”. Att man som person kan vara tillfreds i situat-
ioner som är strukturerade och icke strukturerade. Man är flexibel, självmotiverande och pass-
ionerad i vad man gör. Man jobbar på det tills det är klart (Braheny, 2001, s. 7-8). 
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Steg i kreativitet 
 
Braheny skriver i sin bok att psykologer som har specialiserat sig inom kreativitet är generellt 
sett överens om fyra steg inom kreativitet. Braheny har satt detta i en låtskrivarkontext och de 
kan framställas såhär. 
 
1. Förberedelse: detta innebär övning på sitt instrument eller musikutbildning i någon form, 
formell eller icke formell. Även livserfarenhet och vad man gillar för stil ingår i detta första 
steg. 
 
2. Inkubation: en omedveten process som leder till att skapa eller lösa ett problem.  
 
3. Illumination: detta steg kan vara en ”aha”-upplevelse eller när text och musik skrivs ner 
eller spelas in. Under den här delen bör tankar om kritik undvikas och låta ett flöde flöda fritt. 
Ofta stoppas flödet p.g.a. fokus på detalj. Idéer flödar från varandra och en idé som kommer 
av originalidén kan till och med vara bättre.  
 
4. Verifikation: i det här stadiet bör ett kritiskt tänkande praktiseras. Att se låten som en pro-
dukt på ett objektivt sätt. Skriva om, putsa på detaljer och hitta rätt rim och versmått. Att se-
parera illuminationsdelen och verifikationsdelen är oerhört viktigt och ibland kan man få 
en ”aha”-upplevelse även här (Braheny, 2001, sid. 9).  
 
För att bli mer kreativ är det också viktigt att veta vad som kan hämma kreativiteten. Psyko-
logen Teresa Amabile, författare av Creativity in Context: Update to the Social Psychology of 
Creativity and Growing Up Creative (1996) har gjort forskning på dessa följande punkter som 
Brahney har anpassat till låtskrivning. 
 
Amabile har testat ”intrinsic motivation principle” (inre motivations princip) av kreativitet 
och har sett att människor är mer kreativa när de känner sig motiverade av intresset, tillfred-
ställelsen och utmaningen av arbetet i sig, inte av extern påtryckning. 
Det som kan hämma kreativitet är: 
 
1. Evaluation: Till exempel en oro av vad andra kommer tycka om låten/låtarna. Alla männi-
skor behöver bekräftelse och kärlek och det är lätt att detta kan bli ens motivation. Hantverket 
kan läras av böcker eller i ett klassrum och dessa kunskaper kan bedömas av andra, t.ex. en 
lärare. Men under tiden kreativt arbete pågår, bör tankar om vad andra tycker undvikas. 
 
2. Surveillance: Om någon tittar på kan det hämma kreativiteten. Det kan finnas en risk, att 
som låtskrivare, försöker man tillfredsställa en person i rummet istället för sig själv. Framför 
man något live så ger ofta publiken (någon i rummet) energi och kan förbättra framförandet 
av redan lärda kunskaper. Tillskillnad från när en kreativ process pågår är det bäst att ha fritt 
spelrum. 
 
3. Reward: Att fokus ligger på målet med låten. Guldskivan, en hitsingel eller pengarna. Detta 
är farligt då ens inre motivation kan upphöra när dessa mål har uppnåtts.  
 
4. Competition: Låtskrivare blir mer kreativa om de är mindre medvetna om konkurrens under 
skapande processen. Fokuserar man på konkurrensen låter man någon annans reaktion be-
stämma om man som låtskrivare är nöjd med sitt arbete.  
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5. Restricted choice: Ju mer begränsad en låtskrivare är i sättet att nå sitt mål, desto mindre 
kreativitet är inblandat. Under låtskrivande kan fokus handla om parametrarna istället för hur 
många val som finns inom parametrarna. 
 

So the operating principle in all this is: To operate at peak performance during the creative 
process, you should be motivated internally by the spirit of play and exploration and forget 
about what others might think. You’ll have plenty of time to think about that later (Brahney 
s. 12, 2002).  

I stort handlar det om, som Braheny beskriver ovan, att ha en inre motivation och att inte 
tänka för mycket när en skapande process pågår. Detta hämmar kreativiteten enligt Amabile, 
men av min egen erfarenhet kan det vara lättare sagt än gjort.  
 
 

Andra låtskrivare 

Jag har valt ut ett antal låtskrivare som intervjuats angående deras låtskrivarprocess och tan-
kar kring låtskriveri. Jag har valt dessa låtskrivare baserat på frågorna de har fått som är in-
tressanta för denna studie. Jag ser en genusproblematik här då de flesta är män, men det är 
också så det ser ut när jag bland annat läser i boken Songwriters on Songwriting. Där är de 
flesta som blivit intervjuade faktiskt män. Genusperspektivet ligger dock inte i fokus för 
denna studie. 
 
Sting 
Sting, vars riktiga namn är Gordon Summer, är född 1951. Han är en brittisk rocksångare, 
basist, låtskrivare och skådespelare. Han var ledare för gruppen the Police fram till 1985, och 
samma år debuterade han med albumet The Dream of the Blue Turtles (NE, 2014).   
 
I en intervju med artisten Sting får han frågan när han anser att han har kommit fram till en 
bra låt. Han börjar svara med att en låt måste börja med en bra idé som styr vad låten kommer 
bli innan den är skriven. Sting beskriver att idén måste ha en slags integritet från titeln, eller 
en ”hook”. Han säger sedan ”And then I write backwards from that”. Alltså inte första frasen 
först och andra sen, utan skapar en slags historia kring den första idén. Han tar upp ett exem-
pel när han skrev låten I’m so happy I can’t stop crying. Där beskriver han att dubbeltydighet-
en i frasen var nyckeln till hela låten. Han avslutar sitt svar på frågan med, ”So I don’t start 
unless I got a little kernel or something”. Han behöver alltså ett frö (idé) innan han börjar 
skriva en låt. (Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=P5C7d8DM9Pc, 11/5 2014). 
 
Jimmy Webb 
Född 15:e augusti, 1946 i Elk City, Oklahoma, en plats som färgat hans låtar och tankar 
(Zollo, 2003). Amerikansk låtskrivare, sångare och pianist. Är troligen mest känd som låtskri-
vare och har haft artister som Frank Sinatra, Elvis Presley, Art Garfunkel, R.E.M. och Donna 
Summers med flera som framfört hans låtar (NE, 2014).  
 
I en intervju av Paul Zollo i hans bok Songwriters on Songwriting får Webb frågan hur han 
skapar melodier. Han säger att det händer på olika sätt. Ibland kommer texten först, ibland är 
det musiken som kommer först, och ibland sker det samtidigt också. Han beskriver ett scena-
rio i likhet med Sting, där Webb gärna vill ha skrivit ner en idé, exempelvis till en vers, innan 
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han sätter sig vid ett piano och börjar arbeta med låten. Webb säger ”I usually know what 
kind of song I’m after” (Zollo, 2003, sid. 157). När Webb börjar så vet han oftast vad han vill 
skriva för typ av låt. Han vet vad han försöker göra när han sätter igång att arbeta. Han svarar 
i kontrast till detta att det inte alltid är så att han når dit, men försöker visualisera hur den ska 
vara (Zollo, 2003). 
 
På frågan om han skriver texten först, svarar Webb att han gärna vill utgå från en titel när han 
jobbar med text. Åtminstone något att organisera arbetet kring. Senare i arbetet behöver det 
inte vara den titeln han började med. Han känner att låten blir mer fokuserad när han arbetar 
på detta sätt (Zollo, 2003, sid. 157).  
 
”…before I start writing a song, I’d have to know that I had some chordal material that was 
going to stay under me like my legs”. Det här är en del av svaret på frågan om ackordpro-
gressioner och hur Zollo anser att han har en förmåga att alltid hitta nya sådana. Webb vill ha 
en grund att stå på, i form av en ackordprogression eller liknande, innan han sätter i gång med 
arbetet av låten. Han beskriver även vad han tycker om processen att skapa en låt med föl-
jande mening: ”before I ever even launch into this terrifying process of trying to write a song, 
which I never believe I’m going to be able to do anyway”. Alltså både textmässigt och musi-
kaliskt vill Webb gärna ha en idé innan han sätter igång sin låtskrivarprocess (Zollo, 2003, sid. 
158). Jag kan känna igen mig själv i det svaret.  
 
När Zollo frågar om Webb har en daglig låtskrivarrutin svarar Webb, ”Randy [Newman] was 
one of the first guys that I ever heard talking about getting into a routine and going down to 
the office every day, that that really helped him get organized and get some work done.” 
Webb utvecklar detta och pratar om att han var beredd att riskera det här med inspiration och 
funderar samtidigt kring vad det är. Webb tänker vidare och förklarar att det kanske inte är på 
stranden, på Hawaii, i ett annat land eller på en resa någonstans som inspirationen finns. Han 
ville se om han kunde hitta inspirationen på ett kontor varje dag. Sen dess har det varit en 
positiv upplevelse för Webb att ha sin dagliga rutin att gå till kontoret och skriva låtar. Ett bra 
fokus uppstår och det finns mer tid att skriva, enligt Webb (Zollo, 2003, sid. 165). Han säger 
även i intervjun att han tycker det är svårt att skriva när någon annan är i rummet när han 
skriver, inklusive andra låtskrivare. Därför har det heller inte blivit så många samarbeten med 
andra låtskrivare. ”I have this office here in New York where I pretty much come and close 
off the doors and sit and work. Just the way real people work” (Zollo, 2003, sid. 168). 
 
Lenny Kravitz 
Lenny, som egentligen heter Leonard Kravitz, är född 1964 och är en amerikansk sångare, 
låtskrivare och musiker. Kravitz har gjort ett antal egna album, t.ex. debutalbumet Let Love 
Rule (1989), där han även spelade alla instrument själv. Han har även arbetat som producent 
och låtskrivare till bland andra Madonna och Vanessa Paradis (NE, 2014).  
 
Zollo har intervjuat Kravitz som även den finns i boken, Songwriters on Songwriting. Kravitz 
får frågan om, låtarna han skrev till första skivan, var lätta att skriva. ”Yes. The music just 
came. Some songs came easy. Some required a lot of work. It all depends” (Zollo, 2003, sid. 
717). Inte lika utförligt svar som Webb, ovan, men tyder på ett annat förhållningsätt. Webb 
hade bestämt sig för ”att gå till jobbet” varje dag. När Kravitz får samma fråga så svarar 
han ”No. I can’t do that. I hate that. I wait for them [idéer] to come to me. And when they do, 
they let me know (Zollo, 2003, sid 719).  
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Madonna 
Madonna kanske inte behöver en närmare presentation, men hon debuterade 1982. Fick dock 
inte sitt genombrott för än 1984 med Like a Virgin. Hennes fullständiga namn är Madonna 
Louise Ciccone och är född 1958. Förutom att hon är sångerska och skådespelare är hon även 
låtskrivare (NE, 2014). 
 
Madonna får frågan av Zollo, i boken Songwriter on Songwriting, om hon är den typen av 
låtskrivare som har en daglig rutin eller väntar på inspiration. ”I wait for inspiration. I set out 
to record an album and that was my state of mind at the time” (Zollo, 2003, sid. 617). Alltså i 
likhet med Kravitz, nämnd ovan, där han också väntar på inspiration innan han sätter igång 
med skrivandet av låtar. Hur ser din låtskrivarprocess ut? På den frågan svarar Madonna att 
hon brukar nynna en melodi för sin partner, Pat Leonard, och han sätter det sedan i kontext av 
en ackordprogression. På det sättet jobbar de fram en låt (Zollo, 2003, sid. 617).  
 
Zollo frågar även om Madonna har en teknik för att hålla dig i form, kreativt sett. ”Yeah, just 
living. Just experience life, being really open and observant” (Zollo, 2003, sid. 618). Att vara 
öppen och observant är egenskaper jag försöker värna om i mitt eget låtskrivande också.  
 

Texten 

Pat Pattisson (2009) skriver i sin bok Write Better Lyrics, att skriva en låttext är som att skaffa 
sig en spelning. Om en musiker är tacksam för vad som än kommer ens väg så får musikern 
förmodligen inte alltid det bästa spelningarna. Har en musiker mer val och kan säga nej und-
viker man eventuellt de sämre spelningarna. ”The more often you can say no, the better your 
gigs get” (Pattison, 2009, sid. 33). Pattison fortsätter på liknelsen med att föreslå att en ord-
bok/rimlexikon är bättre än en ”booking agent”. Den kan kasta omkull bilder i huvudet som 
förmodligen aldrig skulle uppstått annars. Den kan även stimulera en djupdykning i låtskriva-
rens tidigare idéer och få betydligt fler val (Pattison, 2009, kap. 4). 
 
Producenten John Ryan fick frågan av Braheny, vad den gemensamma nämnaren är för låtar 
som blivit populära. Ryan svarade enkelhet, ”Simplicity – in saying something that everyone 
experiences in his or her life, but doesn’t know quite how to say” (Braheny, 2002, sid. 57). 
Braheny själv beskriver en situation där han fick ett antal låtar uppspelade för honom av en 
låtskrivare och han tyckte inte att låtarna fungerade. Hon (låtskrivaren) undrade självklart 
varför Braheny hade den åsikten. Hon är en intelligent och talangfull låtskrivare, enligt Bra-
heny, men han förklarar att hon spelade ett intellektuellt spel med sina låttexter. ”The songs 
were so challenging, they weren’t worth bothering to figure out” (Braheny, 2002, sid. 58). 
Texten måste kommunicera till lyssnaren. Vill någon som skriver låtar livnära sig på det, 
måste låtarna förmedla budskapet enkelt (Braheny, 2002).  
 
Braheny tar även upp en kritisk punkt om fokus i texten. ”You should be able, in one word, to 
describe the emotion or mental state that a song expresses” (Braheny, 2002, sid 58). Det han 
menar är känslor som t.ex. lycka, kärlek, hat eller svartsjuka och påpekar att det är känslor 
som alla känt någon gång. Poängen här är att inte blanda många känslor i en låt utan helst 
hålla sig till en, enligt Braheny. En låtskrivare bör även kunna beskriva vad låten handlar om i 
en mening. Han har några exempel som ”I think I’ve just found her/him”, ”Remembering how 
it used to be” och ”Cheating”. Det är tydliga exempel på vad dessa eventuella låtar handlar 
om (Braheny, 2002, sid. 59).  
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Braheny tar även upp ämnet låttitel, i sitt textkapitel. Han säger att en låt inte behöver ha en 
fantastisk titel för att bli en hit, men att en stark titel kan hjälpa till för att musikbranschfolk 
och publiken lättare ska komma ihåg låten. Inom countrygenren finns det låtskrivare som inte 
vill börja skriva en låt innan de har en bra titel att utgå från. I övrigt är det ett vanligt sätt att 
börja skriva en låt och ibland, om rätt titel dyker upp, kan låten nästan skriva sig själv menar 
Braheny. Han utvecklar, ”If you can come up with a short title phrase that embodies a concept, 
it’s easier to focus your lyric from the beginning” (Braheny, 2002, sid. 60). Förutom att fånga 
konceptet av låten, så är det bra om titeln är ”catchy” för att komma ihåg den lättare. Det kan 
vara i form av allitteration, tillfredställande versmått, som finns i titlar som t.ex. We can work 
it out och I need to know. 
 
Repetition 
Hur kan man veta som låtskrivare, vad som är värt att repetera av en fras eller ett ord, och 
varför? Pattison tar upp ämnet och skriver att orden kanske känns bra att sjunga eller att ljudet 
av orden låter bra. Det finns många olika anledningar men något att ta vara på är att orden får 
en ny mening eller en djupare mening av att repeteras. Orden fortsätter vara intressanta även 
om de sägs igen. Pattison föreslår att som låtskrivare bör man vara uppmärksam på något man 
kan upprepa i sin text, t.ex. något som är fint sagt eller har ett djup. Pattison skriver även att 
det gäller att få lyssnaren att vara intresserad genom hela låten. Refränger bör betyda mer 
andra och tredje gången de upprepas i låten. Det är också en form av repetition, fast mer ut-
zoomat (Pattison, 2009, sid. 77).   
 
Brahney tar upp ämnet repetition i en mer övergripande kontext. Han säger att ”One of the 
most important ingredients of successful songs is repetition” (Brahney, 2002, sid. 92). Repe-
tition är nyckeln till att lära sig nästan vad som helst. Vill en låtskrivare att publiken ska lära 
sig låten snabbt bör det finnas en god portion repetition med. Braheny säger att, studier har 
visat att de flesta lyssnare har en återhållsam attityd till att höra något som är okänt för dem. 
En lyssnare hör hellre en låt som han eller hon har hört tidigare och känner till. Som låtskri-
vare letar man ofta efter något nytt och spännande, vilket ställer sig i motsats till vad lyssna-
ren gillar (Braheny, 2002, sid. 92).   

Musiken 

Brahney gör en översikt hur en popmelodi är strukturerad och vad den innehåller för viktiga 
element. Han skriver att kommersiella melodier är en konstform i sig själv. Det finns visserli-
gen likheter med klassisk komposition men prioriteringarna är olika. Inom klassik musik 
byggs det ofta melodiska idéer under en längre tid. Inom pop är det kortare idéer som är upp-
repande och kontrasterade och vidare utvecklingen av melodin leder till en refräng. Det vik-
tiga, menar Braheny, är att just ha tillräckligt med kontrast och variation för att få lyssnaren 
intresserad. Utmaningen i en popmelodi ligger i att utveckla melodiidéerna i varje del av låten 
och likaså få alla delar att sitta ihop som en enhet, d.v.s. en färdig låt. Tekniker som repetition, 
variation, kontrast och melodiutveckling kommer väl till pass vid konstruktion av en popme-
lodi (Braheny, 2003, kap. 6).  
 
Kunskap om harmoni, eller ackord, är väsentlig vid låtskrivande. En låt består inte bara av 
melodi och text, utan även av ackord. Braheny beskriver detta bildligt i from av att melodi 
och text är som en svartvit skiss av en målning och färgerna, som kommer sedan, är ackorden. 



 
 

 
 
 
 

11 

Ackorden hjälper till att få fram känslor i låten och bidrar till låtens dragningskraft (Braheny, 
2003, kap. 6).  

Text och musik tillsammans 

Pattison (2009) tar upp det engelska ordet prosody, vilket enligt honom betyder enhetlighet 
(unity). Aristoteles sa enligt Pattison att, ”Every great work of art contains the same feature: 
unity”. ”Everything in the work belongs – it all works to support every other element” (Pat-
tison, 2009, sid. 179). Kontentan är att det finns sätt att stödja t.ex. en textidé, enligt Pattison, 
med hjälp av olika strukturella verktyg. Förutom dessa, som gäller text, finns det även andra 
sätt att förstärka idéer eller skapa kontrast. Pattison tar upp några exempel på detta: 

• Mellan text och musik: En molltonart skulle kunna stödja eller skapa en känsla av 
sorgsenhet i en idé. 

• Mellan stavelser och melodi: När melodin stämmer överens med hur en textmening 
skulle talas. 

• Mellan rytm och betydelse: Skriver man en låt om galopperande hästar passar det med 
rytmisk triolkänsla. Eller i en fras ”you got to stop! ... (pause) … look and lis-
ten”(Pattison, 2009, sid. 179). 

Braheny beskriver prosody så här, ”Prosody is the agreement of lyrics and music” (Braheny, 
2002, sid. 72). Han tar upp ett exempel: om texten innehåller ordet upp, som har ett positivt 
budskap, skulle det vara klokt att använda sig av en melodi i en durtonart. Ett annat exempel 
där Braheny tar ordet upp är Jimmy Webbs låt Up, up and away, där melodin har en uppåtgå-
ende riktning. Idealet är att känslan i musiken ska förstärka texten. Braheny säger också att, 
budskapet kan även förstärkas av att göra motsatsen mot vad som känns mest naturligt. Det 
ska i så fall vara ett medvetet val, enligt Braheny (Braheny, 2002).  
 
Pattison beskriver ett koncept av stabilt och instabilt (min översätting). Han ser detta koncept 
som ett verktyg för att skapa prosody, och kan användas enligt Pattison, på alla delar av en 
låt: idén, melodin, rytmen, ackorden, och textstrukturen. Som låtskrivare kan man ställa sig 
frågan, är känslan jag förmedlar stabil eller instabil? När låtskrivaren har besvarat frågan finns 
det en vägledning i svaret för de valen som görs i processen.  
 
I textsammanhang säger Pattison att det finns fem element av struktur. De är följande; antal 
textfraser, längden på fraserna, rytmen av frasen, rimschemat och rimtyp. För att förklara 
detta likställer han det vid filmmusik. Han tar ett exempel och föreställer sig en scen i en film 
där ett par springer emot varandra och romantiska stråkar spelar i dur. När de närmar sig hör 
man en oboe som spelar en liten sekund (intervallet) som tränger igenom den romantiska me-
lodin och man förstår att något hemskt kommer att hända. På samma sätt kan till exempel ett 
udda val av fraser i en vers skapa en instabilitet som får lyssnaren känna att någonting är fel, 
även om budskapet i texten är positivt. Patisson har ett exempel: 
 

 

 

Her hat is hanging by the door.  

The one she bought in Mexico.  
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It blocked the wind and stopped the rain.  

She’d never leave without that one.  

So she can’t be really gone. 

 
Texten ovan är första versen i låten Can’t be really gone av Gary Burr. Likt filmmusiken 
finns det något mer här som påverkar känslan i texten ovan. Trots att lyssnaren får höra bevis 
på att hon inte är borta för gott, så känns det inte ändå helt rätt, enligt Pattison. Det är alltså 
strukturen av versen som gör att det känns instabilt. Han avslutar detta kapitlet med att säga 
att, ”Structure is your film score”. ”Sometimes, you can even use them to create emotions 
underneath what you’re saying” (Pattison, 2009, sid. 188). 
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METOD   

 
Jag valde att föra en ostrukturerad loggbok som metod för att skapa min empiri. Björndal 
(2002) skriver ”Syftet med loggboksskrivandet är att genom skriftlig reflektion skapa en dju-
pare förståelse av något som skett.” (Björndal 2002, s62). Anledningen till att jag valde en 
ostrukturerad loggbok var för att jag ville hålla mig öppen för allt som kunde tänkas ske under 
min låtskrivarprocess och även det som kunde hända, i viss mån, omedvetet. En nackdel jag 
kände till var att det kunde bli väldigt mycket text att analysera om loggboken är skriven un-
der en längre tid (Björndal, 2002).  
 
Loggboken påbörjades i en redan pågående process av en låt. Men också ur utgångspunkten 
att jag ville skriva två till tre låtar till innan examenskonserten där jag tänkt framföra minst en 
av dessa låtar, beroende på hur jag tyckte de blev. I denna låtskrivarprocess hade jag ett tyd-
ligt mål med en konsert, men låtarna tillhör även min egen repertoar av låtar som jag jobbat 
på sedan ett år tillbaka.  
 
Tiden för loggboken var begränsad till ca fem veckor. Jag skrev framförallt loggboken efter 
ett pass av låtskrivande. I viss mån även tankar som dykt upp under samma dag eller tankar 
som hade med någon av låtarna att göra.   
 
Efter att ha genomfört loggboksskrivandet har jag uppfattningen att det är en bra metod för 
denna typ av studie. Problemet med ostrukturerad loggbok är att den tenderar till att bli lång, 
något som Björndal tar upp. I det den här studien blev den just det. För att följa en sådan här 
process kan det vara nödvändigt att resultatet tar större plats i studien. Med detta menar jag att 
det är en konstnärlig process där konstnären är i fokus i resultatet. Att undersöka min egna 
konstnärliga process innebär att jag sätter ord på mina egna erfarenheter, vilka jag även delar 
med andra konstnärer inom samma område. Eftersom min erfarenhet hittills inte dokumente-
rats leder det till ett mer omfattande resultat. Det har således varit omöjligt för mig att veta 
vad som skulle inkluderas i min process och därför ville jag inte utelämna något som skulle 
kunna vara av betydelse för studien.  
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RESULTAT 

Nedan följer en resultatpresentation av min loggbok och jag förklarar utgångspunkten för den. 
Därefter analyserar jag resultatpresentationen med hjälp av mina frågeställningar.  

Resultatpresentation 

 
Loggboken 
I min undersökning är det två låtar som jag arbetat med. Two Broken Hearts var redan påbör-
jad när jag började min undersökning. So Gone går att följa från början till slut och blev såle-
des föremål för denna undersökning. Jag vill poängtera att den hade skrivits även om jag inte 
hade gjort undersökningen. Det är en pågående process hela tiden, har jag förstått, och därför 
valde jag att inte bortse från det jag redan höll på med vid start av loggboken. Jag presenterar 
resultatet var låt för sig i kronologisk ordning. Datum och tid finns med för varje tillfälle jag 
arbetat med en låt eller funderat kring en låt. Dock blev det så att processen för Two Broken 
Hearts fortsatte under perioden av So Gone, vilket betyder att ibland överlappar de båda lå-
tarna varandra i den kronologiska ordningen. En kort inledning för varje låt presenterar mer 
ingående låtarnas utgångspunkt.  
 
 
 
Two Broken Hearts 
 
Fröet till Two Broken Hearts var första versen. Ackord, melodi och text skrevs samtidigt. Jag 
hade fyra melodiska fraser med text och hade ett inspirerande sound på min fender 
stratocaster vill jag också tillägga. När jag börjar skriva loggboken så var refräng och verser 
nästan klara. 
 
26/2 kl. 19:00 
 
Jag var väldigt inspirerad att skriva men det avtog senare under kvällen. Jag började med att 
bara spela gitarr en stund. Jag spelade senare lite piano och hittade en ackordrunda. Lämnade 
pianot för att jag tänkte att ”jag ska ju framföra detta på gitarr”. Efter att jag började spela 
låten insåg jag att två fraser kanske skulle ändras med en tanke om att bjuda in lyssnaren mer i 
låten. Det fanns en textfras som jag kände hörde ihop med en annan fras som jag ville rimma 
på, så jag tog hjälp av ett rimlexikon1. Där hittade jag ett ord som satte igång tankar för vad 
frasen skulle kunna vara. Jag fortsatte med det av fler fraser. Det fanns tillfällen då jag beslöt 
att behålla det som var från början, trots testande av olika idéer. ”Jag ska eventuellt fortsätta 
med detta senare”.  
 
Efter det funderade jag på om låten behövde ett stick. Jag började tänka på andra låtar som 
liknar min. Jag tog Slow Dancing In a Burning Room av John Mayer, som inspiration vi detta 
tillfälle. I den låten finns det en del av den som upprepar samma text. Jag hade tidigare läst i 
boken Write Better Lyrics (Pattison, 2009) om idén och poängen med att upprepa en fras, som 

                                                
1 www.rhymezon.com 
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jag blev påmind om vid detta tillfälle. Jag spelade den tidigare ackordrundan jag kom på vid 
pianot och funderade på vad låten handlar om i stort. Av en händelse började jag spela vers-
ackorden i min låt, och frasen ”all of us got something we lost” dök upp i mitt huvud. Precis 
som första fröet av låten kom det en melodi i samband med detta. Jag tänkte vidare på det och 
ordet ”missing” dök också upp. Jag kom på att jag kunde ändra ”something” till ”someone”. 
Jag tyckte att både ”something” och ”someone” funkade, och beslöt mig för att behålla båda 
tillsvidare. Jag behövde ta ställning till var i låten jag skulle placera sticket. I samband med 
det funderade jag också på att ha med ett gitarrsolo. En tanke jag hade var att använda mig av 
sista frasen i versen, som jag tycker har en slags bryggkvalité. Tänkte att jag skulle ta inspirat-
ion av någon annan låt till detta formproblem. Jag spelade in sticket i telefonen.  
 
27/2 kl. 17:05 
Jag satt på en buss och lyssnade på förra tillfällets resultat. Jag kom på frasen ”something 
we’re missing” och berördes själv av det. Resonerade med mig själv om att just 
vända ”we’re”, som jag tyckte blev mer personligt och inbjudande. Jag försökte tänka i per-
spektivet av lyssnaren. Tankar kring form dök upp, dock mest kring sticket. Jag hade lite olika 
varianter, t.ex. att det skulle vara solo efter stick. Jag funderade också på vers efter sista re-
frängen. 
 
2/3 kl. 19:45 
Jag började med att lyssna på det jag gjorde sist för att komma in i låten igen. Efter att jag 
hade lyssnat kom jag ihåg vad jag tänkte sist om formen. Jag spelade låten ett antal gånger 
och det kändes bra till och med andra refrängen. Jag spelade min låt och lyssnade sedan på 
John Mayers låt, Slow Dancing In a Burning Room, och under den här processen kom min 
form fram. Insåg att ”min låt behöver något annat än vad Mayers låt har”, men tog inspiration 
från det. Jag hade fortfarande en viss tveksamhet kring formen, men bestämde mig för att 
efter andra refrängen skulle jag ha ett mellanspel, sedan sticket och därefter ett solo. Jag ville 
gärna ha ett längre solo men valde just då versformen för solot. Efter solot blev det en dubbel 
refräng. Eventuellt ville jag ha ett outro med. Jag tänkte göra en demo och testa om jag kunde 
ha ett längre solo. 
 
Jag hade även skickat texten till en låtskrivarvän som jag litar på och har samarbetat med tidi-
gare. Han kom med ett förslag om att byta plats på några av fraserna i första versen. Jag gil-
lade idén och upptäckte ett annat perspektiv av att första delen kunde vara att jag pratar om 
mannen bredvid, i min text. I nästa del pratar jag med honom. Jag hade blandat båda perspek-
tiven i första delen innan. Jag såg en tydlig poäng med detta. Texten fungerade inte riktigt rakt 
av så jag ändrade några ord för att det skulle passa bättre. Det kändes som att det blev bättre 
balans på något sätt. Jag visste inte om det var det bästa, men om jag skulle ha det perspekti-
vet, så var det den bästa lösningen. Jag har spelat in versionerna och skulle lyssna dagen efter. 
Det kändes som att låten nästan var klar nu. Jag hittade även ett trumkomp i Logic2 som pas-
sade bra till låten, och tänkte bygga vidare på det i demon. Jag hade även experimenterat och 
hittat mellanspelsmelodin nu, trodde jag. Jag hade en tanke om att spela den på gitarr i stället 
för att sjunga, eller att kören skulle gör det också. Det var arrangeringstankar, men hade det i 
mitt huvud då också.  
 
”Nu ska jag skriva två låtar till tänker jag, och vet inte hur det ska gå. Känns både spännande 
och skräckslaget, eftersom jag tänker mig denna period maximalt en månad till”. Jag hade 

                                                
2 Musikprogram till datorn. En s.k. DAW (Digital Work Station). 
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velat fundera mer på Two Broken Hearts men fick bli senare om jag hann. Den fungerade i 
alla fall. Jag var nöjd hittills och fick även bra respons av min låtskrivarvän vilket kändes bra. 
 
5/3 kl. 01:43 
Jag lyssnade på de olika versionerna och insåg att låten är bra.  Det lutade åt den nya textvers-
ionen. 
 
18/3 kl. 00:24 
Jag lyssnade till den nya versionen av Two broken hearts. Den kändes fortfarande bäst och 
tydligast.  
 
20/3 kl. 09:43 
Jag lyssnade på Two broken hearts. Jag hade fortfarande tankar kring vilken ordning fraserna 
skulle komma. Jag fick en annan känsla på något sätt av den nya versionen. Tänkte på något 
teoretiskt sätt där jag borde hålla ett och samma perspektiv i samma del, och jag upplevde att 
det blev bättre. Några av fraserna som hade tyngd, t.ex. ”how can it be with the tears in your 
face”, saknade tyngd på sätt och vis i den nya versionen, men perspektivet var kvar. Jag för-
sökte lyssna efter vad som blev bäst, men av någon anledning hade jag svårt att avgöra vilken.  
 
I efterhand 
Jag valde min första version av vers ett ändå. Jag gick på hur det kändes och tvingades ta 
ställning när jag gjorde en enklare demo. 
 
So Gone 
 
3/3 kl. 23:06 
 
”Vad!?”. ”Jag har en refräng och en versidé och nära en brygga också på en kväll”. ”Efter att 
ha sagt till folk hela dan att nu är det tomt”. Som vanligt var det trögt att komma igång, och 
detta tillfälle ännu mer på grund av cykelproblem som tog mycket tid. Jag hade ett piano och 
min fender med pedaler som jag tänkte skulle inspirera mig. Jag började med att tänka att ”det 
är helt fritt nu”. ”Jag behöver inte ens komma på något idag”. Jag lurade mig själv till att jag 
skulle öva. Jag började med att öva på att improvisera över låten Free Falling. Jag spelade 
ganska länge och hittade en del bra idéer. Det slog mig efter en stund att, ”jag skulle ju för-
söka skriva lite musik”. Jag började öva på Better Friends Than Lovers-kompet av någon an-
ledning (en låt jag skrivit tidigare). Jag kom på någon variant som jag utvecklade. Märkte att 
jag kunde spela kompet ganska fort, vilket jag tyckte var kul. Jag hade nog tänkt tidigare att 
jag ville skriva en snabb låt. Det blev väldigt käckt med växelbas i början, men tänkte att ”jo 
men en sådan låt kan jag skriva”. Jag har tittat på tv-programmet Jills Veranda om Nashville, 
så med anledning av det var jag ganska countryinfluerad vid den tiden. ”Jag kan ju göra något 
på skoj”. Jag hittade en skön kompfigur som jag gillade, framförallt på A-ackordet. När jag 
spelade ackordet E blev det ännu mer country feeling på det. Men just A-et hade en annan 
kvalité tyckte jag. Jag testade att spela ackordet F#m med samma typ av kompidé för att jag 
ville göra det lite mer intressant. Det fungerade inte först, tyckte jag. Jag tog sen upp det en 
oktav och hade lite svårt att spela det jag tänkte, men efter ett tag gick det. Någonstans där 
kom det en refrängidé som jag önskade att jag kom ihåg hur det gick till. Jag började sjunga 
en fras ”all the days we had are gone, so gone”. Melodi och ackord kom samtidigt. Jag gjorde 
en intuitiv ändring i ackordrytmen runt F#m:et för att jag ville få en slags skjuts i ackordfölj-
den. Jag testade en fras till som jag tyckte passade direkt. När jag insåg att det här kunde vara 
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något bra, skulle jag skriva ner fraserna, men då var de borta en stund. Jag tog upp gitarren 
igen och sjöng det, men det var några ord som var borta. ”Dumt!” tänkte jag. Efter några mi-
nuter kom jag på hur det var. Jag skrev ner frasen fort som ögat och spelade in mitt jam efteråt. 
Innan dess hade det kommit en versidé, text och melodi kom, precis som med refrängen, sam-
tidigt. Frasen var ”The look on your face says it all but i dont know what to belive in”. Vet 
inte om jag skulle ha det exakt så men jag gillade melodin och rytmen i frasen. Jag spelade 
runt på det här om och om igen. Efter det testade jag att sjunga andra melodier och byta ut 
något ackord. Jag ville, efter ett tag, hitta bryggan eller förlängningen av versen som jag hade 
sjungit tidigare. När jag jammade, efter att ha spelat in igen, dök förlängningen av versen upp 
igen och jag spelade det om och om igen så att jag säkert skulle kom ihåg det. ”Jag tror jag 
behåller refrängen som den är nu tror jag”. ”Den ligger bra i mun så att säga”. Lite sorgsen 
text och glad melodi vid detta tillfälle, men jag gillade den kontrasten så jag hade inget pro-
blem med det. Det hade varit kul att skriva en glad låt men tänkte att det får bli en annan gång. 
Jag tänkte även att det blir som det blir. Jag hoppades att det kunde bli något av idén. Jag spe-
lade in det sista jag gjorde för att komma ihåg vad jag gjorde. Det blev lite längre inspelningar 
i telefonen än vanligt, ca 5 min. ”Ska bli spännande att se om jag tycker det är lika bra imor-
gon”. Jag ville även klura lite på Two Broken Hearts, men ville trots det lämna den för lite 
nytt flöde och var så det blev. ”Fantastisk känsla!”. 
 
4/3 kl. 00:37 
På grund av cykelproblemet fick jag promenera hem. Låten fortsatte att ringa i huvudet på 
mig och en slags brygga, eller fortsättning på refrängen, dök upp i from av en melodi. Jag 
promenerade vidare och funderade ”om det var tvunget att vara en ledsen låt bara för att de 
fraserna dök upp först”. Sen kom frasen ”All the bad days now are gone, so gone” och låten 
kändes ännu bättre. ”Om text och musik passar ihop tror jag det blir bättre och det känns roli-
gare att jobba med något mer positivt” tänkte jag vid detta tillfälle. Jag funderade på frasen 
efter när jag fortsatte att gå och då blev det ”I see clearly what went wrong so wrong”. Jag 
behöll formen på texten och några av orden men ändrade i huvudet bara. Det kändes ännu 
bättre då. Jag skrev ner några fraser till melodin jag kom på som skulle kunna vara en brygga 
eller refrängdel. Jag spelade också in melodin i telefonen för att komma ihåg i framtiden. Jag 
gick i tankar om att refrängen kanske var väldigt lik en annan låt. Jag kunde inte komma på 
någon låt då, men kändes inte så originellt det jag hade skrivit, fast på något sätt ändå. Jag 
tänkte att jag inte skulle göra för stor sak av det vid detta tillfälle. Jag var nöjd att det kom 
några idéer den kvällen.  
 
4/3 kl. 14:15 
Jag lyssnade på förra tillfällets idé i telefonen medan jag väntade på ett tåg. Det kändes fortfa-
rande bra. Tankar som dök upp vid detta tillfälle var då angående tempot. Jag gillade det 
snabba som var i andra inspelningen från förra tillfället, men den dagen tyckte jag det lät 
bättre med den långsammare varianten. Jag ville gärna att den skulle gå fort, men var kanske 
inte bäst för låten, tänkte jag. En annan tanke jag hade var om en ”oh” eller ”lala” del som jag 
velat ha i en låt som är lätt för folk att sjunga med i.  
 
5/3 kl. 01:43 
 
Jag lyssnade på inspelningar av låten. ”Jag tycker helt plötsligt att det snabba är bra”. Den 
kanske skulle vara aningen långsammare än på inspelningen. Jag funderade på att behålla 
första textidén till refrängen, för att jag gillade konstrasten. Dock tänkte jag samtidigt att det 
kunde vara en ”skön partylåt” och då kanske det positiva skulle vara bättre. Det var nog inte 
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så negativt som jag trodde med ”all the days we had are gone” ändå. Jag hade inget beslut 
hittills. 
 
10/3 kl. 16:15 
Jag gick in i min låtskrivarsession med tankar om att utveckla refrängen och även en form av 
brygga. Jag började med att spela kompet, som jag gillade skarpt. Jag började sjunga och 
jamma med mig själv. Jag spelade runt på det där och testade idén jag haft tidigare som kunde 
vara, antingen en brygga eller en B-del till refrängen. Jag skulle nog lyssnat på vad jag gjorde 
vid förra tillfället. Jag brukar alltid lyssna på inspelningen från det senaste tillfället, men jag 
gjorde inte det denna gång. Jag hade lyssnat på två av dem i veckan och jag tyckte fortfarande 
att idén var bra. Jag trodde mycket på idén men blev lite besviken vid detta tillfälle när det 
inte kom så mycket nytt. En form av bryggidé kom och en B-del till refrängen med. Jag ville 
komma bort från de mesta givna melodierna just i B-delen, som jag kände att jag hade. ”Jag 
vill åt något mer originellt”. Jag började leka med att sjunga tonen b och e. Det var aningen 
utmanande först, men jag fick till något i slutet som jag spelade in. Jag kände lite tidspress vid 
detta tillfälle då jag vill hinna med mycket. Om jag hade fortsatt hade jag nog lyssnat på 
Phillip Phillips eller John Mayer igen för att få lite inspiration. På något sätt tänkte jag lite på 
Phillip Phillips när jag hörde denna låtidé. Jag tänkte också att jag ville få musiken klar först i 
detta läge. Texten fick komma i andra hand i detta skede. Jag gick också i tankar om det 
skulle vara den positiva eller den mer ledsamma texten i refrängen. Jag bestämde mig dock 
för att ta någon av dem. När jag läste lite ovan i loggboken så fick det bli åt det snabbare hål-
let ändå. ”Känns svängigt”.  
 
11/3 kl. 16:21 
Jag försökte få bukt med bryggan och en B-del i refrängen som vid tillfället tidigare. Nya 
idéer dök upp av att jag satt och jamma med mig själv som jag gjort förut. Jag spelade av mig 
lite först och efter det lyssnade jag på Highwayman av Hoffmaestro och Gone gone gone av 
Phillip Phillips. Jag lyssnade även på skivan Wildfire av John Mayer. Jag upptäckte att låten 
Marie på den skivan är aningen lik min låt, och det var till och med samma tonart. Dock kän-
des det ändå som olika typer av låtar. Jag fick smak för att använda mig mer av F#-
mollackordet som jag hade i refrängen och i bryggan. Jag testade samma melodi som jag hade 
över D-ackordet över F#-moll. Det blev en mer uthållen ton där som kändes helt ok. Jag 
tänkte att jag kanske inte skulle komplicera det så mycket. Det kändes som att jag hade tappat 
lite av känslan i låten. Jag funderade på om jag borde bestämma känslan om den ska vara led-
sam eller glad, som var mina alternativ. Jag tänkte skriva musiken före texten men visste inte 
om det var klokt i denna fas? Jag avslutade med att spelade in mina idéer.  
 
14/3 kl. 12:54 
Jag fick tankar kring texten som dök upp av att jag lyssnade på en inspelning av Bad Days (So 
Gone). Jag funderade på om det skulle kunna handla om tiden jag haft här i Örebro, dagarna 
är borta nu och det är snart dags att gå vidare. 
 
17/3 kl. 21:12 
Jag lyssnade på inspelningen sen sist. Jag började arbeta med en bryggidé som jag tyckte var 
lite väl enkel, men på något sätt gillade jag det och det kändes som att det flöt ganska bra in i 
refrängen. Jag kom ihåg det, så tänkte att det var ett bra tecken. Jag började egentligen med att 
spela refrängen och hörde tonen F# mot D-ackordet där tonen A ligger i topp i läggningen av 
ackordet. Det lät fint så jag stannade upp och undersökte vad jag gjorde. Jag tog ut melodin 
ungefärligt och utvecklade den med att spela melodin på gitarren istället, alltså att inte sjunga 
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fram melodin som jag brukade göra. Jag hittade en idé, och när jag sjöng det kändes det 
ganska bra. Det var inte superunikt men tänkte trots det, att det kunde passa. Det var bästa 
idén jag hade hittills. Jag kände pressen på att bli klar, och av den anledningen valde jag den 
idén tillsvidare. När jag skrev text lite snabbt, blev det ett rim mellan de två fraserna. Jag 
tänkte om jag kunde göra det på ett bra sätt kan det bli helt ok. Jag spelade in och lyssnade. 
Jag blev dock inte överväldigad men ”det funkar”. 
 
Senare funderade jag på bryggan, och jag hade då två varianter. Jag gillade den lite mer melo-
diskt annorlunda idén där det fanns lite mer främmande toner från ackordet som kändes spän-
nande. Eventuellt tänkte jag använda mig av de båda melodiska idéerna. Jag hade gjort en 
inspelning och skulle lyssna på det senare. Jag trodde att den enkla idén kommer att fungera 
bäst. Det kändes som att jag började få en musikalisk form. ”Går lite bättre nu”. Jag hade inte 
mycket tid heller. Jag fick samtal på samtal och kom aldrig igång. Jag hade nog bara hållit på 
40 minuter. Trots allt, hände det något ändå. Jag tänkte att jag borde börja skriva text snart.  
Jag visste inte vad den ska handla om, men om jag skulle välja den ledsamma texten kunde 
det handla om tiden här i Örebro. Det kunde vara ett sätt att se på det. Jag hade en vän som 
hälsade på från ett land långt bort. Vännen åkte den här dagen så det skulle kunna passa bra 
med ”all our days are gone”. Jag tänkte ta inspiration av det. Jag läste nyligen någonstans att 
det är bra att plocka fram det som känns i nuet och förmedla det i en låt. Det lät självklart men 
jag hade tanken på att skapa något mer glatt och då tänkte jag att jag skulle gräva i mitt för-
flutna och plocka fram känslor därifrån. Jag ville att det skulle framstå som att det handlar om 
en person i låttexten men att det skulle kunna tolkas på olika sätt. Det skulle kunna vara en tid 
som man har haft med någon eller att man ska flytta ifrån en stad, d.v.s. ett kapitel i ens liv tar 
slut men ett nytt börjar.  
 
18/3 kl. 00:24 
Jag lyssnade på den senaste inspelningen. Jag kände i magen på något sätt att det skulle vara 
brygga nummer två i inspelningen. Jag ville göra en ny inspelning med den bryggan dagen 
efter detta tillfälle. 
 
 
20/3 kl. 09:43 
Jag satt på ett tåg och lyssnade på den senaste inspelningen av Bad Days Gone, ”som det 
känns som att den inte ska heta”. Mina tankar gick direkt till vad jag tyckte om fraserna. En 
tanke som dök upp när jag lyssnade var att ha andra frasen som brygga och den första som 
något frö till ett stick. Något som mina tankar också gick till hela tiden var ”är det här bra?”, 
och jag hör mig själv svara, ”ja det är det, i alla fall med den här låten”. 
 
22/3 kl. 23:51 
Jag kom igång med skrivandet efter många om och men. Jag valde att skriva hemma för be-
kvämlighetens skull. Jag tappade dock sugen lite när jag såg alla räkningar. Jag fixade allt så 
jag kunde börja jobba utan störande tankar. Förra natten dök det upp lite text när jag låg och 
tänkte på låten. Det blev en variant av ”the look on your face” frasen i Gone, som jag kallar 
den nu. Jag tittade på refrängen efter denna session och tänkte att det fick bli det så länge. Jag 
hade ställt in mig på att skriva text. Det blev istället en melodiförändring när jag sjöng en fras. 
Det är just två fraser i refrängen som jag jobbat mest med idag. Jag satte igång och spelade 
och sjunga lite ord/meningar improviserat. Jag fastnade för ”the fire in my heart is still bur-
ning strong”. Jag byggde vidare på det med hjälp av ett rimlexikon, för att jag ville rimma 
på ”strong”. Jag testade olika idéer som t.ex. ”play along”, d.v.s. att hon bara spelade med. 
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Sen fanns ordet ”song” där också, och frasen ”the radio’s playing our love song” dök upp. Det 
saknades ändå en stavelse kände jag. Jag surfade in på en webbsida där det stod ett antal ad-
jektiv, och jag hittade ordet ”silly”. Det passade in för ordet jag sökte behövde ha två stavelser 
för flytet skull. Jag spelade in senare och lyssnade. Just ordet ”silly” kändes inte förutsägbart 
där. Jag vet inte om det är bra eller inte. Senare testade jag även, ”morning song”. ”Vad det nu 
är!?”. Något sådant tänkte jag att det skulle vara. Jag gillade idén om att våra dagar är borta 
men radion spelar fortfarande vår löjliga låt. Jag tänkte att det är med glimten i ögat men fun-
derade på om det kunde vara svårt att förstå. Jag ville eventuellt ha en annan åsikt om jag 
skulle ha med det. Melodin blev aningen annorlunda på slutet av frasen när jag sjöng den tex-
ten, (båda fraserna). För att binda ihop det bättre la jag till ”and the radio” som upptakt. Det 
kändes som att det fanns ett bra flyt med det och texten satt ihop bättre. Jag funderade på vad 
som skulle hända i verserna. Jag letade upp Til’ summer comes along av Keith Urban som 
inspiration. Jag hade inställningen av att bara skriva text. Min gitarrlärare berättade en historia 
om John Lennon som mötte en beundrare. Personen sa, ”du måste berätta vad du tänkte när du 
skrev den där texten”. John sa bara att han inte hade tänkt något speciellt. ”Jag sätter ihop ord 
som låter bra ihop”. Jag hade svårt att tro att det var så men tanken fastnade och jag hade 
samma inställning ett tag. Dock ville jag faktiskt att texten skulle vara genomtänkt och bra, 
men å andra sidan, jag måste ju skriva något med. Jag kände lite press vid det här tillfället då 
det bara var en vecka kvar av mars. Jag ville gärna få klart det innan första april.  
 
25/3 kl. 22:35 
Jag satt lite från och till vid detta tillfälle. Det blev mest att jag övade gitarr. Jag hade försökt 
skriva text till låten. Refrängen kändes bättre och bättre som den var. Jag hade något där i alla 
fall. Jag hade ännu ingen tydlig idé vad det skulle vara i verserna. De få fraser som dök upp 
var inte så kul, kände jag. Någon av dem kunde fungera, men tänkte att jag ville ha lite mer 
humor i låten, kände jag vid detta tillfälle. Det handlade ju om att en tid när det är slut med 
någon eller något. Jag ville inte göra det för ledsamt eftersom det var ett glatt groove. Det 
kändes riktigt trögt nu. Jag var inte tillräckligt koncentrerad idag, kände jag. Jag spelade re-
frängen en del. Jag spelade även versen och sjöng lite ord. Det kom några fraser trots allt, som 
jag skrev ner som idéer. Det blev inte mycket gjort idag. ”Text är svårt!”. 
 
26/3 kl. 17:07 
”Äntligen lite resultat”. Jag började med att sitta vid pianot och ha elgitarren tillgänglig utan 
förstärkare. Jag ville fokusera på texten. Jag testade idén jag fick igår. Det var den som födde 
resten av idén till versen jag skrev idag. Jag föreställde mig att jag aldrig vaknar på morgonen, 
vilket oftast är sant. Personen bredvid mig vill gå upp och försöker väcka mig. Jag har tänkt 
en del på att bara låta idéer komma, och att inte gå in och jobba direkt med exakt vilket ord 
det ska vara. Jag använde mig av ett rimlexikon för att få en idé till nästa fras. Jag testade 
några olika fraser, och skrev upp dem som kom tills jag kände att idén om sängen kändes kul 
på något sätt. Jag ville beskriva en bra dag för att sedan förstärka det i refrängen av att de är 
borta. Det kändes intressant. Jag tänkte att frasen ”you threw me off of…” fick bli ”fras 
nummer två” och hade samtidigt ”one moring” i huvudet. Jag visste inte om detta var det 
slutgiltiga, men hade en idé som fungerade som första vers och brygga. Det blev till och med 
lite melodiförändring precis innan refrängen som jag trodde kunde vara bra. Jag ville få in tre 
ord till och det blev en extra skjuts in i refrängen. Mestadels försökte jag bara spela och 
komma in i känslan och improvisera text, det var så idéerna kom. Sen satte jag ihop dem och 
filade lite på någon rad när idén började kännas vettig. 
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1/4 kl. 23:27 
Jag hade hamnat i läget av att jag hade en bra vers, som kom till förra tillfället, till att jag 
skulle skriva något nytt igen. Jag försökte tänka att det gick bra den gången, så varför inte 
igen. Det blev en idé till en vers efter att jag hade spelat det jag gjorde sist. Jag ville att det 
skulle handla om hur man skildes eller att det sker i andra versen eftersom det inte gör det i 
första versen. Det började med att jag fick en idé till sista frasen av versen. Jag ville an-
vända ”on the floor” igen som i första versen som avslutar versen innan refrängen tar vid. 
D.v.s. att jag minns tillbaka till den stunden för att knyta an till första versen. Den tanken 
ledde mig till att även använda första orden i versen men det blev ”one evening” istället 
för ”one morning”. Därifrån byggde jag sen resten. Jag kom på att jag kunde använda den 
allra första frasen som råkade komma första kvällen när idén till låten uppstod. ”Kan funka, 
men måste jobba mer med den”. Jag fick en känsla av att det är lite humor blandat i känslan 
av att något tagit slut. Alltså att jag kan minnas det roliga och vara glad för att det faktiskt 
hände. ”Det kanske är det som är budskapet”. ”Det kom jag på nu för att jag skriver loggbok”.  
 
2/4 kl. 14:29 
Jag satt hemma och jobbade och fortsatte att arbeta på idén från igår. Jag ville använda ”on 
the floor” igen, men blev en annan fras nu för att jag tänkte att jag kanske skulle ha den åter-
kommande i sticket. Jag höll det öppet så länge, och kom på en fras som passade ändå. Tänkte 
att jag kunde byta ut den om jag ville. Jag behöll ”colorful echoes” för att jag hitta inget 
bättre, ”får väl bli det och säger nog det jag vill säga”. ”Olika färger får stå för olika steg i en 
relation”. Jag spelade igenom låten till en början för att komma in i det. Jag tittade på en kon-
sert med bandet Mumford & Sons innan jag satte igång, för inspirationens skull. Jag lyssnade 
även lite på ett John Mayerklipp på youtube. Jag använde mig av ett rimlexikon för att leta 
rim. Rimschemat var lite konstigt i den här låten vid detta tillfälle. Jag gillade fraserna jag 
hade men de rimmade inte så mycket som jag skulle vilja. ”Refrängen har dock ett tydligt 
sådant [rim] så kanske blir bra balans ändå”. Därför tänkte jag att jag borde använda ”on the 
floor” frasen slog det mig. I första versen rimmade de två första fraserna, men inte i andra 
versen. Nästa steg var då att komma på ett slags stick. Jag tänkte att sticket skulle vara an-
norlunda mot det andra i låten. Jag fick då tanken om att det skulle vara lugnare och i moll. 
Jag blev sugen att lyssna på mer musik och se hur andra gör i en sådan här låt. ”Vill bli klar 
snart!”. ”Stress!”. 
 
4/4 kl. 23:47 
Jag försökte hitta sticket jag behöver till låten. Det dök upp en musikalisk idé. Men jag ham-
nade i en situation som jag kände igen från förut med bryggan där jag inte vet hur jag ska 
komma till refrängen igen. Jag hade dock en idé som kunde fungera. Texten hade inte kommit 
ännu. Jag såg över ord och fraser jag tidigare skrivit upp. Jag lyssnade även igenom lite gamla 
idéer till låten. Det var några textfraser som var intressanta. Jag försökte fokusera på vad tex-
ten behöver. Jag läste texten högt för mig själv, av det jag hade då. Texten var fin på något 
sätt. Jag funderade fortfarande på sista frasen i andra versen, om jag skulle använda den eller 
inte. Jag hade tydligen bestämt mig innan, såg jag eftersom jag märkte att jag hade gjort 
en ”städad” version av texten i datorn. Det kom idéer kring att jag fortfarande ser henne på 
håll. Jag visste fortfarande inte riktigt vad poängen var ännu. Jag ville nog sammanfatta lite 
som i Two Broken Hearts, eller ha ett nytt perspektiv som i en annan låt jag tidigare gjort. Jag 
skrev ner lite idéer som kom för att bara ha något. Antog att jag inte borde haka mig fast så 
mycket på detaljer. 
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6/4 Kväll 
Jag började med att spela igenom det jag hade av låten vid detta tillfälle, och det kändes fort-
farande bra. Den förra stickidén kom igen så antog att det fanns något där. Jag kom på ett 
komp med backbeat feeling som kändes inspirerande till det jag hade. Jag viste inte hur jag 
skulle få ihop det och bygga upp sticket till refräng igen. ”Text känns väldigt svårt nu”. Jag 
tänkte att borde skriva vad jag känner, men funderade på vad låten behövde och vilket per-
spektiv sticket borde ha. Jag tänkte att det borde vara så att jag går vidare. Efter att jag bara 
lagt mig i sängen med gitarren och försökt improvisera fram något dök det upp en rad som jag 
haft förut och jag prövade den. Sen kom det en textrad till som kändes ganska bra. Jag för-
sökte ta inspiration från uppbrottet med en gammal flickvän. Jag drömde även om henne en 
natt nyligen. Jag hade dock mitt dilemma med att jag inte ville att det skulle vara för sorg-
set. ”Det ska vara lite humor eller vackert på något sätt”. Jag tänkte på vad Ralph Murphy3 
hade sagt om hur låten ska tilltala kvinnor och att jag som sjunger ska vara stjärnan. Jag 
tänkte att han har nog en poäng med det. Jag spelade in det jag hade och skulle ta nya tag da-
gen efter. ”Jag kanske ska bestämma att det ska vara klart imorgon eller tisdag”.  
 
7/4 kl. 17:04 
”Är det så att den är klar nu?”. Jag tänkte på en idé jag fick i natt. Jag hörde i huvudet hur jag 
skulle kunna avsluta sticket med samma melodi som i bryggan, och bara ha två lång fraser 
och inte lägga till bryggan som jag tänkt förut. Det första jag gjorde var att testa det. Jag fick 
inte riktigt till det som jag tänkte. Jag började öva gitarrkompet som jag hade tänkt skulle vara 
i sticket. Det var ackord på fjärdedelar och bas på off beat. Jag testade även att hitta ett bra 
tempo så att det passade bra att byta kompfigur. Efter det kom jag på en annan rytm som 
kanske skulle kunna funka lite mer som dansgolvsfeeling. Jag tog en paus, och kom tillbaka 
och spelade igenom låten. Det dök även upp en melodiändring i slutet av andra frasen som jag 
gillade. Jag insåg när jag testade att spela hela låten att det fungerar att fortsätta med samma 
komp genom hela låten. Jag fick helt plötsligt en bättre helhets bild av hur det skulle kunna 
vara. Jag fokuserade på det lilla ett tag till. Jag insåg också att jag kunde ha samma melodiidé 
till samma komp och med den text jag redan hade sen några dagar tillbaka. Helt plötsligt kän-
des det som att allt föll på plats, ”nu är det en hel låt”. Det blev en ganska intensiv låt och var 
ganska svår att sjunga märkte jag. Jag spelade in en version av den och fick se om det skulle 
bli den versionen när jag hade lyssnat. Jag hade morgondagen på mig med, enligt min egen 
deadline. Jag ändrade ett ord i andra versen med som kändes stressat. Det gjorde fortfarande 
det trots ändringen, men det fick antingen vara så och jag får lära mig frasera bättre i framti-
den, eller så fick det eventuellt bli mer textändring. Dagen efter detta tillfälle tänkte jag att jag 
skulle känna på sticket och gå igenom detaljer i text. Jag hoppades att det skulle bli bra och 
äntligen en låt till. ”Härlig känsla!”. 
 
8/4 kl. 23:23 
”Den kan vara klar, vet fortfarande inte”. Jag satt med första frasen i andra versen och testade 
lite olika idéer. Innan var det ”I got home from work”, men den flöt inte så bra när jag sjöng. 
Jag började leta andra fraser. Jag ändrade ordet ”got” till ”came” och sen till ”went”. Sen tes-
tade jag andra idéer om vad som hände ”one evening”. Jag tänkte på någon typ av referens 
tidigare i låten.  I sticket hade jag ”I took your hand”, så funderade på om jag kunde ta det 
igen. Jag hade först ”you took my hand”, men ändrade till ”I took” för det passade bättre i 
förhållande till andra versen. Jag insåg att första versen är vad hon gör, eller ”you”, och andra 
versen vad jag gör. Jag ville vara klar idag.  

                                                
3 En amerikansk låtskrivare 
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Tidigare under dagen ändrade jag ”colorful” till ”on going” i andra versen också. Det passade 
bättre med vad jag ville säga, ”ett eko av det förflutna som fortsätter”. Slutet av sticket visste 
jag inte heller om det var bra men jag gillade, trots det, sticket överlag. Jag ville ta mig in re-
frängen igen på något bra sätt från sticket. Sen hade jag också lagt till det snabba ackordbytet 
i refrängen som slutsvans på låten. Jag tänkte mig en ”ooh-melodi”, och jag hade en idé som 
jag testade. Tempot var svårbestämt men skulle nog gå lite långsammare än vad jag brukade 
spela den vid det tillfället. Jag satt och testade med en metronom. Låten låg mellan 110 och 
115 bpm4 då. Jag funderade även på att sänka den ett halvt tonsteg för att kunna sjunga den 
bättre men då blev det svårare med gitarren. Framförallt live, för att jag skulle vara tvungen 
stämma ner hela gitarren då. Jag ville få klart låten idag/kväll men blev för trött. ”Imorgon ska 
det vara så klart det går!”. 
 
20/4 
Det har gått ett tag sedan låten So Gone, blev klar. När jag skulle spela in låten tog jag ställ-
ning till två saker. Sticket fick vara som det var. Den första frasen i andra versen, som jag 
hade många alternativ av, blev jag tvungen att välja någon av idéerna när jag skulle spela in 
en enkel demo till bandet. Senare på första repet testade vi olika grooves. Sticket kändes bra 
med disco feeling efter den repetitionen. Jag la till några breaks efter det och det kändes som 
att det föll på plats. Jag hade även spelat upp låten för min låtskrivarvän som jag litade på och 
fick ett godkänt av honom. Det kändes bra. Det blev en till låt tillslut. Jag skrev ”Undra vad 
nästa blir?”.  
 
Jag har nästan alltid lyssnat på vad jag hade gjort vid senaste tillfället innan jag skulle somna 
för att hjärnan skulle bearbeta det när jag sov. Jag visste inte om det fungerade men gillade att 
göra så.  
 

Resultatanalys 

Nedan följer en analys av resultatpresentationen med hjälp av mina frågeställningar. Jag skri-
ver även en sammanfattning av varje fråga i slutet av resultatanalysen. 
 
Vilka tillvägagångssätt använder jag mig av och hur ser de ut? 
 
Lyssnande 
Jag ser ett tillvägagångsätt, som upprepas vid de flesta tillfällen, vilket innebär att oftast vid 
varje tillfälle börjar jag spela igenom det som finns sen förra gången d.v.s. sjunga och spela 
låten på gitarr eller piano. Efter varje ny idé som kommer spelar jag in det i telefonen. Fram-
förallt sker även en inspelning av allt som jag gjort i slutet av de flesta tillfällena. Redan vid 
det allra första tillfället då loggboken skrivs finns dessa moment med. Även datumet 2/3, där 
jag börjar lyssna och sedan spela igenom det jag har. Jag skriver även en del om lyssnarens 
perspektiv, vilket jag tolkar, är poängen med att lyssna på inspelningarna av de olika idéer 
som finns. Det som sker i slutet av processen med Two Broken Hearts är fokus på lyssnandet 
av de olika textvarianterna av vers ett. Detta sker över en tvåveckorsperiod, tillfälle 5/3 till 
20/3, där det står mellan ett teoretiskt tankesätt, mot vad jag känner när jag lyssnar. I slutän-
dan vann det jag kände, vilket borde stämma överens med det lyssnaren känner också. Föru-
tom lyssnandet av mina idéer så finns en stor del lyssnande av liknande låtar av andra artister. 

                                                
4 Bpm står för beats per minute och är en tempo angivelse för exempelvis en låt eller musikstycke. 
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Ofta sker detta när ett problem dykt upp eller då jag bara behöver lite inspiration från något 
annat. Ett problem som jag ser det med att lyssna på andra låtar är att det finns risk för att det 
kan bli lite väl likt en annan låt, vilket sällan är eftersträvansvärt. I sista inlägget i loggboken 
skriver jag att jag har lyssnat på det jag håller på med innan jag ska sova, vilket jag tolkar som 
att jag inte vill tappa känslan för låten och att låta tankeprocessen vara igång. 
 
Första steget, tankar och idéer 
Vid första tillfället, 3/3 av So Gone, hade jag ingen idé. Jag beskriver dock att det fanns tankar 
innan idén fanns, t.ex. en snabb låt. Det tyder på att processen egentligen började tidigare än 
vid detta första tillfälle i loggboken.  
 
Jag började med att ha en inställning av öppenhet till att skriva, t.ex. som jag skrev vid första 
tillfället av So gone, ”Jag behöver inte ens komma på något idag”. Jag hade instrumen till-
gängliga och bara spelade. Hela idén började egentligen med ett komp som utvecklades från 
en gammal idé. Vid tillfälle 26/3, beskriver jag hur en idé från dagen innan födde hela första 
versen, trots att jag inte var speciellt nöjd med det som fanns som idé dagen innan. Jag ut-
vecklade det första kompet. Det som hände senare var att en ackordprogression, melodi och 
text kom samtidigt då jag började sjunga, som en enhetlig refrängidé. En reaktion på den idén 
uppstod, och jag fortsatte att utveckla det. Jag skulle vilja förstå vad som händer när idén bara 
kommer från ingenstans, som det gjorde här, men har inte fokuserat på det i denna studie. 
Utan ackorden och övandet på kompet, som jag beskriver i loggboken vid detta första tillfälle, 
hade just den idén aldrig uppstått tror jag. En versidé uppstod på samma sätt som refrängidén, 
d.v.s. att bara spela och vara öppen. Detta tillvägagångssätt återkommer i varje ny del som ska 
skrevs både i skapande av text och av musik. Även när sticket skrevs fanns det beskrivet, vid 
datumet 4/4, att en kompidé kom först som jag blir inspirerad av. Nya idéer verkar dyka upp 
på samma sätt, som beskrivits ovan, och sedan tänker jag mycket på detta och utvecklar idén 
vidare. Det verkar gå bättre när jag har en öppenhet för vad som kommer ur en improvisation, 
eller att bara spela något.  
 
Låtidén fortsatte i huvudet under promenaden hem, som nämns vid tillfälle två i loggboken av 
So Gone. Låten utvecklas alltså även utan att sitta med instrumentet eller i rummet där det 
mer praktiska brukar ske. En stor del av låtskrivarprocessen verkar vara tankeverksamhet 
kring låten tillsammans med lyssnande av idéer som spelats in. Framförallt mot slutet av 
loggboken, t.ex. vid tillfället 18/3, där skriver jag att jag har lyssnat angående ett val av vilken 
fras det ska vara i bryggan, och jag får en känsla i magen av vad jag vill ha. Även 20/3, har 
jag lyssnat och sedan tänkt kring fraserna vad jag tycker om dem och har en inre dialog kring 
det jag skapat. 
 
Under promenaden natten, 4/3, försökte jag ha en avslappnad inställning till vad låten kunde 
bli. Jag ser dock att det finns en oro kring det här i detta första stadium. Ett analytiskt tanke-
sätt som inte lämpar sig här som jag försöker kämpa emot. Jag vet att detta är en erfarenhet av 
tidigare låtar jag skrivit och det har då låst sig p.g.a. sådana tankar. 
 
Tankar kring tempot dyker upp redan vid tillfälle två av So Gone, något som jag ser åter-
komma under processen, t.ex. vid tillfälle 7/4, där jag testar tempot med den nya delen som då 
var sticket. Jag tror det här är ett väldigt bra tillvägagångssätt att inte tappa groovet och tem-
pot i låten så att nya delar passar ihop med det som redan finns.  
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Vid två tillfällen skriver jag att jag har haft användning av loggboken i processen. Ett av till-
fällena, 10/3, läser jag en lite del av texten i loggboken som jag skrivit tidigare. Det handlade 
om tempot och jag blev påmind om att det snabba tempot var bra och valde det. Andra till-
fället, 1/4, resonerar jag kring textens budskap och kommer fram till vad det handlar om me-
dan jag skriver, vilket stämmer överens med slutresultatet. Jag tror därför att skriva en slags 
loggbok kan vara ett redskap för låtskrivarprocessen. 
 
 
Text 
Text och musik uppstod vid minst två tillfällen samtidigt. Båda nämns i loggboken den 2/3. 
Versidén och refrängidén uppstod på det sättet. Strukturen för båda delarna var efter detta 
tillfälle lagd och även ett tema för texten fanns, dock var det inte så tydlig då. Relativt tidigt i 
min låtskrivarprocess har jag valt att fokusera på musiken och låta texten komma i andra hand, 
som finns beskrivet vid tillfälle 10/3 av So Gone. Inte förrän 22/3 skriver jag i loggboken att 
jag har ställt in mig på att skriva text. Det verkade fungera för då kom jag på två viktiga rader 
som gjorde att refrängen blev klar, utan att jag visste det vid detta tillfälle. Intressant vid detta 
tillfälle är att texten blir överordnad melodin. Vid tillfället 26/3, upprepas detta när jag jobbar 
med versen. Där skriver jag att jag behövde tre ord till men hade inte tonerna i melodin. 
Därav blev det ”en extra skjuts in i refrängen”, upplevde jag. Slutsatsen av detta är att melo-
din blev bättre av att texten kom på plats och jag tänker att det har med frasering att göra. Den 
blev eventuellt mer naturlig och där av förmodligen mer musikaliskt tilltalande.  
 
Jag ser ett mönster av att jag kommer på en fras och senare vill jag rimma på den. Jag tar ett 
rimlexikon och får inspiration till en idé när jag ser vilka ord som rimmar. T.ex. vid tillfället 
22/3, då jag skulle rimma på ordet ”strong”. Ordet ”song”, som jag hittade då, fick mig att 
tänka på radio och jag skrev en fras med det i tankarna. Jag hade aldrig kommit på den frasen 
utan rimlexikonet, tror jag. När jag inser att ordet ”love” i frasen ”the radio’s still playing our 
love song” inte passar i melodin och tycker det är ett väl vanligt ord, tar jag till en annan sida 
med adjektiv och hittade ordet ”silly”. Här bestämde melodin mer över texten.  
 
Sammanfattning av frågeställningen 
Förhållandet mellan att skapa, spela och lyssna genomsyrar hela min låtskrivarprocess. Detta 
innebär också att jag försöker ta perspektivet som lyssnaren vilket jag upplever är svårt när 
jag är inne i låtskrivarprocessen. Inspelningar av idéer hjälper dock till för det ändamålet. 
 
Jag har också kommit fram till att låtskrivarprocessen börjar innan jag sätter igång att skapa, 
medvetet eller omedvetet. Tankar jag har tänkt tidigare kom tillbaka och påverkade hur låten 
skulle bli. Dessa tankar övergick sedan i en annan tankeverksamhet under låtskrivarprocessen, 
mellan de olika tillfällena jag jobbat med låten. Jag lyssnar och funderar vidare kring idéer jag 
haft. 
 
Jag insåg också att loggboken jag skrivit kan fungera som ett verktyg i processen. Jag kunde 
inte utforska detta mer eftersom jag utgick från att jag inte skulle titta vad jag tidigare skrivit. 
Dock råkade jag se vad jag skrivit ändå vid ett par tillfällen och blev då påverkad till mina val 
om låten.  
 
Musiken fick fokus före texten denna gång. Det var ett medvetet val baserat på vad jag ansåg 
att jag borde jobba med. Även om detta var tanken så blev både text och musik påverkade av 
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varandra. Något ord ändrades på grund av melodin och melodin ändrades för att det tillkom 
mer text som passade bra. Att ha en öppen inställning till sina idéer verkar gynna slutresultatet.  
 
Jag nämner även att rimlexikon är ovärderligt när texten ska skapas. Det var många fortsätt-
ningar på idéer som blev till med hjälp lexikonet. Även andra typer av lexikon var en tillgång 
i textskrivandet. 
    
Hur uttrycker sig nyckelstunder i processen?  
 
Vad jag menar med en nyckelstund är när något sker som har en avgörande roll för hur låten 
blev samt händelser som gör att låtskrivarprocessen tar ett betydelsefullt steg framåt. 
 
Det första nyckelmomentet visar sig då de första idéerna till So Gone dyker upp, 3/3. Den 
riktiga nyckelstunden vid det här tillfället var när jag kom på refrängidén, vilket kanske är den 
allra viktigaste stunden i denna process. Härifrån fanns det något att bygga på. Även under 
samma tillfälle kom jag på en början till en versidé som jag behöll melodiskt och i slutändan 
textmässigt också. Jag kan tyvärr inte säga hur detta gick till, men är något som alltid sker 
som jag inte har kontroll över på något sätt. Att komma på nästa fras, om jag redan har en, är 
det mer tankeverksamhet bakom. Även om en viss mån av denna ”magiska” stund infinner sig 
då också. Detta tolkar jag som punkten om inkubation i listan av de kreativa stegen.  
 
En annan nyckelstund var tillfället 17/3, då jag gjorde klart musiken till refrängen. Även 
bryggan började komma på plats melodiskt sett. Jag skrev att ”jag börjar få en musikalisk 
form” och att ”det går lite bättre nu”. Ett tydligt steg framåt i processen. Ett intressant moment 
vid detta tillfälle var när resterande refrängmelodi uppstod. Jag skrev i loggboken att jag först 
sjöng och hittade en ton jag gillade i förhållande till ackordet jag spelade. Jag fortsatte att ut-
veckla melodin på gitarren och förde sedan över den till rösten igen. Jag gick alltså emot vad 
jag brukar göra och kanske hittade jag något som jag inte skulle hittat med rösten. Jag skrev 
även en tillfällig text och fick samtidigt en form på rimschemat i den här delen av refrängen. 
Allt detta gjorde att jag kände att det ”går bättre nu”, och en del blev klar. 
 
Ett moment, som egentligen är två dagar, var när första versen kom till. 25/3 skrev jag ner 
några idéer, men var dock inte nöjd med dem. Dagen efter skrev jag om den tidigare 
idén, ”var den som födde resten av versen som skrevs idag”. Alltså återigen idéer föder idéer 
och i detta fall ser jag det som ett nyckelmoment för att grundbudskapet och historien började 
där. En insikt som jag gjort av detta moment var att även om idén inte verkar bra kan det ändå 
vara bra för att få en bättre idé vid ett senare tillfälle. Till och med de tillfällen då jag känt att 
jag inte kommer någon vart så går det framåt ändå tydligen. 
 
Stickidén fick en skjuts av en idé jag hade fått natten innan tillfället 7/4. När jag testade idén 
insåg jag att det inte lät lika bra i verkligheten som i mitt huvud. Med den idén som start så 
kom resten av sticket. Jag skriver i loggboken 7/4 att ”allt föll på plats”. Detta är i samband 
med att jag jobbat en del med sticket. Jag hade fokuserat på gitarrkompet med tanken att det 
skulle vara ett annat groove än det i resterande av låten. Jag inser nu att, när jag släppte tanken 
kring groovet och spelade stickidén med kompet som jag har till resten av låten, kunde jag 
höra att idén jag hade var bra. Jag fick då ett helhetsperspektiv och fann känslan av att det 
faktiskt var en hel låt. Jag ser denna händelse som en nyckelstund och liknar det vid att man 
ser ljuset i slutet av tunneln. Denna händelse kan även tyda på att ibland har jag redan svaren 
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jag letar efter framför mig. Jag hade skapat pusslet men inte sett hur bitarna skulle sitta ihop 
för än vid detta tillfälle. Är det så att det kanske inte behöver vara så komplicerat? 
 
Det jag kände saknades föll på plats under första repetitionen av låten, som jag beskriver vid 
tillfället 20/4. Den gamla grooveidén som jag inte fick till, infördes igen. Slutet av sticket som 
inte varit helt på plats löstes genom att ha några s.k. ”breaks” (stop). Alltså egentligen en ar-
rangeringsteknik som jag nu anser vara en del av låten. Det kan vara värt att nämna här, att 
även om det inte är en nyckelstund, så finns samma teknik med innan varje refräng i form av 
ett break. Var nog en naturlig känsla att det skulle vara så för att jag inte har nämnt det i logg-
boken. Nu i efter hand skulle jag inte vilja spela låten, även om jag framförde den helt själv, 
utan att göra dessa breaks. Att spela låten I feel good utan markeringarna i refrängen hade för 
mig varit otänkbart. 
 
Sammanfattning av frågeställningen 
Den magiska stunden uppstod även i denna låtskrivarprocess, då precis i början av låten. Den 
har nog uppstått i mer eller mindre varje låt som har skrivits tror jag. Säkerligen är det många 
låtskrivare som skulle vilja veta vad som ligger bakom det. Det var inget som jag tittade när-
mare på i denna studie men skulle själv gärna vilja veta hur man kan framkalla den stunden.  
 
En annan nyckelstund var när en del av låten blev klar. Jag upplevde en känsla av att något 
äntligen hade åstadkommits. När sticket blev klart upplevde jag till slut känslan att det var en 
hel låt. Jag valde tillslut att testa ett annat kompsätt än det jag tänkt och en känsla av att allt 
föll på plats infann sig. Jag hade skapat alla pusselbitar redan men såg inte för än då hur det 
skulle sitta ihop. Bilden av ett pussel som skapas och sen pusslas ihop kommer jag ta med mig 
vidare i mitt låtskrivande. Ibland tror jag att jag tittar blint på detaljer och eventuellt kompli-
cerar saker mer än vad de behöver vara.  
 
Tydligen kan också en dålig idé, enligt mig, leda till en bra idé. Något som jag själv inte tänkt 
på tidigare när inget vettigt skapas under ett arbetspass. Det är ett positivt tankesätt jag ska ta 
med mig i fortsättningen.  
 
Jag har aldrig tänkt tidigare att en arrangeringsdel av låten kan bli en del av låten. Insåg när 
jag tänkte vidare på andra låtar, såsom I Feel Good av James Brown, att så är fallet med en 
del låtar. Jag har sett det så naturligt utan att reflektera över det tidigare, även i min egen låt i 
denna studie. 
 
Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan att skapa musik och text? 
 
En likhet är att det ofta börjar med en tanke kring hur en del ska vara. Det kan vara ett tema 
kring texten eller en snabb eller långsam låt. T.ex. texten i refrängen, som jag nämner vid till-
fälle 25/3 och första tillfället av So Gone, där jag har haft en tanke om vad det ska vara för typ 
av låt eller tempo i den.  
 
En annan likhet är något som jag nämnt flera gånger, och är genomgående i min låtskrivar-
process, är att idéer verkar föda idéer.  Det har jag sett gäller för både text och musik. Ett text-
exempel är att en textfras uppstår och av den idén kommer nästa fras ganska smärtfritt, som 
tillfälle 22/3 när refrängtext skrevs. Ett melodiskt tillfälle som kan liknas vid detta är natten 
4/3 då en vidareutveckling av den första refrängidén sker under promenaden hem. Jag hörde 
på något sätt fortsättningen och utvecklade idén vid ett senare tillfälle.  
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Jag skrev, också natten 4/3, att jag ”behöll formen på texten”. I likhet med musik finns ett 
formtänk kring text också. Det jag gjorde i detta fall var att jag hade en början till refrängtext 
där jag bytte ut innehållet men behöll formen av rimschemat och tematiken i texten. Det var 
fortfarande dagar som var passerade, som låten handlar om, men i olika kontext. Det kan vara 
otydligare än de musikaliska formerna kring vers, refräng o.s.v. men en form för text finns 
också. 
 
Jag resonerar med mig själv i loggboken om att jag ”gillar kontrasten” mellan den glada mu-
siken och den mer ledsamma texten. Jag tänker att det kan finnas en skillnad i fall musiken 
skrivs först, som det var i denna studie. Där hade jag valet att vinkla texten glad eller mer led-
sam, medan musiken redan var klar i from av känsla och stuk. Om jag vänder på det och tän-
ker att texten skrivits först, hade jag troligtvis velat förstärka texten med musiken och inte 
som det här fallet, göra motsatsen. Hur skulle det bli om jag skrev en låt i moll med glad text? 
Vidare i loggboksinlägget natten 4/3 skriver jag ” Om text och musik passar ihop tror jag det 
blir bättre”, men en dag senare skriver jag att ”jag gillar kontrasten”. Jag skriver även 
att, ”kanske inte är så negativt som jag tror…”, vilket kan ha varit det som gjorde att jag valde 
den mer ledsamma texten. Jag har inget svar på vad som är bäst men det kan vara intressant 
att laborera med under låtskrivarprocessen och försöka se vad det har för effekt på helheten av 
en låt. Det är även, så klart, en tolkningsfråga hur man upplever en text. Framförallt om det nu 
finns något positivt, i den texten jag skrev, förstärks det av att musiken är glad? Skillnaden låg 
alltså i hur jag hade olika val kring text, men inte kring musiken, som var bestämd denna gång.  
 
Sammanfattning av frågeställningen 
En tydlig likhet mellan text och musik var tanken att idéer föder idéer gäller för båda. Text 
och musik är båda i sig en kreativprocess och därav finns det ett tydligt mönster kring det. 
 
Form inom text var också något som visade sig fanns. Dock inte lika tydligt som en vers och 
en refräng. Jag hittade ändå en tematik som jag tolkar som en slags form som jag ändrade 
kontexten i men behöll den s.k. textformen. Även något som jag känner att jag kan vara fri 
kring, i motsats till form på musiken där vers och refräng nästan är ofrånkomligt i popgenren. 
Tankesättet, fri inom ramarna infinner sig här.  
 
En skillnad var också, när det gällde textskrivandet, så fanns det mer val i uttryck. Musiken 
var redan bestämd på grund av att den skrevs först. Jag hade inte tänkt likadant om jag hade 
haft en färdig text, då hade jag förstärkt texten med hjälp av musiken istället för att ställa tex-
ten i kontrast till musiken.  
 

Sammanfattning 

Vilka tillvägagångssätt använder jag mig av och hur ser de ut? 
• Förhållandet mellan att skapa, spela och lyssna genomsyrar hela min låtskrivarprocess 
• Jag har också kommit fram till att låtskrivarprocessen börjar innan jag sätter igång att 

skapa, medvetet eller omedvetet. 
• Loggboken kan fungera som ett verktyg i låtskrivarprocessen. 
• Texten kan påverka melodin och tvärtom. 
• Rimlexikon är bra hjälpmedel vid textskapande. 

 



 
 

 
 
 
 

29 

 
Hur uttrycker sig nyckelstunder i processen?  

• En nyckelstund var när idén till låten föddes ur en öppen lekfull inställning. 
• Några andra nyckelstunder var när delar av låten blev klara såsom refräng, stick och 

verser. 
• Att inte haka upp sig för mycket på vissa saker t.ex. en kompfigur som hindrade mig 

att gå vidare med sticket. 
 
Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan att skapa musik och text? 
• Idéer föder idéer gäller för både text och musik. 
• Precis som inom musikens värld finns det även formstruktur i text. 
• Inställningen kring text och musik skilde sig åt av ett färdigt uttryck i musiken men inte i 

texten.  
 
Slutligen 
Det viktigaste som genomsyrade alla dessa frågor var att idéer föder idéer, dåliga som bra. 
Alltså borde det innebära att ju mer låtar man skriver desto fler och bättre bör de bli. Ibland 
blir det kanske, enligt tycke och smak, en dålig låt. Men utan den dåliga låten kanske inte 
nästa hade blivit så fantastisk. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka min låtarskrivarprocess. Utifrån mina frågeställ-
ningar har jag analyserat min loggbok och kommit fram till hur min låtskrivarprocess såg ut 
denna gång. Jag sätter sedan detta i relation till studiens bakgrundsavsnitt och diskuterar i ett 
vidare perspektiv. Jag har kommit fram till att min låtskrivarprocess inte står still även fast det 
känns så. Idéer föder idéer, dåliga som bra. Processen är pågående i arbetsrummet men även 
utanför. Nyckelstunder har visat sig i form av idéer som dyker upp oväntat, och när delar av 
låtar känns klara.  
 
Som nämnt ovan, har jag kommit fram till att låtskrivarprocessen börjar innan det är dags att 
jobba med en låt. Både Webb och Sting beskriver också detta genom att de båda verkar ha en 
bild av vad för typ av låt de vill skriva, medvetet eller omedvetet. Därför är det problematiskt 
att säga exakt när processen börjar eftersom jag, liksom de ovan nämnda, också hade tankar 
kring vad för låt jag skulle skriva innan jag faktiskt började. Det visar på att det är en komplex 
process, och är något som jag inte haft med i denna studie.  
 
En gemensam nyckelstund är just början av processen som jag har kunnat se. Det finns likhet-
er mellan hur Sting och Webb jobbar, som även jag kan se i mitt arbete. Båda vill gärna ha en 
idé innan de sätter igång. Det kan vara i form av en ackordprogression, låttitel eller versidé. 
Sting beskriver i sin intervju ett exempel där låttiteln, I’m so happy I can’t stop crying, var 
nyckeln till hela låten. Webb beskriver till exempel att en ackordprogression kan vara grunden 
till hans komposition. I mitt fall blev det både text och musik som blev grunden. Jag började 
med en ackordidé först och därefter en refrängidé som innehöll en titel som jag utgick ifrån. 
Detta blev min grund till So gone, precis det som Sting och Webb beskriver. Brahney tar 
också upp ämnet titel och koncept och menar att, om låtskrivaren har en bra titel, kan låten 
nästan skriva sig själv. Braheny beskriver också att det är en vanlig metod att börja med en 
titel och med ovan nämnda låtskrivare stämmer det, inklusive mig själv. Det är ett exempel på 
ett bra knep att börja en låt. Samtidigt kan det börja på olika sätt. Webb säger att ibland kom-
mer musiken först och ibland text. Olika låtar kommer till på olika sätt och olika för varje 
låtskrivare, även om det finns likheter som nämns här. I Madonnas fall har hon skrivit sina 
flesta låtar med Pat Leonard, vilket jag ser som ett annat sätt att arbeta. Där sker tolkningar av 
varandras idéer hela tiden. Webb beskriver att han är dålig på att samarbeta med andra låt-
skrivare då han helst vill jobba själv. Det finns en punkt under rubriken kreativitet där det står 
att när andra är i rummet så kan det hämma kreativiteten. Det verkar stämma in på Webb men 
inte på Madonna. Jag tolkar det dock som att Madonna ofta redan har idéer innan de jobbar 
ihop och utgår från det och då har hon förmodligen varit själv i den processen. Å andra sidan 
är det inte vem som helst, utan en partner, och då är det annorlunda. I min process har jag 
svårt att ha någon annan i rummet också. Jag har tidigare, innan denna studie, samarbetat med 
andra men då har det varit en bra och trygg relation.  
 
Något som är gemensamt för det som står ovan är den ”magiska” stunden, eller inkubation 
som det kallas för i de fyra kreativitetpunkterna. Där står det ”en omedveten process som le-
der till att skapa eller lösa ett problem”. Detta är något jag inte kunnat komma närmare inom 
ramen för denna studie. Jag tror alla idéer, som låtskrivarna ovan beskriver, skapades i det här 
omedvetna tillståndet där något bara kommer. Enligt min analys försökte jag vara i ett fritt 
tillstånd utan någon press eller krav på vad jag skulle skapa. Jag försökte till och med lura mig 



 
 

 
 
 
 

31 

själv till att jag bara skulle öva gitarr. Det var så det blev och just den kvällen kom 
denna ”magiska” stund när en idé bara dyker upp från ingenstans. Madonna säger att hon för-
söker hålla sig öppen och observant på frågan hur hon håller sig i form, kreativt sett. Jag tror 
dessa egenskaper bidrar till denna ”magiska” stund när det bara dyker upp en idé. Det här är 
något som jag skulle vilja veta mer om. Det jag kan se i denna studie är vad som skett innan 
och efter, och att det påverkar vad låtskrivaren har för förutsättningar att framkalla denna 
stund. Att bara vänta på inspiration, som Kravitz beskriver i intervjun av Zollo, tror jag dock 
är bortkastad tid. Hade jag inte satt mig i det rummet den kvällen hade den ”magiska” stunden 
inte infunnit sig och idén hade inte fötts. Det är också ett väldigt ostrukturerat sätt att arbeta 
på och jag tvivlar på Kravitz uttalande här. Det kan dock vara mer en känsla han har, kring att 
det är så. Jag kanske borde be honom skriva en ostrukturerad loggbok?  
 
Det finns även beskrivet i analysen att jag försöker att inte analysera för mycket i början av 
låtskrivarprocessen, vilket är bra då detta hämmar kreativiteten i detta stadium. Detta skriver 
Braheny om i punkt tre om kreativitetsstegen. Det är oerhört viktigt att inte begränsa sig i 
början av processen.  
 
Utifrån min analys har jag även sett att jag valde att skriva musiken först. Detta medförde sen 
att jag valde mellan ett gladare och ett ledsammare uttryck i texten. Frågan är om jag hade 
haft samma val angående musiken om texten var klar och jag skulle skriva musik till den? Jag 
är säker på att jag hade skrivit musik som skulle förstärka känslan i texten. Jag hade inte valt 
så mycket mellan andra uttryck som med texten i det här fallet. I den här studien hade låten So 
gone redan ett musikaliskt uttryck men jag beskriver att jag gillar kontrasten mellan den led-
sammare texten och den glada musiken, och valde det för att det lät mer intressant. Detta är 
inget jag har kunnat se i studiens bakgrundsinformation mer än att, som nämnt ovan, det kan 
vara olika när text och musik skrivs i processen. Detta är något jag kommer ta med mig nästa 
gång jag får tillfälle att tonsätta en text.  
  
Pattisons begrepp prosody visar olika verktyg i text som förstärker idéer eller ger en annan 
effekt på det. Han beskriver prosody och nämner en liknelse med filmmusik som påverkar en 
filmscen. Istället för att det är formen av texten som framkallar detta så tror jag, i mitt val av 
att ha en ledsammare text med glad musik pekar på denna idé. Inte att de stödjer varandra på 
det subtila sättet, utan att texten helt enkelt får en annan innebörd på grund av den glada mu-
siken. Jag tolkar det själv som att det är en ledsam text men i kontexten av glad musik finns 
det ett budskap om hopp. Precis som jag skrev tidigare att, hade jag haft en ledsam text hade 
jag velat förstärka det. Detta visar att det finns fler nyanser att måla med och fler verktyg att 
jobba med i låtskrivarprocessen. Braheny tar även upp detta, förvisso i melodiskaparsamman-
hang, att kontrast är ett av verktygen för detta ändamål. Väljer jag att se det som en kontrast 
gäller det även på denna idé, d.v.s. en sorgsen text i ett glatt musikaliskt sammanhang. Här 
vill jag även väva in frågan om likhet eller skillnad mellan text och musik, där båda fungerar i 
samspel med varandra som läggs ihop och blir summan av helheten. Alltså att förstå vad mu-
siken respektive texten förmedlar var för sig, men även vara uppmärksam på vad budskapet 
blir när man lägger ihop dessa. Något att utforska och testa idéer kring är hur lyssnaren upp-
fattar budskapet och att man som låtskrivare kan få in fler budskap likt en film med bild och 
musik. Pattison tar t.ex. upp att ett antal fraser i en vers kan påverka känslan i versen. Pattison 
säger även att, ”Sometimes, you can even use them to create emotions underneath what 
you’re saying”. Alltså finns det fler parametrar att jobba med inom ramen för textskapande. I 
punkt fem i kapitlet om vad som är kreativitetshämmande står det att en låtskrivare fokuserar 
på parametrarna istället för att se alternativen inom parametrarna. Alltså är Pattisons verktyg 
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något som bör stimulera kreativiteten kring textskapandet och utöka låtskrivarens val och 
möjligheter. Detta är inget jag har analyserat, då det handlar om min process i låtskrivande 
överlag, och det har inte kommit fram i analysen att jag har använt mig av dessa verktyg. Det 
skulle kunna vara en annan studie för att se hur dessa verktyg används inom låtskriveri. 
 
Brahney tar upp att en lyssnare hellre hör något bekant än något helt nytt. Jag ser denna kun-
skap som väldigt relevant under en låtskrivarprocess. Jag kan tänka mig att vi människor 
hellre hör en bekant låt som vi gillar än något som är helt nytt för oss. Jag nämner själv att jag 
försöker ta lyssnarens perspektiv, så en tanke kring detta har jag haft. Frågan är också för vem 
låten skrivs? När jag skriver om lyssnarperspektiv vill jag att lyssnaren ska kunna relatera till 
låten och framförallt texten. I bästa fall får låten lyssnaren att känna som om det handlar om 
den personen. Att tänka så här kan också vara problematiskt ur en av punkterna av vad som 
hämmar kreativiteten. Därför bör detta lyssnarperspektiv praktiseras senare i processen så inte 
flödet och kreativiteten störs.  
 
Något som jag inte reflekterat över tidigare är hur en arrangeringsteknik eller idé kan leta sig 
in i kompositionen. Breaken i sista refrängen av So gone var det sista som behövdes för att jag 
skulle känna att det var klart och det blev ett bra flöde i låten. I låten Two broken hearts var 
det inte lika tydlig men jag beskriver att jag hade tankar kring arrangemang redan när jag 
komponerade en mellanspelsmelodi. Denna gång i form av vilket instrument som skulle spela 
den melodin. Jag gick ifrån min förutbestämda arrangeringstanke och nu i efterhand blev det 
bättre av det. Det verkar som att det finns metoder kring låtskrivandet utvecklas hela tiden och 
andra sätt att tänka kring det jag skapar. Reflektionen över det här hade jag nog aldrig gjort 
om det inte var för att jag skrev loggboken.   
 
Konsekvensen av att loggboken blev väldigt lång är att den tar stor plats i undersökningen. 
Det blev mycket efterarbete med denna text för att få den mer proportionerlig till resten av 
delarna i denna undersökning. Jag tror dock att en ostrukturerad loggbok ändå var rätt val för 
ändamålet i denna studie för att fånga så många aspekter som möjligt av låtskrivarprocessen.  
 
 
Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att idéer föder idéer. Det är återkommande i ana-
lysen och det står även beskrivet i Braheny som steg tre av de fyra punkterna i kreativitet. Det 
står även att ”en idé av originalidén kan till och med vara bättre”. En prövning av detta skedde 
i början av låtskrivarprocessen men jag behöll originalidén ändå. Det kan dock vara bra att 
fundera kring detta i början av låtskrivarprocessen. Att också låta flödet av idéer fortsätta 
längre i början av processen, och se om idéerna kan förbättras ytterligare vid senare tillfälle, 
det är något jag själv ska ha i bakhuvudet när min nästa låt skapas. Till och med låten i sig 
började av en gammal idé, en tidigare låt jag skrev, i form av en komp- och ackordidé. När 
jag tänker tillbaka på den allra första låten jag skrev själv var det precis så det gick till. Jag tog 
en låt jag ville spela och utgick från den och gjorde en ny låt. Utan att Sting och Webb ut-
trycker det tydligt så säger båda att de har en idé från början och utgår från den, vilket betyder 
att idéerna de får då, föddes av den första idén. Ett annat viktigt moment i låtskrivarprocessen 
är att när det har känts som det står stilla, och bara dåliga idéer kommer, så har dessa idéer 
också fött de idéer som varit bra, enligt mitt tycke. Även om det känns som att det står still i 
processen så gör det inte det. 
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BILAGA 1 – KONSERTPROGRAM 

 

 

 

Kommande konserter 

 

 
 
 

Program 
 

Examenskonsert vid  
Programmet för jazz- och rockmusik 

 
Rickard Johansson, Elgitarr 

 
 

 

Onsdag 7 maj 2014, fri entré 
Konsertsalen, Musikhögskolan 

Maj 
 
Torsdag 8 maj 12.30, K onsertsalen  
G ITARRKONSERT STRÄNGT TAGET 
Musikhögskolans gitarrstudenter. 
 
Torsdag 8 maj 19.00, K onsertsalen 
EXAMENSKONSERT VID  PROGRAMMET FÖR KAMMARMUSIK  
Sofia Haglund – cello & Malin Nordén – sång. 
 
F redag 9 maj 12.30, Wirénsalen, Ö rebro konserthus MED KAMMARMU-
SIKEN I CENTRUM 
”Die schöne Müllerin” av Franz Schubert. Mattias Gunnari, bary-
ton och Daniel Jarl, piano. 
 
F redag 9 maj 19.00, Konsertsalen 
EXAMENSKONSERT VID  PROGRAMMET FÖR KAMMARMUSIK  
Carl Bäckman & Ida Hjertén – cello. 
 
Söndag 11 maj 16.00, K onsertsalen  
SLAGVERKARNAS VÅR KONSERT 
Verk av bl.a. Tobias Broström och Torbjörn Iwan Lundquist. 
 
Måndag 12 maj 19.00, O laus Petri kyrka  
EXAMENSKONSERT VID  KAMMARMUSIKPOGRAMMET 
David Vahlberg – trumpet. 
 
Tisdag 13 maj 12.30, K onsertsalen 
MED KAMMARMUSIKEN I FOKUS 
Konsert med vokal och instrumental kammarmusik i olika besätt-
ningar. 
 
Torsdag 15 maj 19.00, Konsertsalen  
VIOL IN  OCH VIOLA 
Konsert med violin- och violastudenter från Musikhögskolan. 
 
Måndag 19 maj 19.00, Konsertsalen 
PIANOAFTON 
Musik för två och fyra händer på en och två flyglar, med piano- 
studenter på Programmet för kammarmusik tillsammans med Mats 
Jansson och Lena Johnson. 
 

 

 

Hej och välkommen! 

När jag var 12 år önskade jag mig en gitarr i julklapp. Jag fick ingen egen 
gitarr utan låna min mosters, för att mina föräldrar tänkte att ”det här är 
bara en grej Rickard fått för sig, det går över snart”. 16 år senare har det 
fortfarande inte gått över.  

Intresset för att skriva låtar kom direkt när gitarren hamnade i mina hän-
der. Det var inget jag funderade över utan bara gjorde. Nu på senare år 
har jag funderat mer kring hur jag gör och hur det går till. Precis det 
handlar min uppsats om. När en låt är klar kommer jag ofta inte ihåg vad 
som har skett. Som om jag är på en magisk plats ett tag och sen kommer 
ut med låt i handen.  

Det har varit en spännande resa hittills med gitarren som kompanjon och 
vän. Till och med bokstavligt talat då jag och gitarren åkte till Rio de 
Janeiro och studerade en termin där. Tiden där gav mig mycket inspira-
tion på många sätt och så även för den här konserten. Ett inslag under 
denna timme kommer att visa det lite extra, mer säger jag inte nu. 

Under den här konserten kommer ni få höra låtar jag skrivit det senaste 
året, inslagna i fina paket av det fantastiska bandet jag har äran att spela 
med. Poplåtar med influenser av funk, country och lite brasilianskt, tror 
jag i alla fall. Ni kanske tycker något annat och så är det ju med musik. 
Hoppas ni får en riktigt trevlig kväll. 

 

Tack till… 

Jag vill passa på att tacka mina föräldrar för ert eviga stöd, trots den 
tröga starten. Tack till Nelson Faria för gitarrundervisning i världsklass 
och livskunskap. Tack till Hans Balstedt för alla gitarrtips och såklart 
kanonundervisning. Tack till Pia Olby för fantastisk handledning av 
denna konsert. Kan heller inte tacka nog alla som är med och spelar med 
mig ikväll, stort tack till alla er underbara människor och medmusikan-
ter. Stort tack till Anna och Erik. Sist men verkligen inte minst tack till 
dig som kom hit ikväll och förgyllde min sista konsert här på Musikhög-
skolan i Örebro. 

Rickard Johansson 
 

Program 
Let You Know 
Rickard Johansson 

Fragile 
Sting 

So Gone 
Rickard Johansson 

Burning Slow  
Rickard Johansson/Jozsef Nemeth 

Rio Will Find Me Soon Again 
Rickard Johansson 

Better Friends Than Lovers  
Rickard Johansson 

Two Broken Hearts 
Rickard Johansson 

Give And Take 
Rickard Johansson/ Jozsef Nemeth 

!" 
 

Medverkande: 
Rickard Johansson – Gitarr, sång 
 
Johan Sund – Bas 
Daniel Korning – Trummor 
Håkan Palm – Klaviatur 
Dan Göransson – Gitarr 
 

 
 
Oskar Borgenvik – Trumpet 
Johan Holm – Tenorsax 
Joel Lindblom – Trombon 
Frida Haglund – Sång 
Petrus Vestberg – Sång 
 

 


