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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om att hitta vägar för att komma igång och arbeta med låtskrivande. I 
bakgrundsdelen finns relevant litteratur som inspirerar, hjälper till och rätar ut eventuella 
frågetecken kring låtar och låtskrivarprocessen. Som metod skrevs fyra låtar utifrån de tips 
och tricks som finns i litteraturen. I resultatet beskrivs arbetsprocessen kring hur de fyra 
låtarna skapades samt hur de spelades in. Sedan diskuteras och problematiseras 
arbetsprocessen och litteraturen. Slutligen presenteras några pedagogiska verktyg som kan 
vara bra att ta med till framtida elever. 

Jag hoppas att läsaren av denna text kommer bli inspirerad till att skriva egen musik. 

Nyckelord: låtskrivande, kreativitet, demo, rim.  
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1.Inledning och bakgrund 
Jag började spela elgitarr när jag var tretton år gammal. Jag har två bröder, en yngre, en äldre, 
båda spelade trummor. Jag var helt ointresserad av musik till den dag jag lånade min 
storebrors skiva Absolute Rock Classics 1, en samlingsskiva med rockmusik från 70- och 80-
talen. Jag kan säga att jag mer eller mindre blev besatt av många av låtarna från den skivan 
och kunde lyssna på den flera timmar om dagen. Efter några månader började jag fundera på 
om inte jag också skulle börja spela något instrument. Trummor fanns ju redan i familjen så 
det kände jag mig inte så sugen på och bas hade bara fyra strängar så det kändes inte så coolt. 
Efter att ha lyssnat på låten Tush av bandet ZZ Top, som var spår 3 på min brors skiva som jag 
hade lagt beslag på i några månader, stod det klart vilket instrument som hade det häftigaste 
ljudet och den coolaste looken: elgitarren.  
 
Som tur var hade vi en elgitarr hemma som jag började spela på. Jag hade absolut ingen aning 
om vad jag gjorde men efter ett tag av mycket hjälp från internet så började ackord, melodier 
och riff växa fram. Efter cirka ett års tid började jag på en gitarr- och ensemblekurs via ett 
studieförbund kallad Rockskolan. Nu började jag få hjälp på riktigt med mitt gitarrspel och jag 
började känna att detta nog var något för mig. Mitt intresse för musik fortsatte bara att växa. 
Jag började det estetiskt program i gymnasiet, började spela i rockband och även intressera 
mig för andra instrument som trummor, bas och piano. Jag började även, till skillnad från 
många andra jag spelade med under den tiden, söka mig vidare till nya musikgenrer inom 
musik för att få en bredare kunskap. Jag övade flitigt på mitt huvudinstrument och 
utvecklades mycket under några år. Jag fick väldigt mycket beröm för mitt skickliga gitarrspel 
och min breda genrekunskap. Något som jag däremot inte fick lika mycket beröm för var mitt 
låtskrivande. 
 
Jag spelade i band, vi skrev låtar, vi spelade in i studio. Jag hade en rätt så stor del i 
låtskrivandet. Musiken togs emot väldigt olika hos lyssnarna – vissa tyckte att det lät riktigt 
bra medan andra tyckte raka motsatsen. Självklart började jag ta åt mig personligt och sakta 
men säkert började mitt låtskrivande att avta. Jag är nu 25 år gammal och har spelat musik i 
cirka tolv år, men jag har skrivit förvånansvärt få låtar. Jag tror detta är en konsekvens av 
mina tidigare erfarenheter som inneburit att jag blivit rädd för att bli bedömd av andra och när 
jag väl har försökt så har jag kört fast. Därför tänkte jag att detta projekt kan vara ett bra 
tillfälle för mig att lära mig gå utanför min ”bekvämlighetszon och försöka hitta vägar för att 
skriva låtar.  

 

Genom åren har jag fått intrycket att låtskrivande ofta kommer sig naturligt för många 
människor. En idé dyker upp och helt plötsligt är en helt ny låt klar, som om den bara ramlade 
ner från himlen, medan vissa andra öppnar en flaska vin, sätter sig vid ett piano och drömmer 
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sig bort till en annan värld och låter kreativiteten flöda. Detta har aldrig fungerat för mig. 
Frågor som jag ställer mig är: Finns det konkreta sett att komma igång med låtskrivande? Hur 
går man vidare när det helt plötsligt tar stopp och huvudet känns helt tomt på ord, melodier 
och ackord? Ska jag skämmas för min musik? Vågar jag spela upp den för andra? 

Tidigare när jag skrivit musik har jag varit rätt så beroende av andra. Jag har till exempel 
alltid känt mig dålig på att skriva låttexter och har därför låtit någon annan skriva texten. När 
jag kört fast och inte lyckas hitta på några nya riff har jag bett någon annan hitta på ett nytt. 
Jag känner att detta inte fungerar i längden. Därför tror jag att det kan vara bra att ha förmåga 
att göra så mycket som möjligt själv. I detta kapitel kommer jag att visa det material i 
litteraturen som har inspirerat och hjälpt mig i mitt arbete. Här behandlas bland annat 
låtstruktur, arrangemang, skapandet av låttexter och vad som händer rent mentalt under 
låtskrivarprocessen. 

1.1. Litteratur 
Jag märkte snabbt att det finns otroligt mycket material som behandlar just ämnet 
låtskrivande. När jag sitter där med pennan och ska börja med en låt, vad kan vara bra att 
tänka på? Enligt Hillered (2013) är något av det viktigaste när du ska komma igång med att 
skriva låtar och inte har så stor erfarenhet, att tänka att du inte ska skriva en dunderhit på en 
gång. Att du inte lägger ribban för högt. Det finns många som lever på låtskrivande och de 
blir glada om en låt av tio blir bra (ibid., s. 15). Hillered (2013) fortsätter med att det även är 
viktigt att inte ha ett för stort fokus på bedömning, belöning och tävlan. Bedömning innebär 
att man lägger för stor vikt vid vad man tror är andras åsikter. Då blir det svårare att komma 
in i kreativa flöden, fullfölja idéer och ta emot inspiration. Belöning innebär att för stort fokus 
ligger på målet. Enligt Hillered (2013) kan detta medföra tankar som ”wow, den här låten ska 
bli en dunderhit, den här låten ska ge mig skivkontrakt och göra mig rik” (Ibid., s. 26). Om 
målen är för stora så kan den kreativa processen avta – det finns en motsättning mellan 
kreativitet och prestation. Att se låtskrivande som en tävling är enligt Hillered (2013) inte att 
rekommendera. Det är då lätt att snegla över axeln på någon annan och omedvetet försöka 
leva upp till andras förväntningar och krav. Då stryps den egna unika kreativiteten (ibid., s. 
26).  

Det är inte mycket som behövs för att skriva en låt. Enligt Hillered (2013) kan det rent 
praktiskt vara bra att ha ett kompinstrument, till exempel piano eller gitarr, som man 
behärskar tillräckligt bra för att kunna spela minst tre ackord. Anteckningsbok eller dator för 
att skriva ner texter, samt någon form av inspelningsutrustning är också användbart (ibid., s. 
28). 
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1.1.1. Låttexter och låtstruktur 
När en låttext ska skrivas ger Hillered (2013) några råd om vad som kan vara bra att tänka på. 
Enkelhet – håll dig till en känsla eller idé, undvik sidohändelser. Undvik utfyllnadsord: varje 
ord räknas. När materialet ska sovras är det bra att tänka på vilka ord som kan upprepas samt 
vilka ord som är tomma upprepningar som inte för handlingen vidare. Se också till att inte 
använda samma ord flera gånger. Det kan även vara bra att utgå från sitt talande språk, det är 
lätt att språket blir för högtidligt när en låttext ska skrivas. För att undvika detta finns en 
tumregel: om du inte kan säga det till någon i vardagen, skriv det då inte i texten. Självklart 
beror detta på vilket ämne låten handlar om. Det är inget fel med att vara filosofisk men det 
kan vara bra att vara medveten om sitt val (ibid., s. 77–78).  

En låt består oftast av olika delar. Det kan vara bra att tänka på vad varje del har för uppgift. 
Hillered (2013, s. 82 – 90) beskriver delarna på följande vis:  
Vers förmedlar information om vad som berättas. Vem, var och varför? Varje vers bör 
innehålla ny information. Melodin kan vara likadan i varje vers, men det finns utrymme för 
variation. Versen kan delas upp i A-del och B-del. Det kan du hända att B-delen blir identisk 
med det som kallas för förrefräng (prechorus). 
Refräng är låtens höjdpunkt, ett återkommande centrum. Låtens titel hittas oftast i refrängen. 
Det är vanligt att titeln placeras i refrängens första eller sista rad.  
Prechorus har som uppgift att förbereda och lyfta refrängen.  
Brygga har som uppgift att överraska och ge låten en ny dimension som leder bort från 
upprepningen av vers och refräng. Med förändring både harmoniskt och melodiskt står den i 
kontrast till versen och refrängen. Det kan även ske en vinkling av låtens historia eller temat.  
Bryggan förekommer oftast en gång. 
Stick definieras på samma sätt som brygga. Melodiskt och harmoniskt skiljer den sig från vers 
och refräng. Den kan förekomma när som helst i en låt för att skapa en överraskning. Ordet 
stick finns med i den svenska traditionen och kan förvirra begreppen. ”Stick” kommer 
ursprungligen från engelskans ”bridge” som brukar placeras mellan de sista slutrefrängerna i 
en låt. När båda begreppen används brukar det menas att sticket förekommer mellan två 
slutrefränger eller var som helst i låten medan brygga förkommer mellan vers och refräng. 
Intro en låt inleds oftast av några takter med enbart instrumental musik (utan sångtext), detta 
är introt. I populärmusik är introt väldigt viktigt då det har som uppgift att fånga in lyssnaren.  
Intro, mellanspel och outro är oftast instrumentala men att sjunga fraser som till exempel ”la, 
la”, eller ”na, na”, eller andra stavelser är också vanligt förekommande. (ibid., s. 82-90). 

Om målet är att skriva en hit kan det vara bra att tänka på följande enligt Hillered (2013, s. 
82–97): a) låten ska vara enkel att komma ihåg, b) lyssnaren ska snabbt kunna sjunga med, c) 
hooken ska snabbt presenteras, d) det får inte dröja för lång tid innan refrängen kommer, e) 
det är vanligt att andra och tredje versen kortas ned för att snabbt återkomma till den 
”hookiga” refrängen. Hooken är ett amerikanskt begrepp, det är ”kroken” som tar tag i 
lyssnaren, det som lyssnaren minns när låten är slut. Den kan vara instrumental eller bestå av 
sång och melodi. Hooken finns oftast inbakad i refrängen eller i introt eller mellanspelet. 
Refrängen bör ha den högsta intensiteten med ett högre tonläge i melodin än vad versen har. 
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Den kan också skilja sig rytmiskt från versen och innehålla låtens hook och titel. (Hillered 
2013, s. 97). En regelbunden och tydlig låtstruktur är generellt sett viktigt för att gör en låt så 
lättillgänglig som möjligt för lyssnaren (ibid., s. 91). 
 

1.1.2. Bluestext 
En av mina absoluta favoritgenrer är blues. Då det är en väldigt gitarrvänlig musikstil som jag 
spelat mycket på sista tid och även börjat sjunga, vore det passande att hitta information om 
bluestexter. Jack Smalley skriver intressant om bluestexter ”the shape is simple: there are no 
verses or bridges. It consists of one shape repeated as many times needed to complete a story. 
The individual stanzas consists of two identical lines, then a third line in a different metric 
shape to conclude the stanza” (Smalley, 1981, s. 10). 
 

1.1.3. Rim 
Låttexter får gärna rimma. Det går enbart att rimma med samma vokal. Stavningen har väldigt 
lite att göra med om två ord rimmar. Ate och bait rimmar, medan blow och cow inte gör det. 
Det första exemplet kallas i engelska för correct rhyme, det andra kallas incorrect (Smalley, 
1981, s. 26). På svenska kallas detta för rena och orena rim, rent rim – liv-kliv, orent – liv-tid. 
Alltså är det viktigt med rätt konsonant för att få ett rent rim (Hillered, 2013 s. 152). Det är 
oftast i slutet av raden som rimmet kommer. Det sista ordet i en rad rimmar ofta med det sista 
ordet i en annan rad. Enligt Samlley (1981) kan raderna delas in i olika grupper. 
Qouplet – två rader med rim i slutet. 
Tercet eller Triplet – tre rader med rim i slutet av varje.  
Quatrain - fyra rader med rim i varannan rad.  
Min översättning 
. 

Detta kan även kallas för rimflätning. Om låten har fått ett rim-mönster kan det generellt vara 
bra att fortsätta med samma mönster hela låten igenom. Annars kan varje del få ett eget 
rimmönster. Till exempel om versen innehåller ett glesare mönster kan refrängen få en tätare 
flätning. Detta kan göra att de olika delarna får en varierad mängd energi samt att det bildas 
en större kontrast i låten. (Hillered, 2013, s. 153). 
 

1.1.4. Arbete med låtens arrangemang 
Jag som ser mig själv mer som instrumentalist än som sångare och låtskrivare kan ibland 
börja med att skriva en låt med utgångspunkt från instrumentet. I de följande tre styckena 
kommer jag gå igenom vad som kan vara bra att tänka på om låtskrivandet börjar vid 
instrumentet. Detta är också bra utgångspunkter när man känner att texten, melodi och 
harmoniken är färdig och det är dags att göra en demoinspelning av sin låt.  
 
Skoglund (1985) menar att det kan vara bra att använda sången för att hitta en bra tonart och 
texten för att hitta ett bra tempo och grundkomp som lyfter fram låtens karaktär. Han 
fortsätter även med att det är bra att försöka få ett tight samspel mellan trummor och bas för 
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att få ett bra grundkomp. Han rekommenderar också att använda instrumenten som pusselbitar 
och inte överarbeta arrangemanget samt att tänk på dynamiken. Om versen är svag dynamiskt 
kan det vara bra att lägga till en extra växel i refrängen och göra den starkare (Skoglund, 
1985, s. 8). 
 

Eftersom jag är gitarrist och använder mig mycket av gitarr under mitt låtskrivande finns det 
en risk att det ibland kan bli för mycket av just det instrumentet.  I kapitlet ”Två gitarrer” 
(Johansson, 1985) lyfts det att det är viktigt att tänka på att gitarrerna inte täcker över 
varandra. Det är även bra om gitarrerna har olika ljud, till exempel om den ena gitarren har ett 
distat ljud är det bra om den andra har ett halvdistat eller rent ljud. Oktavspel är också bra för 
att skilja stämmorna åt.  
 

I kapitlet ”Klaviaturarr” (Sahlberg, 1985) finns det att läsa om arrangering för piano och 
elorgel. Här uppmuntras till att använda instrumentens karaktär där orgeln är klangbärande 
med långa ackord medan pianot är mer rytmiskt i sitt ackords- och melodispel. Sahlberg 
(1985) fortsätter även med att orgelns toner kan vara sammanbundna och spelas med 
legatokänsla. Bastonen kan även plockas bort.  
 

Olika faser kan urskiljas i den kreativa processen. Graham Wallas skrev boken The Art Of 
Thought (1946) där han beskriver fyra stadier av den kreativa processen: förberedelsefasen, 
inkubationsfasen, belysningsfasen och verifieringsfasen. Paul E. Plsek (1996) har gjort en 
förenklad beskrivning av dessa faser.   
Förberedelsefasen – här observeras ett problem. Detta är en fullt medveten fas som kräver 
forskning och planering.   
Inkubationsfasen – här läggs problemet åt sidan och bearbetas omedvetet. Kan beskrivas som 
en vilofas.   
Belysningsfasen – här uppstår nya idéer som skall lösa problemet.   
Verifieringsfasen – här sätts idén på prov och avgörs om den kan lösa problemet.    
 

1.1.6. Skrivarblockering 
Enligt Hillered (2013) är låtskrivarprocessen i föregående stycke är en idealisk arbetsprocess 
som sällan sammanfaller exakt med verkligheten. Hillered (2013) menar att den kreativa 
processen styrs av våra två hjärnhalvor. De arbetar ofta parallellt och vi tänker inte på de 
sekundsnabba skiftena mellan vänster och höger hjärnhalva. Generellt kan man säga att höger 
hjärnhalva kommer på en idé och vänster sorterar bort det som vi inte tror passar (ibid, 2013, 
s. 175). Ett vanligt problem i denna arbetsprocess är att man kommer till ett stopp som inte 
går att ta sig runt. Detta kan bero på en ogenomtänkt arbetsprocess (Hillered, 2013, s. 176). 
Detta kan även kallas för creative block och kan beskrivas som att låtskrivaren har fastnat i 
sitt arbete, eller inte lyckas komma igång (Coryat & Dobson, 2006).  
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1.1.7. Utgå från sin egen personlighet vid låtskrivandet – ta sig förbi 
skrivarblockeringen  
Genom att ta reda på sin personlighetstyp, vad man har lätt respektive svårt för i den kreativa 
processen, menar Hillered (2013) att det går att hitta vägar för att få tillgång till bägge 
hjärnhalvorna. Hillered ger exempel på ett enkelt personlighetstest där man kan sätta ett kryss 
för vilka egenskaper som stämmer in på en själv. Om flest kryss hamnar på vänster hjärnhalva 
bör man arbeta med att utveckla den högra. Då menar Hillered att det krävs att bli bättre på att 
skapa mer grundmaterial och dämpa sitt kritiska tänkande. Om den högra hjärnhalva är mer 
dominerande bör man utveckla den vänstra genom att urskilja, organisera och vara mer 
kritiskt granskande. Genom att stärka den svagare hjärnhalvan menar Hillered att risken 
minskar för att drabbas av ett plötsligt stopp i den kreativa processen. 
 

Vänster hjärnhalva Höger hjärnhalva 
Introvert. Utvecklar idéer ensam, söker svar 
genom att vända sig inåt. 

Extrovert. Söker svar genom att interagera 
med andra. Uttalar snabbt sin åsikt och 
behöver bekräftelse. 

Bedömande. Gör en sak i taget, strävar efter 
att avsluta arbetet. 

Mottagande. Är flexibel och öppen. Håller 
många bollar i luften.  

Tankedominerande. Är kritisk och analytisk, 
söker sammanhang och klarhet. 

Känslodominerande. Är personlig och 
accepterande. Värdesätter medkänsla och 
empati.  

Förnimmelsetypen. Är konkret och realistisk. 
Bryter ner i mindre delar och är konsekvent.  

Intuitionstypen. Är abstrakt, fantasifull och 
visuell. Accepterar formlöshet och följer 
slumpen.  

Modellen är förkortad och hämtad från s. 178 i Hillered (2013) 

 

Om den högra hjärnhalvan behöver aktiveras rekommenderar Hillered (2013) rörelse, 
improvisation och fri flödesskrivning som bra metoder att prova. Ta en promenad, låt pennan 
gå loss på papperet och skriv ner allt som dyker upp, låt TV:n stå på och låt det oväntade 
komma in i musiken. Om det är den vänstra hjärnhalvan som behöver aktiveras 
rekommenderar hon att man kan prova med att bestämma ett visst ämne, en titel eller form att 
jobba med. Gör klart en del i taget och bestäm strukturen i låten (ibid., 2013, s. 179–180). 
Genom att arbeta och aktivera den hjärnhalva som är mindre dominant menar Hillered att det 
går att komma förbi skrivarblockeringen – creative block (1.1.6).  
 

Som musikstuderande kan jag ibland känna en viss brist på kreativitet när jag skall genomföra 
vissa uppgifter som till exempel att göra egna tolkningar av låtar, eller när jag ska göra en 
arrangeringsuppgift. Även när jag ska göra lektionsmoment till elever och övningselever kan 
jag ibland känna av just denna brist på kreativitet.   
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Som framtida musiklärare tror jag att det finns många fördelar med att vara bekväm med 
låtskrivande. Det mest grundläggande kan vara att inspirera och uppmuntra sina elever till att 
göra egen musik. Jag kan även tro att det blir roligare både för läraren och eleven om musiken 
tillåts att vara egenkomponerad och improviserad. Under mina år som elgitarrist har jag ofta 
fått känslan av att det alltid ska plankas och spelas låtar som redan finns. Självklart är det 
viktigt att lära sig av andra, men jag kan själv relatera till få tillfällen då jag har haft lärare 
som har visat upp musik som de själva har gjort. Det var mycket inspirerande att få höra 
lärarens egen musik och gav ett nyttigt avbrott från det vanliga övandet. Så syftet med detta 
projekt är att hitta pedagogiska verktyg för att lära ut om låtskrivande.  

1.2. Syfte 

Min uppgift blir att hitta vägar för att komma igång med låtskrivande och sedan använda 
kunskaperna för att hjälpa elever som har svårt för att komma igång själva. Jag skall göra 
musik utifrån den litteratur jag använt mig av och se vad som fungerar bra och vad jag tror 
kan förbättras.  
 
Frågeställningarna inför detta projekt; Finns det konkreta sett att komma igång med 
låtskrivande? Hur går jag vidare när det tar stopp i processen 
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2. Metod  

2.1. Litteraturstudier 
Jag började mitt arbete med att söka information och tips i litteraturen. Först hittade jag 
Bandboken av Stefan Skoglund (1985). Där finns många utgångpunkter och mycket 
information om vad som är bra att tänka på när musiken ska arrangeras rent instrumentalt. 
Min avsikt är att spela in de låtar jag skriver, i demoform med inspelningsutrustning och 
instrument. Jag valde den boken för att få kunskap som kunde förbättra mina 
demoinspelningar. Eftersom jag ofta känner mig obekväm som sångare och mer bekväm som 
gitarrist och instrumentalist kändes boken lätt att relatera till. Boken var inspirerande. Boken 
Lathund för låtskrivare av Eva Hillered (2013) är den källa som varit till störst hjälp under 
mitt arbete. Den berör många delar om låtskrivande och var mycket användbar. Boken 
innehåller även många övningar. Nu hade jag tillräckligt på fötterna för att börja med 
låtskrivandet.  

2.2. Inspelning och utrustning 
I mitt arbete har jag använd inspelningsprogrammet Logic Pro där jag har gjort 
demoinspelningar av mina låtar. De instrument jag har använt mig av är elgitarr, akustisk 
gitarr, elbas och midi-keyboard. Jag har även använt trumloopar från Logic Pro. Sång och 
instrument har jag spelat in med en dynamisk mikrofon och ett ljudkort. Jag har även använt 
mig av min Iphone för att spela in snabba idéer och applikationen Prime Rhyme för att hitta 
rim. Jag har även använt programmet Word för att skriva låttexter och föra anteckningar.  

2.3. Metod för låtskrivande 
Som utgångspunkt för min första låt utgick jag från en övning ur Lathund för låtskrivare. 
Övning 1 ur Hillered (2013, s. 29): a): spela in två ackord med ett groove som du gillar, b) 
lyssna på inspelning och skriv ner ord och fraser som du kommer på c) improvisera fram en 
sångmelodi som passar till orden och ackorden. Denna övning använd jag mig av till låt nr 1 
och 4.  

Som utgångspunkt för låt nummer 2 utgick jag från en sångtext jag skrivet utifrån Smalleys 
(1981) beskrivning av bluestexter. En bluestext kan bestå av strofer med två identiska rader 
samt en rad som är svarande, alltså tre rader totalt. Dessa strofer upprepas tills låten är slut. En 
blueslåt behöver alltså inte innehålla några verser eller refränger.  
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Till låt nummer 3 utgick jag från övning 62 ur Hillered (2013, s. 165): a) berätta om en 
kärlekshistoria som tagit slut, b) beskriv huvudpersonerna, hur de ser ut och hur de klär sig, c) 
beskriv vart historien utspelar sig och beskriv platsen, d) bestäm handlingen i förväg, vad ska 
hända och hur kommer berättelsen att sluta, e) tänk igenom vad låten egentligen handlar om. 

Till låt nummer 4 utgick jag återigen från övning 1 ur Hillered (2013, s. 29) 3.  
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3. Resultat 

3.1. Låt 1 Nu är det jakt 
För att komma i gång med min första låt valde jag att utgå från övning 1 som beskrivs i 
Hillered (2013, s. 29). Jag valde två ackord på gitarr som jag spelade med ett groove som jag 
gillade. Jag spelade in på min mobiltelefon. Jag lyssnade på inspelningen till dess att en 
melodi uppstod. När melodin var tydlig i mitt huvud så började jag skriva en text på min 
dator. Övningen fungerade väldigt bra, jag lyckades skapa musik. Jag utvecklade övningen. 
Istället för att enbart spela två ackord gjorde jag en längre ackordföljd.  
 

Am  Dm  Am  Dm 
 
 
Jag lyckas på så vis skapa en sångmelodi och text. 
It’s raining outside my window. I’m sitting here all alone. I feel like a widow. So I’ve got to be strong.  
 
Jag skrev också en refräng med samma teknik 
Cause I know how things turn out when I’m feeling low 
Now I know there’s another place for me so I’ve got to go 
Back to my home, where I can grow. 
 
Texten kändes inte äkta, så jag bestämde mig för att skriva en låt på svenska istället. Låten ska 
vara skämtsam och rimma. Men samma teknik som i övning 1 skulle användas. Jag gjorde en 
längre ackordföljd och upprepade den tills en sångmelodi dök upp. 
 
C               F    Am           G                F               C G 
C               F    Am           G                F               G    C  
 
Jag skrev en text. Använde samma metod som i övning 1 för att gör en refräng. Jag gjorde en 
inspelning av låten med programmet Logic Pro på min dator. Trumloopar, elbas, elgitarr, 
akustisk gitarr, midi-orgel och sång var de instrument jag använde för att skapa en så tydlig 
demo som möjligt. Jag spelade upp låten för min handledningsgrupp som tyckte låten var bra 
och rolig men ville gärna ha ett stick som lyfter låten och överraskar. Jag skrev och spelade in 
ett stick. Nu tyckte jag att låten var klar. Texten är inspirerad av en programserie som gick på 
Svt som heter Resten av Sverige. Den handlar om små kommuner i Norrland som håller på att 
tappa sin befolkning, allt läggs ner och det enda man kan göra där är att jaga och fiska. Texten 
finns att läsa i bilaga 1.  
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3.2. Låt 2 I’ve been drinking the whisky 
Den här låten komponerade jag genom att utgå från en text. Jag valde att skriva en bluestext. 
Enligt Smalley (1981) behöver inte en bluestext innehålla några verser eller refränger utan 
kan bestå av strofer med två identiska rader samt en rad som är svarande, alltså tre rader totalt. 
Dessa strofer upprepas tills låten är slut. Jag skrev en text och gjorde sedan ett komp på gitarr. 
Låten består av en tolv takters blues och en och samma ackordföljd rakt igenom. När jag 
spelade in demon bestämde jag att det skulle finnas större utrymme för arrangering av 
instrumenten och större skillnader i dynamik. Jag använde mig då av Skoglunds (1985) tips 
som jag nämnde i bakgrunden i stycke 1.1.4. Demon är inspelad med elgitarr, elbas, keyboard 
och sång. Gitarrsolo, elorgelsolo och fills med elgitarren. Jag har försökt jobba med dynamik. 
Låten kan upplevas som enformig då den inte innehåller olika delar som vers och refräng, 
men det var mest som en övning i att skriva en bluestext. Jag har inte haft någon direkt tanka 
bakom handlingen i texten utan använt mig mer av ord och fraser som jag tycker passar in i 
genren blues. Då tänker jag på orden och fraserna whisky, gun, ready for you, going down 
slow och woke up this morning. Texten finns att läsa i bilaga 2. 

3.3. Låt 3 Åt ett annat håll 
Till låt nummer 3 utgick från övning 62 i Hillered (2013, s. 165) som går ut på att skriva en 
berättelsesång. Jag gjorde en historia om en kärleksrelation som håller på att ta slut. Jag 
bestämde handlingen i förväg och vad låten egentligen handlar om. Jag beskrev 
huvudpersonerna, hur de ser ut och var historien utspelar sig. Viktigt var även att bestämma 
hur historien skulle sluta.  
 
Min historia. 
En man i brun mockajacka, lång. Långsamma steg. Hon – kort, mörkblont hår, mörk jacka. Årsta torg. En 
höstkväll, snöblandat regn. Folkets Hus. Förhållandet håller på att ta slut. Han tänker tillbaka på den tid som 
varit, när de träffades. De skiljs åt. Rädsla för att vara ensam.  
 
Jag skrev en text med inspiration från min historia. Låten blev riktigt bra. Jag spelade in den 
med enbart sång och gitarr. Jag spelade upp den för några jag känner. Det är enklare att skriva 
text på svenska. Detta är den låt som jag är mest nöjd med. Jag tycker texten är väldigt bra 
och känns äkta. Låten är enkel med sång och gitarr. Ett intro som jag tycker fastnar, dubbel 
vers i början, refräng, mellanspel som bryter av, enkel vers för att snabbt komma tillbaka till 
refrängen enligt Hillered (2013). Texten finns att läsa i bilaga 3. 

3.4. Låt 4 Free man 
Syftet med låt nummer 4 var att skriva en låt på engelska. Jag använde mig av samma metod 
som i låten Nu är det jakt. Jag kände att texten inte blev så bra, eftersom att det engelska 
språket inte kommer till mig naturligt. Språket blir lätt högtidligt och inte talande. Detta är ett 
problem som jag har. Jag spelade in låten med sång och gitarr. Jag använde mig av 
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applikationen Prime Rhyme för att hitta passande rim. Även fast jag känner att texten inte blev 
tillräckligt bra så är jag ändå nöjd med sångmelodi och gitarrkompet. Även här hade jag ingen 
direkt tanke bakom låtens handling utan tänk mer på ord och fraser som passar in under 
genren country. De orden och fraserna jag tänkte på då är bland andra rodeo, alone, rides the 
wind, gun smoke och sinner and saint. Texten finns att läsa i bilaga 4. 
 
Jag kan sammanfatta detta kapitel med att mitt arbete resulterade i fyra låtar. Jag har arbetat 
utifrån litteraturen och gjort demoversioner som jag spelat in på min dator. Jag har även spelat 
upp några av låtarna för folk jag känner. Jag blev minst nöjd med min sista låt, men jag tror 
också det är en del av processen att inte bli nöjd med alla låtar. Alla låtar blir helt enkelt inte 
bra. Så jag låter den vara, men jag skrotar den inte.    
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4. Diskussion 
Jag känner att jag har lärt mig mycket om mig själv som jag inte visste tidigare. Framför allt 
har jag fått en förståelse om vad som händer när arbetet stannar upp och jag inte kommer 
vidare. Beskrivningen av de olika hjärnhalvornas funktioner enligt Hillered (2013) som jag 
nämnde i bakgrunden var mycket lärorikt för mig då detta förklarar mycket varför jag ibland 
kommer av mig med låtskrivandet. Min vänstra hjärnhalva är mer dominerande, jag har svårt 
att jobba fram material och är väldigt kritisk hela tiden, min högra hjärnhalva behöver alltså 
aktiveras mer. Jag har även lärt mig att det är enklare för mig att skriva texter på svenska än 
engelska, språket kommer naturligare. Demoinspelningen är också viktigare än vad jag 
tidigare trodde. Om mer tid läggs på demoinspelning kan låten få ett stort lyft. När jag gjorde 
demoinspelningen upptäckte jag att det kunde göra stor skillnad om jag använde flera 
trumloopar istället för en och samma loop hela låten igenom. Det är även bra att lägga in 
trumfills. Tidigare hade jag tänkt att det inte spelade så stor roll, huvudsaken var ju att 
presentera låten i sin helhet. Så små detaljer spelar större roll än vad jag tidigare trott. 
Demoinspelningen tog även längre tid än vad jag hade förväntat mig att den skulle göra. Det 
är lätt att jag fastnar i detaljer och lägger mycket tid på att få varje tagning perfekt. Jag tror att 
jag i framtiden kan tänka på detta och försöka bli mer effektiv under min demoinspelning.  
 
Jag vill också problematisera litteraturen. Jag förstår att musicerande och låtskrivande inte har 
några bestämda regler eller rätt eller fel, vilket självklart gör det svårt att basera materialet på 
forskning. Hillered (2013) var en väldigt användbar bok under mitt arbete men den verkar 
vara baserad utifrån författarens egna idéer och åsikter än just vetenskaplig forskning. 
Hjärnhalvornas funktioner under låtskrivarprocessen som jag nämnde tidigare var väldigt 
intressant för mig men jag känner ett visst tvivel om detta stämmer till hundra procent. 
Hillereds beskrivning av prechorus, brygga och stick är också något som kan ifrågasättas då 
dessa begrepp ofta förväxlas med varandra. Tidigare jag alltid tänkt att beskrivningen som 
Hillered gör av brygga stämmer mer in på stick, samt beskrivningen av prechorus stämmer 
mer in på brygga. Skoglund (1985) gav även intrycket av att vara mer baserad på egna idéer 
och erfarenheter hos författaren. Beskrivningen av att elorgeln kan vara klangbärande med 
långa ackord medan pianot kan var mer rytmiskt i sitt ackord- och melodispel var något jag 
reagerade på då det i många fall kan var tvärt om. 

Mitt mål var att lära mig att skriva låtar och det har jag lyckats med. Det finns konkreta vägar 
för att komma igång med låtskrivande. När skrivarblockeringen kommer finns det vägar för 
att komma runt den. Jag har lärt mig mycket nytt om låtskrivande men även lyckats förtydliga 
och berika kunskaper som jag tidigare haft. Något som till exempel har blivit tydligare för 
mig är låtdelarnas uppgifter: vers, prechorus, refräng, stick, brygga. Tidigare har dessa 
begrepp varit rätt så luddiga för mig men nu har jag lärt mig mer om vad delarna kan 
innehålla. Skoglund (1985) har också givit mig kunskap om keyboardpel och 
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elgitarrarrangering. Bluestextens uppbyggnad enligt Smalley (1985) var också något som jag 
egentligen inte hade tänkt på tidigare. Nu fick jag ord som beskriver strofernas uppbyggnad. 
Övningarna i Hillered (2013) var mycket användbara och inspirerande. De olika 
utgångspunkterna som jag använde mig av under mitt låtskrivande, det vill säga övning 1 
övning 62 och bluestexten, är mina pedagogiska verktyg som jag kommer ta med mig och 
rekommendera för mina framtida elever.  
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Bilaga 1 
Nu är det jakt 
Vers 1 
Hösten är här vi ska ut med gevär. 
Nu är det jakt och det vill jag ha sagt. 
Men fru är rätt sur att jag ska ut på tur. 
Men det är sällan som hon går i dur. 
 
Vers 2 
Innan solen gått åpp hinner jag ta en kopp 
På det kaffe med Kron som finns kvar 
Från gårdagens skiva på vid Anderssons mila 
Nu ska de få se på en karl 
 
Ref 
Visst är det tur att vi har nå å gö  
När vår by håller på att dö 
Det går snabbt, jag har hatt och ni ska veta att 
Nu är det jakt och det vill jag ha sagt 
Nu är det jakt och det vill jag ha sagt 
 
Mellanspel 
 
Ver 3 
Bion försvann för tre år sen precis 
Samma sak, hände vår polis. 
Skolan finns kvar å de har en matsal  
Men där får man bara bönor med ris. 
 
Ver 4 
Systemet har flyttat men det gör detsamma 
Bränner eget det gör jag hos mamma 
September är här jag har laddat mitt gevär  
Nu får ingen ställa till med besvär. 
 
Ref 
 
Brygga 
När hösts vindar är här, så står vi ute bland skog och bär. 
Inget kan stoppa oss nu, hoppas vi får lite tur.  
Hösten är här vi ska ut med gevär,  
vi har längtat att få komma loss 
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Från vardag av tvivel med längtan och iver  
ska vi nu få skjuta ett skott 
Ref 
Outro 
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Bilaga 2 
I’ve Been Drinking The Whisky 
 
I’ve been drinking the whisky since i woke up this morning  
I’ve been drinking the whisky since I woke up this morning 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me  
 
I’ve got a brand new pistol and I’m ready to shoot 
I’ve got a brand new pistol and I’m ready to shoot 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me 
  
Solo 
 
You’ve been driving me crazy since I woke up this morning 
You’ve been driving me crazy since I woke up this morning 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me 
 
I’ve been going down slow since I woke up this morning 
I’ve been going down slow since I woke up this morning 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me  
   
Solo 
 
I’ve been drinking the whisky since i woke up this morning  
I’ve been drinking the whisky since I woke up this morning 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me  
 
I’ve been drinking the whisky 
I’ve been drinking the whisky 
That’s why I’m ready for you, and I hope you are ready for me 
 
Outro 
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Bilaga 3 
Åt Ett Annat Håll 
 
Vers 
En kväll på Årsta Torg, en vecka fylld av sorg 
All den lycka jag fått, är snart ett minne blått 
Du har skänkt mig så mycket kraft, under all den tid vi haft 
Men nu står vi här, är det dags att ta farväl  
 
Inne på Folkets Hus, har de släckt alla ljus. 
Den himmel som en gång var blå, är nu kall och grå 
Vi står här utanför, folk undrar nog vad vi gör    
Du är det enda jag ser, men jag hade hoppats på mer för 
 
Ref 
Du vill gå åt ett annat håll 
En annan väg, ett annat mål 
Detta vägskäl ska snart skilja oss åt 
För du vill gå åt ett annat håll 
 
Mellanspel 
 
Vers 2 
Jag minns det som igår, du hade uppsatt hår 
När du sa ditt namn, hela världen försvann 
Jag var inte beredd, på det som skulle komma sen 
Din röst som var så ren, gjorde att kvällen blev sen 
 
Ref 
Du vill gå åt ett samma håll 
Samma väg, samma mål 
Men detta vägskäl ska nu skilja oss åt 
För du vill gå åt ett annat håll 
Nu kan jag se dig på åt ett annat håll 
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Bilaga 4 
Free Man 

 

There’s a cowboy that I know, he’s riding in the rodeo. 

He’s the bravest man i know, and he’s a long way from home 

Born and rest on his own, widely know but always alone. 

He’s bad to the bone, never know when he’ll be gone 

 

Ref 

He’s a free man, always on the run. 

He’s got no plan, rides like the wind and never look back 

 

Vers 

There’s a woman on the street, I’ve never seen a girl that sweet   

She’s got a suitcase by her feet, don’t know who she will meet. 

There’s a tear in her eye, she just said her last goodbye 

To the man that she loves, she’s about to start to cry. 

 

Ref 

Becouse he’s a free man, always on the run 

He’s got no plan, rides like the wind and never look back  

 

Shadows and memories from the winding road 

When the gun smoke settles he’s always on his own 

A life fillt with pain, and no one knows his name 

He’ve got a lots of debts to pay, but in the end, God know 

 

He’s a sinner and a saint, and he knows it’s much too late 

But he’s gonna keep his faith, and hope it won’t escape 

 

Ref 

He’s a free man, always on the run 
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He’s got no plan, son of a gun 

He’s a free man, always on the run 

He’s got no plan, rides like the wind and never look back  


