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Abstract. 
This bachelor thesis declares my journey of writing music. The name and theme 
of the project is Maze, which is a description of me exploring my musical identity 
and personal development. Throughout this project I have processed all my 
thoughts through my cognitive behavioral therapy, to find a deeper meaning to 
my musicianship. I have also analyzed methods in lyric-writing and interviewed 
artists about their experiences. I have incorporated these learnings into my own 
music - to improve my craftsmanship in songwriting. The goal of this project is to 
be well-aware of my musical and personal patterns and to show my musical 
range in a concert that sums up my four years at the Royal College of Music in 
Stockholm. 
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Vision. 

Min vision har genom arbetets gång varit att skriva eget material, med texter och 
ljudlandskap med utgångspunkt från mig själv. Jag ska ha gjort ett djupdyk i 
textskrivande och skrivit musik som dels har en ambient1 utgångspunkt, men 
också komponerat utifrån pianot. Jag ska även ha utforskat hur min musikaliska 
självbild kan stärkas och förändras genom att låta projektet gå parallellt med min 
kognitiva beteendeterapi2 (KBT) som påbörjades precis i starten av 
examenskursen. Slutgiltligen ska jag ha genomfört en konsert med både gammalt 
och nytt material och känna mig mer bekväm i att skriva text till musik.  

 

- Maze. 
Idén till Maze väcktes ur en längtan att utforska i mitt inre. Efter år av sökande 
efter min musikaliska identitet behövde jag gå till botten med mina tankar. För att 
kunna böra jobba med mitt projekt behövdes ett tema och inte långt därefter såg 
jag, av en slump, en affisch vid Skanstulls busshållplats med en bild på en 
labyrint. Genast associerade jag till mitt projekt: Maze3 - en skildring av min inre 
labyrint.  
Jag drog parallellen att en människa går genom livet på samma sätt som att vara i 
en labyrint; olika vägval ger olika svar, ibland känns det som man går fel, att man 
är vilse och står vid ett vägskäl, men kanske också att den väg man trodde var fel 
blev den rätta i slutändan. Med dessa tankar fick jag utrymme att utmana mig 
själv. Dels att våga komponera musik med en personlig utgångspunkt, men också 
låta det bli en slags terapi. Musik är för mig ett känsligt ämne som ligger mig 
varmt om hjärtat, men kan också lätt bli min värsta fiende. På något sätt tror jag 
att ”slänga sig ner för stupet” och ”bara göra” är den bästa terapin för att 
övervinna rädslor - som i mitt fall är att skriva musik utan att överanalysera. 
Ur detta växte idén om att djupdyka i text; något som jag annars har svårt för och 
gärna undviker.  
Jag har haft många idéer och visioner till detta projekt, allt från släppa en EP, till 
en konsert och album. Någonstans på vägen formades tanken om, det viktigaste 
blev att lägga ribban på en nivå där jag kunde fokusera på att låta musiken vara 
helande och självuppfyllande.  

                                                
1 En typ av musikstil där atmosfäriska och naturnära ljudlandskap är i fokus. 
2 En behandlingsmetod för att ändra destruktiva mönster. 
3 Maze är engelskans ord för labyrint. 
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- Min musikaliska bakgrund. 
Hemma hos mig kretsade det mesta kring musik. Mina första sex år spenderades i 
Umeå där jag gick dagis och åkte skidor. Efter några år fick mina föräldrar ett 
erbjudande om ett jobb i Göteborg och vi flyttade dit. Hemma spelades det oftast 
klassisk musik, men det spelades även Earth Wind and Fire, Chicago och Toto 
starkt genom de 20 kilos rörförstärkare som jag tyckte vi hade alldeles för många 
av. Mina föräldrar var professionella violinister och det var självklart att även jag 
skulle stå med en fiol i handen. Jag började spela vid sex års ålder och tog 
violinlektioner av min far i många års tid, till och med så länge att jag funderade 
om det var detta jag skulle satsa helhjärtat på. Men parallellt med fiolen fanns 
något jag också visste jag hade fallenhet för - sången. Jag började sjunga i 
kyrkans barnkör där min lärare uppmuntrade mig till att våga kliva fram och ta 
små solistroller. Jag ville sjunga mer. På mina föräldrars jobb, Göteborgsoperan, 
fanns en operasångerska (Anna-Lena Persson) som jag fick möjlighet att ta 
lektioner för. Jag älskade det. Jag fick lära mig om rösten på ett nytt sätt, sjunga 
med stöd4 och lära mig en massa nya, coola tekniker. Någonstans där väcktes min 
känsla att det är sången som är min grej.  

Jag hade det bitvis kämpigt i skolan, speciellt under min högstadietid där jag gick 
in i väggen och fick sjukskrivas ungefär ett år. Detta berodde mycket på ett 
sjukdomsfall i familjen och en skolmiljö som inte passade mig.  
Jag var ett djupt reflekterande och analyserande barn och letade tidigt efter min 
identitet. Jag kom fram till att jag har en högkänslig personlighet och ett stort 
behov av att få vara kreativ, vilket inte alltid var lätt med hjärnspöken från olika 
håll. Under gymnasietiden, på LM Engströms gymnasium i Göteborg, gick jag en 
musiklinje där kör var en stor del av utbildningen. Där fick jag tillåtelse att skippa 
matte B-kursen som jag tyckte så illa om och ersätta den med 
tenorsaxofonlektioner istället, score! 
Trots min klassiska skolning var jag öppen för allt, lyssnade mycket på soul, 
hiphop och R&B, vilket så småningom ledde mig till jazzen och 
improvisationsmusiken. Här var det en helt ny värld att nörda in i. ”Have you met 
miss Jones” med Ella Fitzgerald var den första jazzlåten jag lyssnade på, det var 
nämligen den jag valt att sjunga på antagningsprovet till Sundsgårdens 
folkhögskola. I denna låt tyckte jag det hände så många saker och jag förstod 
absolut ingenting, men fascinerad var jag. Även Chet Baker, Avishai Cohen och 
Esperanza Spalding blev mina fanbärare inom mitt utforskande av jazzen.  
Efter en reservplats kom jag till slut in på Sundsgårdens folkhögskola på 
jazzsång. Där fick jag sjunga på ett helt nytt sätt; visa en ny typ av uttryck, våga 

                                                
4 En sångteknisk term som menas att man sjunger med rätt andning och med hjälp av 
magen.  
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vara lite rå, tänja rösten till sina gränser och hitta precision i tekniken. Jag kände 
att jag blev bra på väldigt mycket, jag kunde helt plötsligt behärska många olika 
stilar. Det gav mig en boost, men även en förvirring kring vilken riktning jag ville 
ta. Fastän jag visste att det var bra att kunna en massa olika stilar, var jag alltid 
avundsjuk på dem som hade sin egna stil och passion och kunde köra 100% på 
den - de visste ju i alla fall vad de ville. Den här musikaliska identitets-
förvirringen satt i länge (vilket den ibland gör fortfarande!). 

Jag började på Fridhems folkhögskola och bara flöt med i detta underliga 
”folkis”-sätt att leva. Jag köpte en loop-pedal5 och en liten kaossilator6 för jag 
hade börjat lyssna på elektro-akustisk musik. Dels på ett band som heter Little 
Dragon som jag tyckte gjorde så coola saker med syntar och ljud, men också 
artister som José Gonzales, Björk och ambient-duon Kiasmos. Så medan jag var 
vilse i min röstmässiga identitet började jag utforska elektroniska ljud - och med 
hjälp av min kaossilator skrev jag min första elektroniska låt Rewind, i ett 
övningsrum på Fridhem.  
Efter ett år av fristående kurser på Artisten i Göteborg, en världsturné med 
progg/folk artisten Lars Wallin, där jag spelade violin och sjöng backup, och en 
sverigeturné med gospelsångaren Samuel Ljungblahd, kom jag in på 
musikhögskolan i Stockholm. Där har jag de senaste åren fått möjlighet att 
utforska min musikaliska och personliga identitet på ett nytt plan och är nyfiken 
på att se vart det leder mig i framtiden. 

  

 

Planering av projektet. 

Jag insåg snabbt att det behövdes tydliga riktlinjer och korta deadlines. Så fort 
temat var bestämt, gjorde jag en mindmap med olika grenar. Jag funderade över 
hur mycket material som skulle behövas och hur mycket nytt som behövdes 
skrivas. I min plan ingick det att ha med ett par gamla låtar men att om-arrangera 
dem. För att skriva mitt nya material och samtidigt kunna inspireras av  ”min inre 
labyrint” bestämde jag att fokusera på låttexter. För att dyka in i detta bestämde 
jag mig för att intervjua några artister och låtskrivare som jag finner textmässigt 

                                                
5 En sångpedal som med sina många effekter och funktioner ger rösten olika typer av 
karaktär. 
6 En typ av synt som kontrolleras med hjälp av en tryckkänslig styrplatta. 
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inspirerande. Jag skrev ihop ett intervjuformulär7 med frågor som rör olika synsätt 
på textskrivande och skickade till dem.  

 

- Tidsplanering. 
Det som behövdes fixas omgående var: 

1. Boka in bandmedlemmar (i början/mitten av december) 
2. Bestämma rep dagar med bandet (början av januari) 
3. Gå igenom hur mycket nytt material som behövs samt vad jag redan har. 

Jag räknade med att genomföra en konsert på ca. 45 min, ungefär 6-7 låtar. Två 
av mina gamla låtar skulle användas, men framföras på ett nytt sätt. Resten av 
kompositionerna valde jag att låta texten ligga i fokus. 

Tidigt i processen bestämde jag mig för att ha med en stråkkvartett, jag 
kontaktade dem redan innan jag visste vilka som skulle vara med i kompet. När 
senare hela bandet kontaktats bestämde vi att ha tre rep med kompet, ett rep 
enbart med mig och stråkkvartetten och två slutgiltiga, gemensamma rep.  

I planeringen ingick också att spela in demos eller göra lättare produktioner för att 
kunna skicka till bandmedlemmarna i god tid innan första repet. 

 

- Handledare. 
I starten av projektet blev jag tilldelad en handledare, Gun-Britt Gustafsson - en 
av mina sånglärare under min tid på KMH, som har hjälpt till med deadlines och 
del-inlämningar. Gun-Britt har inte bara under detta projekt, utan under hela min 
tid på KMH varit en ”handledare” för mig. Hon har hjälpt mig med många 
musikaliska hjärnspöken och utveckling av min röst, som jag är tacksam för och i 
högsta grad tagit med mig in i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7  Bilaga finns. 
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Konstnärlig process. 
 

- Metoder. 
Jag har utforskat flera typer av metoder i mitt komponerande och hur de kan 
forma musiken. För att komma igång gick jag igenom gamla röstmemos och 
rotade fram bortglömda logic-projekt8. Eftersom jag länge sparat alster och utkast 
visste jag att det fanns idéer att slipa på. Idéerna sorterades ut och jag skrev en 
lista med potentiella låtar.  

En stor del av tiden har gått till att samarbeta med producenter, att våga dela mina 
idéer och få nya inputs. I några av låtarna har jag utgått ifrån ett ljudlandskap eller 
en ackordföljd (vilket jag oftast gör), men har även försökt att ha en textmässig 
utgångspunkt där texten, eller låtens tema, fått komma i första hand. I min 
satsning på att bli mer bekväm med text, tog jag hjälp av de intervjusvar jag fått 
av artisterna jag frågat om deras erfarenheter av textförfattande. Där kunde jag 
läsa om intressanta metoder som gjorde mig nyfiken att testa.  

För att förbereda de gamla låtarna gick jag igenom produktionerna i Logic och 
strukturerade upp vad som kan spelas live och vad som kan ligga i tracks9. 

 

- Kompositioner. 
När det närmade sig rep märkte jag att musiken spretade en del stilmässigt, men 
trots det så har samma melankoliska stämning genomsyrat hela låtlistan. Här 
nedan berättar jag lite om varje låt och de står även uppradade i samma ordning 
som på konserten. 

 

- Maze. 
Min vän Pontus Wiklund visade en låtidé han inte visste hur han skulle fortsätta 
med. Jag blev förälskad i ljudlandskapet och sa direkt att jag ville göra något med 
denna låt till min konsert. Jag insåg redan då att detta skulle bli tema- och 
introlåten Maze. Tillsammans gjorde vi en form och sedan fick jag ljudspåret så 
att jag kunde fila på melodi och text. Texten skulle få spegla temat för mitt 
examensprojekt; att gå igenom min inre labyrint - hur jag har varit medveten om 
mina mönster i många år, men nu är redo att ta tag i det. Textutdrag: ”Are you the 

                                                
8 Logic är ett program till datorn där man kan spela in och producera musik. 
9 Tracks används ofta när musiken har för många producerade ljudmoment för att kunna 
spelas live. Man lägger då till ljudspår som fyller ut det akustiska ljudet. 



 

9 

noise in my head? Stay calm and enter the maze” Här syftar jag på att noise är 
lika med min syn på ångest, ett störande ljud. Och att jag ser ångesten som en 
fristående kraft som lugnt ska ta sig igenom en labyrint för att kunna 
tillintetgöras. 

 

- Storm. 
Här är en av de gamla låtarna. Den skrevs 2016 till projektet för New Sound 
Made10, där jag utgick från att skriva musik till rörlig bild (visuals). Det var ett 
nytt och inspirerade sätt att komponera musik som vidgade mina vyer och tänjde 
på gränserna när det kom till form och andra förutsägelser i musik. Jag fick en 
nygjord visual från en vän och skulle utifrån vad jag såg, komponera något. Detta 
resulterade i ett ambient ljudlandskap med ett återkommande sång-mantra: ”Meet 
me out there, in the storm.” Denna låt hade aldrig spelats med fullt band innan, så 
jag gick igenom med bandet vad som kunde spelas live och vad som fick ligga i 
tracks. 

 

- Ray. 
Även denna tillhör mitt projekt från 2016 med rörlig bild. Här jobbade jag på 
samma sätt som i ”Storm” med att sortera ut vad som kan spelas live.  

 

- Save Me. 
Jag ville skriva en låt som handlar om hjälplöshet och om att få nog av sig själv. 
Här togs inspiration från en Little Dragon låt. Ett piano-riff gjordes som går runt, 
en ganska monoton vers som sedan växer till ett klimax i refrängen. Refrängen 
kom till först, därefter skrevs ett interlude till stråkkvartetten, sedan pusslade jag 
ihop resten av delarna. Här ville jag, till skillnad från mina andra låtar, enbart ha 
akustiskt piano och stråkkvartett.  

 
SAVE ME 
 
V1 
Hey, I just don’t have a clue, how I’m gonna fight for you.  

Maybe I’ll just have a ride to my deepest fears and let them come around. 

                                                
10 En festival som årligen anordnas av studenterna på KMH. 
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Don’t wanna confess my heart, could it be so bad that I don’t wanna press 

restart? I know it can’t be so hard, need to look for new air to fill my lungs again. 

B 
Fighting to be real, but what is that all about?  

Don’t wanna look back to see that  missed it again.  

To make it all complete, it’s a lot to ask for. 

I want to be free, but I just can’t be me, so I wanna: 

REF 
Save me. I wanna, save me from myself now. 

V2  
I look in the mirror,  I hold it close, just cause I don’t wanna se it all go.  
I wanna bring it all the way, I wanna bring me all the way. 

Feeling numb, over-fought, I don’t know what is right or what is not. I wanna 

bring me all the way, I wanna bring me all the way. 

STICK 
Let me know, so I can let you know what my head’s been up for.  

Cause I need some love. 

It’s hard to let go of fears I fought, and 

I want to be free, but I just can’t be me so I wanna 

 
INTERLUDE 
REF 

 
- I Care For U. 
Denna låtidé låg som ett röstmemo på datorn i flera år innan jag upptäckte hur fin 
jag tyckte den var. Röstmemot bestod av en slinga på en slags refräng där jag 
sjöng på total nonsens-engelska och avslutade med meningen ”I care for you”. 
Jag fastnade för den meningen och började skriva kring temat lycklig kärlek. 
Låten handlar dels om egna erfarenheter, men jag bakade också in fraser som gör 
texten tillgänglig för andra att känna igen sig i. När ackord och melodi kommit på 
plats gjordes en demo i Logic. Den fick en ny stil med syntar och trummor, nästan 
som en 80-tals ballad. Jag tyckte det passade att använda en autotune-effekt11 på 
rösten, ett ytterligare verktyg för att se hur elektroniska effekter kan forma låtar. 
Denna låt blev den mest ”lösa” som jag tog med till bandet för att arrangera upp. 

 

                                                
11 En stiltypisk effekt som ofta används i hiphop/R&B, där rösten låter något elektronisk 
och hackig. 
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- Rewind. 
Som jag nämnde i min bakgrund var detta den första pop/elektro låten jag skrev, 
därför ligger den mig varmt om hjärtat. Den skrevs runt en specifik syntslinga och  
jag lät hela låten kretsa kring denna rundgång. För ett par år sedan gjordes en mer 
utvecklad demo där nya idéer fick ta form. Till konserten ville jag nu få hjälp av 
en producent att producera upp låten. Producenten Marcus White tillfrågades och 
han fick lyssna på demon och sedan göra sin tolkning, som en start. När vi sågs 
några dagar senare hade han mer eller mindre vänt ut och in på låten, tagit bort 
min kära syntslinga och gett den en helt ny känsla. Jag fick fundera några dagar 
men kände att detta var helt rätt väg att gå med produktionen. Detta blev ett 
exempel på hur samarbeten kan lyfta sinnena och vidga vyerna till att skapa 
sådant man inte skulle sett eller hört förut. 

 

- Unveil. 
Ganska sent i projektet hörde jag från flera vänner hur de hade tänkt på min låt 
”Unveil”. Den skrevs för tre år sedan, till mitt första projektet på KMH och hade 
mer eller mindre blivit bortglömd. Då var den en poplåt som spelades med fullt 
band, komp och blås, men kände att det inte var så jag ville identifiera den längre. 
Låten tar upp en bitter och sorglig kärlekshistoria, men visar också kraft och 
kämparanda till att gå vidare i livet. Den om-arrangerades till en ballad med 
enbart piano, sång och stråkkvartett, vilket lyfte fram texten på ett nytt sätt. Även 
melodiken och dynamiken fick en ny dimension när den bytte skepnad. Genom 
den avskalade sättningen kom melodin fram bättre och lyftes fram av 
stråkkvartetten. Genom denna enkla sättning blev det också lättare att ta ut de 
dynamiska svängarna ytterligare. Här lärde jag mig hur tydligt olika typer av 
arrangemang kan lyfta fram eller tona ner en låts fundamentala byggstenar. För 
mig var det viktigt att få kompa mig själv på piano, dels för att utmana mig själv, 
men även att få knyta ihop säcken som min både första och sista låt på KMH. 

 

- Övrigt material. 
En del ytterligare material skapades, eller påbörjades, men blev inte slutförda av 
olika anledningar. Ett exempel är låten ”No face”, som var den första som skrevs 
till projektet. Att skriva den var som en psykologisk process då den handlar om 
att oro och ångest inte har något ansikte och ingen identitet, varför då låta den 
vara en jobbig vän som följer en vart man än går? Tyvärr blev det för mycket jobb 
med produktionen, jag hade en väldigt tydlig vision om hur den skulle låta att 
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tiden inte räckte till. Därför valde jag att ta bort den från låtlistan, men trots det 
blev detta en inspiration för kommande kompositioner. 

 

 

 

- Intervju om textförfattande. 
Vad är det som gör att man med viss sångbaserad musik fascineras lite extra? Vad 
är det som ger den där extra dimensionen, lystern, till en låt som ändå är så bra 
producerad? För mig läggs ofta mycket fokus på själva musiken och 
produktionen. Jag kommer ofta på mig själv med att inte riktigt lyssna på texten. 
Men vid närmare eftertanke har jag märkt att när en låt, enligt mig, är riktigt bra 
vet jag vad den handlar om utan att ha behövt djupdyka i texten. För mig väcktes 
en nyfikenhet att kunna skriva smarta texter som ger låten en direkt identitet. Att 
höra just den där textraden, på rätt plats och i rätt tid, som gör att allt får större 
mening. 

Att få lyssnaren att veta vad en låt handlar om utan att egentligen behöva 
anstränga sig, har fascinerat mig och blivit något jag velat ifrågasätta.  

 

För att på bästa sätt kunna forska i detta, kom en idé om att intervjua artister och 
låtskrivare som för mig är inspirerande. De fick ett intervjuformulär med ett antal 
frågor om textförfattande. De tillfrågade artisterna och låtskrivarna blev Maja 
Keuc (AMAYA), Sigrid Aase (Hajk), Anna Berglund (Anna Arco), Jasmine Kara 
och Marcus White (Tom White, Hannes). Intervjuformuläret finns som bilaga.   

Som en sammanfattning av svaren, kunde jag se återkommande mönster bland 
dem. Många tycker om att utgå från personliga upplevelser, vilket gör det lättare 
att hitta rätt typ av ord och fraser. Även att utgå från en betydelsefull eller rytmisk 
fras kan bli centrum för hela textens och låtens utveckling; t.ex. en rytmisk 
textfras som utgångspunkt kan i högsta grad låta musiken ta nya vägar och släppa 
på sina förutsägbara låtskrivar-mönster. I intervjufrågan om att få igång 
associationsförmågan var en metod att utgå från sitt ”huvudord” och därefter 
tänka i metaforer. Vad känner jag när jag läser detta ord eller denna fras? Vart 
leder tanken när jag läser t.ex.”Meet me out there, in the storm”? Och hur får 
texten ett bra flyt när den sätts i musikalisk kontext? Här nämns webbsidor som 
theasaurus.com och rhymezone.com som bra verktyg för att få igång tänket kring 
synonymer och rim.  
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En annan intressant metod var att anteckna, hela tiden, i vardagen. Det kan vara 
allt ifrån tankar, en dialog mellan ett par på bussen, något du sett på en affisch 
eller i en bok. Att samla på sig en textbank kan senare bli till en skattkista när 
kreativiteten tryter. Även när man väl sitter och skriver, kan man testa att helt 
förutsättningslöst skriva så mycket man kan, utan att tänka vad som är rätt och fel. 
Jag citerar Anna Berglund: ”Jag tror mer på att bara producera massvis och sen 
rensa, snarare än att försöka värka fram åtta små perfekta fraser. Och också att 
tänka på att det jag själv tycker låter fånigt – t.ex. "To you I'm just a kitten, pet 
me with woolen mittens" är den frasen som folk minns och gillar! Det handlar 
kanske till slut om att lita på sin musikaliska förmåga.”  

Till detta projekt har jag just fått lita på att texten limmar med min musikaliska 
förmåga. I till exempel låten ”I care for u” har jag skrivit meningar som jag 
normalt sätt anser som ”klychiga” eller ”använda”, t.ex. ”You are on my mind like 
all the time, cause I care for u”, men när den sattes i sin musikaliska kontext fick 
den en djupare känsla och mening. Här anser jag att låtens harmonik, melodik och 
känsla visar på vilket sätt texten skall lyssnas till. När frasen ”You are on my 
mind lika all the time” sjungs, använder jag ett ljust röstläge som gör att texten får 
en mjukhet och ger den känslan som jag vill att lyssnaren ska ha. Även i ”Save 
me” har jag inspirerats från dessa intervjusvar och använt metoder bland annat 
som att anteckna min vardag. Här gick jag tillbaka till några dagboksinlägg och 
använde fraser som gav texten en övergripande känsla. 

Sammanfattningsvis kom jag fram till hur viktigt det är att ta reda på sina 
inspirationskällor. Det kan exempelvis vara andra artister, författare eller poeter. 
Redan där har man en outtömlig källa av information som är redo att analyseras 
och formas om till sin egen.  

 

 

 

Inför konserten. 
Jag önskade tidigt att konserten skulle få framföras i Kungasalen på KMH, en stor 
konsertlokal med mycket rymd och klang. Jag ansåg att fastän min musik till 
största delen är elektronisk, ville jag känna hur just den typen av musik gör sig i 
en sådan lokal. Här räknade jag också med faktumet att jag ville skapa en 
helhetskänsla med visuals och scenljus som gör musiken ännu mer rättvisa.  

 

 



 

14 

- Medmusiker. 
Jag hade en tydlig bild vilken sättning jag ville ha. Trummisen Jesper Hättander 
frågade jag först eftersom han spelat min musik ett flertal gånger och därmed får 
mig att känna mig trygg på scen. Han gav mig några bra tips på medmusiker och 
den slutgiltiga bandmedlemmarna blev: 
Jesper Hättander (trummor) 
Anton Olausson (synth, piano) 
Gabriel von Essen (synthbas) 
 
 

Stråkkvartett. 
Att ha med en stråkkvartett var ett självklart val, då jag dels älskar klangen av 
stråkar till både elektronisk och akustisk musik och har kunskapen att arrangera. 
Många år av min uppväxt lades på att öva och traggla skalor och sonater, så jag 
ville fläta samman olika tider i livet och känner att jag lätt kan få fram mitt 
uttryck i denna typ av arrangemang. Stråkkvartetten KVARTS tillfrågades, 
bestående av Alva Press (violin I), Matilda Norlöv (violin II), Anna Rubensztein 
(viola) och Erik Elvkull (cello). Efter en del chattande om rep tider kom Matilda 
fram till att hon inte kunde vara med, så hon ersattes av Oscar Edin. 

 

 

- Arrangering. 
För att arrangera till stråkkvartetten använde jag mig av Sibelius12. Startskottet för 
mina stråkarrangemang är ofta att jag kommer på en melodislinga för att sen 
notera den i en utav stämmorna. Sedan styckar jag upp vem som ska spela vad 
och i vilket register det klingar bäst på respektive instrument. I låten Storm13 går 
stråkarna från att använda tekniker som senza vibrato (utan vibrato) och sul 
ponticello (nära stallet), vilket gör att de kan uppfattas som en del av syntarna, till 
att de får blomma ut i ett virtuost outro. Arrangemangen bör också lyfta fram och 
ge plats åt låtens melodi.  

För de övriga instrumenten gjordes många av arrangemangen i Logic för att 
enkelt kunna visa bandmedlemmarna hur de ska spela. Även leadsheets14 gjordes 

                                                
12 Ett notskrivningsprogram som gör det lätt och smidigt att arrangera och snabbt få 
snygga notbilder 
13 Bilaga på notbild finns. 
14 Ett notblad som visar låtens form, ackord och annan nödvändig info för att kunna 
spelas live. 
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i Sibelius. En del arrangemang formades även under repen där vi diskuterade 
fram vad för instrument och ljud som behövdes.  

 

- Repetitioner. 
Som nämnts tidigare var sex rep inplanerade. Första repet bestämde vi skulle bli 
mest som ett möte. Demo-versioner av låtarna hade skickats till bandet, vissa var 
helt klara, andra inte alls. Detta mest för att vi skulle kunna diskutera vem som 
spelar vad, vilken typ av syntar som skall användas osv.  

Repet därefter kunde vi komma igång och spela. De flesta låtarna var nu klara, 
men eftersom några texter och melodier inte var helt satta, blev det svårt att höra 
helheten direkt. Eftersom många låtar hade en producerad utgångspunkt gick 
mycket tid åt att få ihop det tekniska. 

Repet med stråkkvartetten gav mig en bild av vad i arrangemangen som 
fungerade och vad som behövdes ändras. Dock upptäckte jag i ett av de sista 
gemensamma repen att stråket inte riktigt kom fram i vissa delar. I låten Save Me 
ville jag ge låten ett tydligt lyft i ett parti med enbart stråk och kompgrupp. Här 
insåg jag att arrangemanget skrivits i ett något lågt register så att det inte blev 
effekt jag ville åt. Där kunde jag tänkt annorlunda ur ett arrangemangs-perspektiv, 
men som tyvärr inte hann ändras.  

Vårt allra sista rep slutade något tokigt, då det blivit missförstånd med 
lokalbokningen och vi var tvungna att avsluta repet 1,5 tim. tidigare. Det blev 
överlag rätt struligt med att få tag i replokaler i skolan, vilket gjorde att vi fick 
förflytta oss mellan tre olika replokaler. Det löste sig relativt bra, men det gick åt 
värdefull tid och onödigt jobb. Detta är något jag tar med mig för att strukturera 
upp bättre i framtiden. 

 

 

- Visuals. 
Rörlig bild har länge varit ett verktyg som verkligen kan förstärka (eller förstöra?) 
upplevelsen av musik. Jag tror inte minst att i vårt samhälles musikaliska 
massproduktion har det nästan blivit ett måste att ge musiken en ytterligare 
dimension för att sticka ut. Musik i sig själv har en enorm kraft, men jag upplever 
att musiken får ett större konstnärligt omfång när bild sätts till.  

 

Min nära och kära vän Sayuri Hayashi har jag tidigare jobbat med i projekt som 
rör både musik och bild. Hon är en av de mest kreativa, nytänkande människor 
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jag träffat och det var självklart att hon skulle göra en visual till konserten. 
Tidigare har hon hjälpt mig göra filmer till enstaka låtar, men denna gången ville 
jag ha en sammanhängande visual som skapar en stämning - en helhet - till 
konserten. Vi bestämde träff och pratade om temat. Hur kan man skildra en 
labyrint på ett abstrakt sätt? Jag var tydlig med att jag inte ville ha några bilder på 
en faktisk labyrint, utan snarare ett tänk kring bilder, färger och former som kan 
skildra en människas sökande. En blandning av hårt och mjukt, mörka färger som 
ibland kontrasterar med ljusa inslag. Som att vara i en dimma men ibland se klart. 
Hon fick en deadline och fria händer att tolka min idé, men första tillfället 
jobbade vi tillsammans, samlade material och ljuskällor som vi kunde 
experimentera med. Vi filmade bland annat ett hopknycklat aluminiumfolie med 
gula och lila neonlampor, som gav effekten av hårda, vassa kanter blandat med 
mjuka, flödande färger.  Här visas några utdrag ur filmen: 
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- Praktiska förberedelser. 
En stor del av tiden gick till att sortera alla tracks i olika stems15 och sätta bra 
ljudnivåer på dem. Vi i bandet hade diskuterat med Erik Metall, en av skolans 
ljudtekniker, om hur vi kunde göra det så ljudtekniskt enkelt som möjligt med så 
mycket teknik. Eftersom jag skulle dela konsertkväll med gitarristen Anton 
Forsberg, behövde vi prata oss samman till en gemensam stageplot16 och försöka 
använda så mycket gemensam teknik som möjligt.  

 

För att göra folk medvetna om min konsert gjordes en reklam och 
evenemangsinbjudan på Facebook och Instagram ca. tre veckor innan konsert. En 
bild på mig från en fotografering sommaren innan passade in i stämningen och 
användes som evenemangsbild.     

 

 

 

- Foto, film och ljus. 
Fotografen och producenten Manfred Hanberg tillfrågades om han kunde vara 
kvällens fotograf. Han skulle även filma ett par, utvalda låtar och även redigera en 
handfull bilder. 

                                                
15 Betyder att man delar upp tracket i olika ”paket”, t.ex. kör, keys och perc, för att lätt 
kunna mixa dem live. 
16 En grafisk ritning på hur man önskar bli placerad på scen. Bilaga finns. 
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Maja Keuc hade fått uppdraget att sätta upp en fast filmkamera med vy över hela 
scenen. Hon var även med innan konserten och fotograferade under 
förberedelserna. 

 

Det kändes viktigt att få en scenisk helhet som går i ton med projektets tema, 
därför hade jag ett möte med ljusteknikern innan konserten. Där förklarade jag 
mina tankar med en mörk och minimalistisk ljusbild som gör att både den rörliga 
bilden och musiken får sin fulla effekt. 

 
Konserten. 
 
- Soundcheck. 
Konserten ägde rum tisdag 27/3 i Kungasalen kl. 20:30, strax efter Anton 
Forsbergs konsert. Eftersom vi dagen innan fick avbryta vårt genrep, var planen 
att vara vid Kungasalen redan kl. 11:00 för att komma igång snabbt med rep och 
soundcheck. Detta visade sig vara något optimistiskt då ljudteknikern behövde 
några timmar själv för att koppla in ljudet. Allt tog längre tid än väntat och vi 
hann tyvärr inte repa det vi hade planerat. Trots det kände vi oss relativt trygga 
inför konserten. Stråkkvartetten skulle vara på plats 13:30 men även de fick vara 
flexibla med tiden.  

 

- Framförandet. 
Jag blev förvånad av mängden folk som satt i salen. Vi hade bestämt att bandet 
skulle sitta på scenen och att jag tillsammans med stråkkvartetten skulle gå in 
under introt. Jag fick väldigt fin respons när jag äntrade scenen, nästan så jag blev 
överrumplad och tappade fokus för en stund. Alla var verkligen sugna på att se 
vad jag skapat. Jag blev något distanserad till hela situationen, trots att jag hade 
jobbat så hårt med alla förberedelser var det svårt att ”vara ett” med musiken. 
Kände mig lite utanför min kropp. Jag hade inte planerat något mellansnack, utan 
gick mest på känsla när jag berättade om låtarna. Detta hade jag gärna velat 
utveckla och förbereda mer noggrant, men det försvann i alla andra förberedelser. 
Det mesta flöt på precis som planerat, dock var ett misstag tyvärr märkbart. I låten 
”I care for u” använde jag en loop-pedal med effekten autotune. Jag hade glömt 
att ställa in att effekten skulle anpassa sig till tonarten. Istället var den inställd på 
kromatisk inställning, vilket innebar att pedalen letade efter närmsta halvton 
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istället för rätt ton i skalan. En miss som inte gjorde låten rättvisa. Trots detta gick 
allt annat precis som tänkt, vi fick fin respons under konserten och stående 
ovationer. Jag kände mig otroligt nöjd efteråt och är väldigt tacksam över att ha 
haft sådana fina och talangfulla medmusiker vid min sida. 

 

 

Reflektion. 
Att vara fullständigt ansvarig för ett konstnärligt projekt och samtidigt kunna 
leverera konsten med sin fulla förmåga visade sig vara svårare, men också mer 
givande än väntat. Som en analytisk person har jag verkligen fått jobba med att ta 
snabba beslut och inte grubbla för länge över olika alternativ, vilket varit mycket 
lärorikt.  

Till en början fanns inte någon översikt av projektet. Jag valde att fortsätta jobba 
på detta sätt, alltså låta konserten formas i takt med min ”inre resa”. Det kändes 
rätt befriande och spännande att låta ett projekt få formas längs vägen, men också 
nervöst. Jag har flera gånger haft känslan av att ”jag inte vet vad jag håller på 
med” och tagit mig ”vatten över huvudet” och fått tänka om. Det har gett mig 
insikten att vara helt ansvarig över ett konstnärligt projekt kräver grundlig 
planering. När det kommer till slutsatsen kring mitt djupdyk av textskriveri har 
det bara gett positiva insikter. Överlag har jag blivit mer intresserad av att 
använda olika metoder och verktyg för att fördjupa min textskrivarförmåga. Detta 
blev också en insikt och bekräftelse på att det är okej att man inte behöver tycka 
det är jätteroligt att skriva text. Vissa metoder kan hjälpa en på vägen och när man 
tycker det är svårt att komma vidare. Dessa intervjusvar har gett mig en fantastisk 
metod-bank att ta av när inspirationen saknas. 

Som nämnt tidigare lät jag detta projekt gå parallellt med min kognitiva 
beteendeterapi. Här har vi jobbat med ”beteendeexperiment”, dvs. ett experiment 
om dagen där man själv väljer en obehaglig situation som måste lösas, hur jobbigt 
det än känns. Många av experimenten har kretsat kring att pusha mig själv i min 
musikaliska utveckling; våga fråga om hjälp, inte skjuta upp, bestämma exakta 
tider och ramar men framförallt hitta struktur. Detta är något som jag tror många 
musiker ofta lider av, just på grund av deras längtan att skapa, men en olust eller 
en slags motvilja att bygga en fungerande struktur. Självklart gäller detta inte alla, 
men efter samtal med vänner och kollegor som valt samma yrkesbana, så ser jag 
ett ganska tydligt mönster. I samband med detta började jag fundera på 
anledningen till att konstnärers tillvaro ofta har bristande struktur. Det är så 
många fantastiska konstutövare som aldrig får sin förtjänta plats i branschen just 
på grund av detta. Hur kommer det sig att så innovativa konstnärer drar sig undan 
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från branschlivet? Är klimatet för hårt så att man inte ens orkar försöka? Har det 
att göra med uppväxt, ursprung och personlighetsdrag? För att dra parallellen till 
påverkan av ursprung, har min uppväxt i en musikalisk familj gett mig en 
fantastisk omgivning och möjlighet att naturligt få utveckla min musikaliska ådra. 
Däremot följer det automatiskt med funderingar på huruvida jag valt musiken 
eller musiken valt mig. Denna tanke har ofta kommit upp, inte minst då 
majoriteten av min familj är och har varit yrkesverksamma musiker. Visst bör 
även jag ta denna bana? Men klarar min personlighet av detta hårt pressade yrke? 
Jag har sällan vågat öppna upp tanken på att utforska ett annat yrkesval, men har 
samtidigt känt självklarhet i att det är musik jag ska jobba med. Så frågan har 
blivit: hur får jag min personlighet att gå i symbios med det frilansande yrket? 
Många inre brottningsmatcher börjar kristalliseras ut ju mer jag funderar över 
dessa frågor och utsätter mig för projekt som detta. Jag kan inte svara på hur 
framtiden kommer att se ut, mer än att jag bestämt att inte låta ett hårt 
branschklimat hindra mig från att få ut min konst.  

 

- Sammanfattning. 
Har jag lärt mig något om min inre labyrint? Har detta projekt bidragit till 
utveckling av min musikaliska och personliga trygghet? Absolut. Men med 
närmare eftertanke funderar jag på om svaret egentligen finns i en symbios mellan 
den inre och yttre labyrinten? Jag har insett att i detta projekt har den yttre 
labyrinten – den som gett mig fysiska med -och motgångar, den som tvingat mig 
strukturera upp livspusslet, gett mig stor lärdom om mig själv och hur jag 
fungerar i pressade situationer.   

 

Jag har tagit åt mig värdefull kunskap av vänner och familj som peppat, hjälpt till 
på olika sätt och visat tekniska lösningar, men framförallt har jag fått en djupare 
insikt att jag kan lita på min konstnärliga förmåga. I stunder där jag inte trott att 
det skulle bli någon konsert, har jag försökt zooma ut och se att det finns en 
helhet. Jag tror nämligen att bara man zoomar ut, i alla olika tillfällen i livet, så 
inser man snabbt att det man oroat sig över ofta är en oväsentlighet.  

 
Under mina år här på KMH har jag växt på många plan. Inte minst under 
skrivandet av denna reflektion, då jag fått se en helhet över processen. Jag vill ge 
ett stort tack till mina sånglärare Irene Sjögren och Gun-Britt Gustafsson och alla 
andra inspirerande lärare och studenter som jag fått äran att utvecklas tillsammans 
med.  



 

21 

Bilagor. 
- Bilaga 1: intervjuformulär (två sidor) 

 

INTERVJUFRÅGOR OM TEXTFÖRFATTANDE TILL MUSIK 
Ett intervjuformulär som kommer bli inspiration och forskning till mitt 
examensarbete ”Maze”, där en del handlar om att djupdyka i textförfattande i 
samband med musik. Vissa frågor liknar varandra, så det gör inget om det blir 
samma svar på flera ställen! 
 
 
 
• Vad är oftast din utgångspunkt när du skriver musik?  

(ex. text, melodi, ackord, beat, ljud från synt/mjukvara osv.) 
 
 
• När det kommer till textförfattande, vad brukar din utgångspunkt oftast vara?  

   (ex. personliga upplevelser, något du sett/hört osv.) 
 
 
• Finns det någon speciell metod du återkommer till i ditt textskrivande?  

(ex. lyssna på andra texter, läsa, skriva mindmap, gå in på någon textsida osv) 
 

 
• Finns det något effektivt sätt för dig att komma igång att skriva en text? 
  (ex. miljön runtomkring dig, lägga upp schema osv.) 
 
 
• Använder du någon form av övning för att få igång associationsförmågan? 

 
 
• Om du får tänka fritt, vilka textförfattar-tekniker/knep kan du komma på? 
 
 
• Har du något minne från en låttext du skrivit där det gick ovanligt lätt eller var 

ovanligt svårt? 
Varför gick det lätt/vad kändes svårt?  
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INTERVIEW ABOUT LYRIC-WRITING 
This is for my degree project ”Maze” at the Royal college of Music - which a part 
is to dig into different methods of lyric-writing. Please help me by expressing 
your experiences of writing lyrics here below. Some questions can appear 
similar, so answer them who appeals to you! 
 
 
• When it comes to making music, what is usually your main starting-point? 

(ex. text, melody, chords, beats, synth/softwear etc.) 
 
 
• What is your most common starting-point when it comes to writing lyrics? 

(ex. personal experiences, something you’ve seen/read etc.) 
 
 
• Is there any special methods you’re using to write lyrics? 

(ex. listening to other lyrics, reading, writing mind maps, checking some online website etc.) 
 
 
• Do you have any effective way to kick off your lyric writing session? 

 (ex. the environment around you, making a schedule etc.) 
 
 
• Do you use any type of exercise to kick off your associative abilities?  
 
 
• If I ask you to think freely, what lyric-writing techniques/tricks can you come 

up with? 
 
 
• Do you have a memory from a song lyric you wrote that went unusually 

good/fast or was unusually hard to write? Why was it easy/what felt hard? 
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- Bilaga 2: Utdrag ur stråkarrangemang 
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- Bilaga 3: Gemensam stageplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


