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Abstract 
This work is about writing music with others. The project discusses what pros and cons it might bring 
and how the personal experience of composing is affected. The writing was done both through 
physical meetings and collaborations remotely, with the goal of exploring differences between 
collaborating with others and writing music on my own. 

The goal with the project was also to perform a concert with newly written material based on my own 
feelings and experiences. The concert took place at the Royal College of Music in Stockholm the 23rd 
of March.  

The results of co-writing turned out mainly positive and I experienced it more productive, creative and 
seminal than to write completely on my own.
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1. Inledning 

Idag är det inom musikbranschen vanligt att det är flera personer involverade i att komponera en låt. 
Ofta sker komponerandet i en studio där man skapar tillsammans i en kreativ process. Ibland sker även 
samarbetet på distans, att låtskrivare sitter på varsitt håll och komponerar och kommunicerar via 
internet, och sedan träffas i slutet av processen för att sammanställa arbetet till en färdig produkt. En 
vanlig uppdelning är att en person spelar in bakgrunderna till en låt och en annan är topliner1 som 
spelar in melodi och text.   

I det projekt kring mitt examensarbete jag genomfört har jag fokuserat på just detta, att komponera 
musik tillsammans med andra. Både genom fysiska möten och samarbete på distans. Projektet 
innefattade även mina upplevelser kring att komponera tillsammans med andra samt för- och 
nackdelar kring co-writing2. 

Idén om vad mitt examensarbete skulle handla om blev till av att jag ibland tycker att det varit svårt att 
skriva musik helt själv. Jag har upplevt att jag lätt fastnar och inte kommer vidare utan att ta hjälp av 
någon utomstående. Att skriva själv tar ofta mycket tid och kraft då jag själv måste pusha mig för att 
få skrivandet att lossna. Syftet med detta projekt var att övervinna min rädsla för att skriva musik 
tillsammans med andra musiker samt att utforska skillnaden mellan att på egen hand skriva musik 
jämfört med co-writing. Mitt mål var att göra en konsert med egna, främst nyskrivna, låtar. 

1.1 Frågeställningar 
• Hur upplever jag musikskapande tillsammans med andra i förhållande till att skriva musik helt 

på egen hand? 
• Uppkommer nya uttryck och förändring av genre i musikskrivande tillsammans med andra? 

Gäller det både när det kommer till interpretation och röstanvändning? 

1.2 Projektbeskrivning 
Det projekt som genomförts och som presenteras i detta arbete innefattar att skapa musik från grunden 
fram till en slutprodukt i form av en konsert, min examenskonsert. I projektet gjorde jag valet att 
skriva musik utifrån mina känslor och upplevelser från mitt liv. Jag ville använda mig av co-writing 
och testa på att vara topliner i låtskrivandet. Jag bestämde mig även för att ta hjälp av andra för att 
utveckla harmoniken och producerandet av mina låtar. Det var viktigt för mig att mitt musikskapande 
skulle kännas uppriktigt och genuint och att jag skulle vara äkta och ärlig gentemot mig själv. Sincere 
blev därför titeln på konserten som också var slutprodukten av mitt projekt. 

Som jag nämner ovan ville jag övervinna min rädsla för att fråga andra musiker om hjälp. Jag ville 
utforska hur jag förhåller mig till andras förslag och kritik på min egenskrivna musik för att bli bättre 
på att samarbeta och kunna ta kritik. Prestationsångest har alltid tagit mycket fokus i mitt skapande. 
Jag ville ta reda på om den kunde minska genom co-writing. 

1.3 Musikaliska influenser 
Under projektets gång har jag lyssnat mycket på bland annat Niki & The Dove’s senaste album 
Everybody’s Heart Is Broken Now (2016) och LÉON’s EP:s3 For you (2017) och Surround me (2017). 
 
1 En topliner fokuserar på att skriva sångmelodi och text till låtar. 
2 Engelsk översättning av att skriva musik tillsammans med någon annan. 
3 EP (Extended Play), är ett musikalbum som är kortare än ett fullängdsalbum men längre än en singel. 
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Musiken av dessa artister hjälpte mig att få till groove och melodier samt inspirerade till texter. Jag 
tycker om Niki & The Dove’s och LÉON’s sätt att skriva på. Jag dras med i deras musikaliska värld 
och drömmer mig bort, vilket jag även önskar att andra ska göra när de lyssnar på min musik. Jag 
upplever att jag kan relatera till Léons texter och under processen började jag därför analysera vad hon 
sjöng om. Andra inspirationskällor som bör nämnas är Lianne La Havas och Joni Mitchell. Lianne La 
Havas är för mig en nyfunnen kärlek. Hennes musik känns genomtänkt och jordnära vilket gör mig 
oerhört inspirerad. Lugnet i hennes kompositioner tycker jag är häftigt och är en kvalitet i hennes 
musik jag vill ta efter. Oavsett om låten är stillsam eller upp-tempo känns kompositionerna alltid helt 
självklara.  

Joni Mitchell är en stark förebild för mig sedan länge. Hennes arrangemang och röstkapacitet är bland 
det mest skickliga och konstnärliga jag hört. På ett spännande sätt skriver hon melodier som kan röra 
sig mellan ett flertal oktaver och slängas fram och tillbaka för att slutligen bli oerhört intressanta, 
medryckande och framförallt imponerande. Ett exempel är hennes låt All I want (1971). Detta är ett 
sätt jag själv skulle vilja pröva att skriva musik på vilket resulterat i att jag haft henne i åtanke under 
min skrivprocess.  
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2. Bakgrund  

2.1 Min bakgrund 
Under min uppväxt har jag influerats av både storasyskon och föräldrar. Föräldrarna lyssnade på bland 
annat Agneta Fältskog, Abba och Glenmark, Eriksson & Strömstedt. Mina syskon lyssnade till 
exempel på Spice Girls, Backstreet Boys och Celine Dion. Då mina äldre syskon musicerade och 
spelade olika instrument förekom mycket musik i hemmet. Detta gjorde att jag också utvecklade ett 
musikintresse och började sjunga med i allt mina syskon lyssnade på. Artisterna blev som 
sångpedagoger för mig och de första egna skivorna jag införskaffade var bland annat Westlife’s första 
skiva Westlife (1999) och Lisa Nilssons skiva Små rum (2001). De gick varma i CD-spelaren hemma 
och jag kunde varenda låt utantill.  

Som 10-åring började jag spela tvärflöjt vilket jag fortsatte med under min högstadietid då jag 
studerade i musikklass. Under den här tiden blev jag mer och mer nyfiken på trummor vilket 
resulterade i att jag började ta lektioner i detta instrument under högstadietiden. Dock tyckte jag bäst 
om att sjunga. Det var det jag helst gjorde på ensemblelektionerna om jag inte fick spela trummor. I 
takt med att mitt musikintresse växte sig starkare och starkare kändes det som en självklarhet att söka 
till estetprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Där koncentrerade jag mig de första två 
åren främst på klassisk sång men kom att intressera mig mer för jazz och pop under det sista året. Min 
sångpedagog presenterade bland annat Monica Zetterlund-låtar och visor sjungna av Helen Sjöholm.  

Under mitt sista år på gymnasiet bildade jag och fem andra klasskompisar gruppen Profil Krokodil 
som en del av vårt projektarbete. Vi skrev egna låtar inom jazzgenren där svängiga beat och mer 
avancerad harmonik fick stort utrymme. Först då improviserade jag mitt första solo. Jag blev allt mer 
nyfiken på jazz och valde att fördjupa mig i genren på Lunnevads folkhögskola där jag introducerades 
för bland annat Esperanza Spaldings och Chet Bakers musik. På folkhögskolan lärde jag mig 
grunderna inom jazz samt mer djupgående musikteori. Efter två år på Lunnevads folkhögskola kom 
jag in på musiklinjen på Fridhems folkhögskola. Där fick jag främst prova på frijazz och öva mycket 
på samspel, vilket var oerhört givande och utvecklande. Efter detta började jag min utbildning inom 
jazzsång vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  

Min första helt egenskrivna låt skrev jag på Lunnevads folkhögskola. Innan dess fick jag aldrig låtarna 
avslutade vilket ledde till att jag förstod att jag tyckte det var svårt att skriva helt på egen hand. Jag 
fastnade och jämförde mig med andra vilket bidrog till att jag istället slutade skriva musik. I starten på 
min utbildning på Kungl. Musikhögskolan började jag nyfiket söka mig fram på nytt i ett försök att 
våga skriva igen. Projekt jag själv ledde under åren på skolan fick mig att vilja börja arrangera covers4 
samt bli bättre på att skriva eget.  

Våren 2016 startade jag bandet Reign där sex sångerskor sjunger och spelar explosionsartad pop med 
hjälp av syntbas och slagverk. Till en början arrangerade jag covers till bandet men insåg tidigt att jag 
hellre ville skriva originalmusik.  

Idén om att skriva tillsammans med andra var återkommande. Från början var det inte självklart för 
mig att skriva ihop med andra musiker. Det som hindrade mig var mitt mod. Vågar jag? Min rädsla var 
att inte räcka till och att inte vara kompetent nog. Jag var rädd för att andra musiker skulle döma mig. 
Att samarbeta med andra kompositörer förknippades därför med prestationsångest hos mig. Jag ville 
dock inte ge upp min idé att skriva tillsammans med andra utan bestämde mig att ta min önskan på 
allvar och utgå från detta i mitt examensarbete.  

Jag ville att min musik skulle kännas popig, inbjudande och lekfull och att den skulle inkludera 
atmosfäriska syntar, stämsång och luftiga röster. Under min examenskonsert var mitt mål att nå ut och 
 
4 Låt komponerad av annan artist. 
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beröra människor med min musik. Jag bestämde mig därför för att skapa låtar ihop med andra musiker 
och använda det som tema i mitt arbete. Detta blev min vision och idé bakom mitt projekt Sincere. 
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3. Metod  

3.1 Planering  
Inför projektet bestod planeringen delvis av att fundera ut vilken sättning mitt band skulle bestå av. 
Efter detta bestämdes vilka musiker jag ville tillfråga att spela tillsammans med. Jag valde att spela 
tillsammans med vänner och personer som inspirerar mig, som jag känner mig trygg med och som jag 
tycker är duktiga och lätta att samarbeta med. När det kommer till musicerandet handlar det inte bara 
om att mina musiker är skickliga på att spela utan även att vi trivs ihop och kan ge varandra input och 
idéer kring låtarna. Stor vikt lades på att boka in alla repetitioner i god tid samt meddela mina musiker 
när dessa skulle äga rum. Därefter bokade jag lokaler i god tid för att få tillgång till väl utrustade 
ensemblerum med gott om plats och högkvalitativ utrustning. Jag lade upp en plan för kommande 
månader med deadlines för att strukturera mitt projekt.  

Jag planerade att skriva nya egna låtar inom popgenren. Jag beslutade mig för att skriva allt material i 
Logic Pro X5. Utöver det tog jag hjälp av piano, gitarr och min röst i mitt komponerande. Projektets 
huvudfokus skulle dock vara att testa co-writing, att skriva ihop med andra musiker. Då projektet 
skulle resultera i en konsert krävdes förberedelse av stage plot6, teknisk rider7 och fotografering och 
filmning inför konserten.  

3.2 Genomförande  

3.2.1 Arbetet i studion  
I början av projektet skapade jag en inspirationsspellista8 på Spotify med låtar som inspirerade mig till 
att börja skriva. Efter att ha lyssnat mycket på olika låtar tog jag ett beat eller en del av en melodi från 
en redan existerande låt som jag tyckte om för att få igång min kreativa process. Ett exempel är att jag 
använde delar av ackordföljden och tempot i låten Miami Beach med Niki & The Dove samt en 
melodislinga i slutet på refrängen i låten Sleep Deprived med LÉON. Små element som en känsla eller 
ett sound från redan existerande musik gav mig inspiration till att skapa en ny låt. Så fort jag hörde en 
ny låt som inspirerade mig lades den till i spellistan. Detta fick mig att vilja sitta i studion oftare och 
jobba med nytt material.  

Låtprocessen startade oftast med en idé i Logic Pro X där möjligheterna att vrida och vända på ackord 
och melodier är oändliga. Fasta ackordrundor kom till som jag improviserade över och jag fick därför 
fler alternativ och idéer till nya melodier. Texterna kom allteftersom låtarna skrevs. Min prioritering 
var att först få klart grunderna till låtarna innan jag gick in på detaljer så som låttexter och 
körarrangemang. Arbetet ägde rum mestadels i min studio men även på skolan för att ha tillgång till 
akustiskt piano. Starten av skrivprocessen tillsammans med andra musiker började med att jag visade 
idéer på mina låtar. Vi började därefter arbeta tillsammans och spelade in de idéer vi fick för att inte gå 
miste om något. När idéerna föds är de dyrbara och behöver sparas även ifall de inte kommer till 
användning. Det är lätt att glömma bort dem lika fort som de skapas vilket gör det extra viktigt att 
bevara dem. När jag inte hade några idéer bad jag en av mina co-writers att ge mig en idé att arbeta 
vidare på för att undgå att behöva börja på blankt papper varje gång. Många av låtarna som 

 
5 Ett musikprogram. 
6 En ritning på hur saker ska stå på scen. 
7 Register på vad för teknik som kommer användas på scen. 
8 https://open.spotify.com/user/anaplantana/playlist/5EstDCYRv0mMp7AyzkiK06?si=3tGASyGkRBSRKTE-
q9nYSw 



 6 

producerades och arbetades med nådde inte upp till mina förväntningar och slängdes därför eller lades 
åt sidan. 

Den första personen jag samarbetade med var pianisten och producenten Björn Eriksson. Björn och 
jag har studerat på samma program vid Kungl. Musikhögskolan och jag hade tidigare frågat honom 
om hjälp i samband med en stipendieansökan. Dessutom delar vi studio. Jag valde att skriva musik 
tillsammans med Björn eftersom han är kompetent och lyhörd, duktig på syntar och musikprogram på 
datorn samt lätt att samarbeta med. Då jag hade en gammal låt jag ville skulle vara med på min 
examenskonsert, men önskade arrangera om, bad jag Björn om hans synpunkter på hur låten kunde 
förbättras samt utvecklas till något mer nytänkande. Detta samarbete resulterade i att vi fortsatte arbeta 
tillsammans på ett flertal låtar under projektets gång. Vi kom att jobba på flera olika sätt, började 
bakifrån, lade till instrument, fyllde ut med körarrangemang med mera. Under våra skrivsessioner 
arbetade vi på vissa låtar mer än andra. En av låtarna, Free, finslipades in i det sista under projektets 
sista repetition.  

Ytterligare en person som var involverad i mitt projekt var Pontus Wiklund. Pontus och jag gick på 
samma folkhögskola och även samma program vid Kungl. Musikhögskolan. Pontus är pianist och 
producent och har samarbetat en del med några av mina vänner. Därför blev jag nyfiken på att fråga 
honom om hjälp att producera en av mina nyskrivna låtar. Jag och Pontus har tidigare spelat ihop i 
samma band och jag har alltid tyckt att han kommit med bra idéer och varit lätt att samarbeta med. 
Hans öra för detaljer och sound inom musikproducerande är jag imponerad av. Därför kändes det 
spännande att fråga honom om hjälp med min låt. Mitt samarbete med honom gick till så att vi 
träffades i studion och producerade en av mina nästan färdigskrivna låtar. Jag hade en vision om hur 
jag ville att det skulle låta och blev nyfiken på att skriva tillsammans med Pontus. Han fick frihet att 
testa vad han trodde skulle passa in och på så sätt jobbade vi oss framåt. Vi gjorde flera utkast tills vi 
hittade något vi tyckte kändes intressant och spännande. Jag berättade för honom att detta skulle bli 
introt på hela konserten och att han gärna fick ha i åtanke att det kommer att visas en musikvideo 
samtidigt. Vi arbetade därför med att göra plats för både musiken och det visuella utan att de skulle 
konkurrera för mycket med varandra. 

Under projektets gång använde jag mig av röstmemon för att kunna spela in korta sekvenser av idéer. 
Detta var till stor hjälp då jag kunde spela in mina idéer var jag än befann mig och spara dem för att 
sedan kunna jobba vidare med dem i studion.  

Allteftersom arbetet fortskred märkte jag att det material jag hade inte räckte till. Jag behövde fler låtar 
än vad jag hunnit skriva. Det resulterade i att jag började undersöka vilka covers jag skulle kunna 
använda mig av för att fylla ut programmet till konserten. Jag återgick till min inspirationslista på 
Spotify för att leta efter två låtar som kunde passa in i mitt set. I valet av covers utgick jag från vad jag 
redan hade på min setlist för att komma fram till vad som saknades. Mitt mål var att skriva fem egna 
låtar samt återanvända en av mina äldre låtar. Ändringar skedde under loppets gång och tanken på att 
ha fler låtar på min setlist kom till. Jag planerade därför in fler låtar och valde bland annat att framföra 
ett extranummer helt själv där jag kompade mig själv på gitarr. Resultatet blev att jag skrev tre nya 
låtar och återanvände två gamla samt att jag lade till tre extra covers för utfyllnad.  

I slutet av processen hade jag svårt att slutföra mina texter och tog därför hjälp av min vän Susanna 
Gejrot som är skådespelerska. Tillsammans analyserade vi några av mina texter och försökte komma 
fram till vad som fattades. Susanna är en person som har känsla för textskapande och som jag tycker 
skriver väldigt vackra och berörande texter. Jag fick ta del av några av hennes berättelser och tankar 
för några år sedan och lade då på minnet att det skulle vara spännande att skriva text tillsammans med 
henne. Jag hade en slasktext på alla mina låtar och kunde i det här skedet inte komma vidare. Jag 
frågade då Susanna vad hon trodde att låtarna handlade om och om hon ville ge input om vad som 
skulle kunna förtydligas eller vad som saknades. Vi satt i olika städer och kommunicerade via Google 
Drive och på telefon. 
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3.2.2 Undervisning och handledning 
Under mina sånglektioner kom min sångpedagog Irene Sjögren med konstruktiv kritik och idéer till 
mina låtar. Vi diskuterade detaljer och experimenterade kring hur jag kan jobba med frasering i mina 
låtar. Jag fick i uppgift att utforska hur jag kan sjunga olika toner och ord på olika sätt för att sedan 
välja hur jag vill sjunga live. Vi arbetade även med sångteknik och undersökte på vilket sätt jag 
tekniskt skulle använda min röst. Irene deltog under en av våra repetitioner och uppmuntrade oss att 
fortsätta i den riktning vi startat samt att våga utforska olika vägar att gå. Hon poängterade även att 
inte vara rädd för att skala av i vissa partier eller tvärtom låta mycket hända på en och samma gång i 
låtarna.  

Under projektets gång har jag regelbundet haft kontakt med min handledare Gun-Britt Gustafsson som 
hjälpt mig med struktur och deadlines. Hon läste även mina delinlämningar och utkast samt var ett 
stöd när det känts tufft. 

 

3.2.3 Repetitioner 
De repetitioner som ägde rum under projektet var två bandrepetitioner, en körrepetition och två 
repetitioner där samtliga inblandade var delaktiga. Dessa repetitioner genomfördes i slutet av projektet 
i anslutning till konserten och samtliga repetitioner fördelades över ungefär en månads tid. Noter och 
demoinspelningar9 på låtarna skickades ut drygt en vecka innan första repetitionen för att bandet skulle 
ha tid att förbereda sig. Demoinspelningarna skapades till en början främst för min egen skull för att 
kunna lyssna på vad jag skrivit hittills men var även ett bra sätt för bandet att få en överblick över hur 
musiken lät. Noterna skrev jag efter att demoinspelningarna var klara för att det skulle vara lätt att 
följa med i låten och för att slippa lära sig allt på gehör. Den första repetitionen användes för att 
jamma på några av låtarna för att få en aning om vem som skulle spela vad. Tiden emellan 
repetitionerna använde jag till att finslipa på låtarna samt till att korrigera de ändringar som gjordes.  

Bandet:  
Anna Lindahl - sång 
Björn Eriksson - keyboard  
Tom Olovsson - bas 
John Bjurström - trummor 
Hanna Bylund - kör 
Cosima Lamberth - kör 
Oskar Nilsson - kör 

Repetition 1 – Vid första tillfället träffades bara jag och kompet för att spela igenom några av låtarna 
ur setlistan. Vi gick främst igenom grunderna på låtarna utan att prata om detaljer för att se om något 
behövde korrigeras inför kommande repetition. En del av de demoinspelningarna jag skickat var 
ofärdiga vilket resulterade i att vi jammade fram idéer som jag spelade in och lyssnade på i efterhand 
för att komma med nya förslag till nästa repetition. 

Repetition 2 – Vid andra tillfället träffades bara kompet och jag igen. Planen var att gå igenom de låtar 
vi inte hann med förra gången. 

Repetition 3 – Körrepetition. Under repetition nummer tre träffades jag och kören i min studio för en 
genomgång av alla låtar. Mina demoinspelningar hade skickats ut en vecka i förväg för att spara tid 
under repet. Vi lade mest tid på låten Unstoppable till vilken jag hade skrivit ett komplicerat 

 
9 ”demoinspelning, demo, ljudinspelning som t.ex. en musikgrupp gör på egen bekostnad för att presentera eller 
lansera sin musik inför skivbolag eller konsertarrangörer.” 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demoinspelning, Nationalencyklopedin, hämtad 
2018-04-18. 
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körarrangemang som intro. (Se bilaga 1). Vi diskuterade även sound och formning av vokaler för att få 
det att låta så samspelt som möjligt. 

Repetition 4 – Detta var första gången hela bandet var närvarande. Vi träffades tillsammans i skolans 
lokaler med hälften av låtarna på dagordningen. Vi spelade igenom de flesta och gick igenom detaljer 
och jammade på delar i låtarna vi tyckte var utmanande.  

Repetition 5 – Även denna gång närvarade hela bandet. Nu var det bara tre dagar kvar till konsert och 
detta var vårt sista rep. Vi spelade igenom resterande låtar vi inte hann med dagen innan och gjorde 
sedan ett genomdrag av hela setlistan. Vi hade ont om tid och var tvungna att vara så effektiva vi 
kunde. Detaljer justerades och stämmor lades till in i det sista.  

3.2.4 Videoinspelning och bearbetning 
Introt till konserten fantiserade jag om tidigt. När min första låt till projektet skrevs visualiserade jag 
en musikvideo i bakgrunden. Bilden jag föreställde mig var tydlig vilket fick mig att skriva ned idén 
och hoppas på att den skulle gå att genomföra. Jag ville ha ett intro med en nedsläckt sal där videon 
skulle stå i centrum. Min tanke var att publiken skulle fokusera på videon och inte på mig. Jag ville att 
starten skulle bli pampig och sätta an en stämning för resten av konserten. Planering av musikvideo 
och visuals10 tillkom sent i händelseförloppet med hopp om att det skulle hinna genomföras. Efter två 
avbrutna försök till att skapa en video hittade jag en person som ville jobba med mig helhjärtat. Jag 
blev tipsad om Josefin Stacey som gick på musik- och mediaprogrammet på skolan och var enligt en 
vän till mig väldigt duktig på video till musik. Jag förklarade kort min situation för Josefin som väldigt 
snabbt blev intresserad och tackade ja. 

Planeringen började med två möten där datum fastslogs och inspiration och vision diskuterades. Vi 
gick igenom prisförslag och allt praktiskt som behövde ordnas inför inspelning. Mail skickades till 
skolans teknikansvarig om att få låna en projektor och salar bokades. Planen var att spela in videon 
under sex timmar med projektioner mot en vit vägg i en förbokad sal i skolans lokaler. Jag och Josefin 
diskuterade vår vision kring videon och vilka element den skulle innehålla. Vi tog även hjälp av 
Youtube där vi skapade en inspirationsspellista för att säkerställa att vi hade liknande visioner. I vår 
överenskommelse ingick att jag fick komma med synpunkter om videons utformning sammanlagt tre 
gånger. 

Här är några bildexempel ur videon: 

 

 
 

 
  

 
10 En rörlig bild som visas på stor duk under konserten. 
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4. Reflektion 

Det har tagit mycket kraft och energi att ge sig på att skriva musik igen. Det var längesedan och 
prestationsångesten har oundvikligt hamnat i fokus under processens gång. Känslorna har gått upp och 
ner som en berg- och dalbana under projektet men jag har kämpat mig fram och hoppet om att 
framföra vad jag hade skapat försvann aldrig. Jag fick tampas med att få min kreativa del av hjärnan 
och mitt känsloliv att samarbeta. 

4.1 Mina upplevelser av co-writing 
Min upplevelse av co-writing har nästintill bara varit positiv. Att skriva tillsammans med andra har 
gjort mig mer kreativ och motiverad. Inbokade möten och skrivsessions11 gjorde att jag höll deadlines 
och såg resultat. Jag upplevde att jag inte gav upp lika lätt. Framförallt har det varit fantastiskt att ha 
någon att bolla mina idéer med och på så sätt få fram tydligare riktlinjer på mina låtar. Jag har även 
kunnat jobba snabbare. På egen hand upplevde jag att det tog längre tid för mig att ta beslut och att få 
”bollen att rulla” i rätt riktning. 

Samarbetet med andra har vissa dagar fått mig att känna mig stark och begåvad. Jag har fått lära mig 
mycket om att släppa taget om både kontrollbehov och perfektionism. Det har underlättat min struktur 
i låtskrivandet att ha deadlines tillsammans med någon. Jag har därför inte kunnat fuska och skjuta upp 
en sak för länge, utan varit tvungen att hela tiden jobba mot delmål. Jag har andra dagar tvivlat på mig 
själv då jag trott att jag inte är lika kunnig och talangfull som de jag arbetat tillsammans med. Jag har 
ofta ursäktat mina låtidéer och tänkt många tankar om att personen antagligen inte ens vill fortsätta 
arbeta ihop med mig. Ibland har jag fastnat för mycket i de tankarna och då varit tvungen att ta en paus 
eller fortsätta dagen efter. Men vissa dagar har jag bara tryckt undan känslorna i hopp om att de ska 
försvinna. Vänner och familj har även stöttat och peppat mig att tro på mig själv. I framtiden kommer 
jag försöka ta mod till mig att berätta för den jag arbetar tillsammans med hur jag känner. Kanske det 
skulle resultera i en intressant diskussion eller att vi kom varandra närmre vilket kanske skulle kunna 
få oss att bli ett ännu bättre team. I den kreativa processen under repetitionerna hände det även att jag 
kände mig stressad då jag jämförde mig med mina medmusiker. Jag tvivlade återigen på om de 
verkligen ville spela tillsammans med mig. Hade de tackat ja för att vara snälla? Bandledarrollen 
gjorde inte saken bättre då jag ibland kände att jag inte kunde svara tillräckligt bra på de frågor jag 
fick från mina medmusiker. Då låste jag mig, istället för att försöka lösa frågan genom att diskutera 
fram något tillsammans, eller rent av ibland säga att jag faktiskt inte vet svaret. 

Min prestationsångest som jag berättar om tidigare i mitt arbete upplevde jag som mer eller mindre 
påtaglig vid olika tillfällen under projektet. Dock blev det lättare ju längre in i processen vi kom. Jag 
tror att detta berodde på att jag kände mig mer trygg med och vande mig vid att samarbeta och skriva 
ihop med de personer som var involverade i projektet, samt att jag mer och mer kunde se ett resultat 
som jag var tillfreds med. Ångesten kunde dock komma tillbaka när jag minst anade det, framförallt i 
situationer där jag kände mig mer osäker. Ett exempel på en sådan situation är att vara bandledare. Det 
är i en sådan position jag är som mest rädd att bli bedömd. Denna rädsla har minskat något eftersom 
mitt självförtroende har ökat under projektets gång. Rädslan finns dock kvar då jag tror att det är svårt 
att komma ifrån att människor i ett sådant sammanhang är helt objektiva. Jag menar därför att jag till 
viss del blir bedömd, men att jag behöver lära mig att skilja på person och prestation – att jag inte tar 
den kritiken personligt utan ser den som ett sätt att utvecklas. Det enda sättet att bli bättre på det tror 
jag är att utsätta sig för och öva på att vara bandledare. 
 
En stor skillnad från att skriva själv jämfört med att skriva tillsammans med andra var att slippa vara 
och känna sig så ensam. Både i själva processen men även rent socialt. Att kunna ha någon att prata 
 
11 En samling av musiker och sångare som utför musik i ett relativt informellt sammanhang. 
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med eller snabbt få input från var ovärderligt. På sidan sju i genomförandet nämner jag att viss musik 
slängdes eller lades undan. Detta var för att jag inte kunde stå för det som skrivits och inte kände mig 
tillräckligt nöjd. En av låtarna som jag skrev ihop med Björn Eriksson minns jag att han tyckte om. Jag 
var dock inte alls övertygad och fick då ta mod till mig att försöka uttrycka detta utan att såra honom. 
Det var trots allt jag som skulle framföra materialet och mitt namn som skulle stå under konserttiteln. 

I samarbetet med Susanna Gejrot uppstod problematiken att det kunde vara svårt att rent tekniskt 
sjunga på vissa av orden hon gav som förslag. Jag skickade då demoinspelningar till henne så hon 
kunde orientera sig i låten och få en bättre helhetsuppfattning. Detta resulterade i ett nytt sätt att tänka 
med nya perspektiv. Jag upplevde att den input hon gav gjorde att vi tillsammans fick fram nya uttryck 
och ett bättre resultat. Min tysta kunskap om mina texter blev spännande att sätta ihop med hennes 
uppfattning om vad texterna handlade om. Kombinationen blev intressant och nya uttryck skapades.  

 

Här är resultatet av en del av låten Warrior som jag och Susanna tillsammans jobbade med: 

 

Vers 1 
This is how I fake it all 

Push all my feelings down 

Build it up to see it fall 

3 years at a time 

 
You run me over 

It can’t be fair oh 

Still want you closer 

Why won’t you care? 

 
Vers 2 
Something’s different ‘bout you babe 

Is it lies or just dead talking? 

This time around I’m feeling strong 

Don’t even bother cause I’m out since long 

 

4.2 Påverkan på uttryck och genre genom co-writing 
Repetitionerna gick bra och räckte precis till som planerat. Fram mot slutet höjdes dock pulsen och jag 
blev nervös för att vi inte skulle hinna klart innan konsertdagen. Som jag beskrev i min planering hade 
vi sammanlagt fem repetitioner varav endast två av dem när alla var samlade.  

Det positiva med levande projekt är att man alltid lär sig något nytt. Allt ifrån vikten av att vara 
övertydlig till att planera i tid och att tro på sig själv. Detta projekt har varit en bra förberedelse inför 
framtiden, då mitt självförtroende som bandledare, kompositör, arrangör och musiker har blivit 
starkare. 

4.2.1 I’ve been dreamin’ ’bout you 
Den här låten var den första låten som blev till. Halvvägs igenom skapandet av låten kunde jag 
visualisera att det skulle bli öppningen på konserten med nedsläckt lokal och en video i bakgrunden. 
Låten handlar om att sakna att ha en stark kärleksrelation ihop med någon men att samtidigt tampas 
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med negativa tankar om att bland annat känna sig otillräcklig för någon. I’ve been dreamin’ ’bout you 
var den låt som kändes minst ångestfylld att jobba med. Det var med hjälp av Pontus Wiklund som 
produktionen blev till. Efter varje gång vi setts och arbetat tillsammans gick vi alltid hem med känslan 
av att ha åstadkommit något, vilket var en skön känsla. Varför det gick så bra var framförallt för att jag 
hade en tydlig bild av hur jag ville att musiken skulle låta och att låten i sig nästintill var färdig när jag 
visade den för Pontus. Den känsliga biten med denna låtprocess var främst att jag lät Pontus jobba 
mycket själv eftersom jag inte kunde hans musikprogram. Jag fick ibland en klump i magen av 
känslan att jag endast satt och tittade på. Vi diskuterade självklart sound och skillnaden mellan olika 
versioner på insatser i låten men känslan kunde ändå förbli att han jobbade själv. Min uppgift blev 
främst att tala om för honom vad jag tyckte saknades och när jag tyckte något lät bra respektive dåligt. 
Den känslan var inte alltid behaglig. Det kändes både som att jag utnyttjade honom och tryckte ned 
mig själv på samma gång. Uttrycket i låten förändrades bitvis, men till något bättre. Den största 
förändringen låg i producerandet av låten vilket gjorde att den fick mer karaktär och kändes mer 
genomarbetad. Låten fick en bättre helhet med hjälp av Pontus och ett sound som jag själv inte skulle 
kommit på. Genren förändrades inte direkt men hade inslag av pentatonisk melodik och influenser 
ifrån Asien, vilket gjorde låten popigare. 

4.2.2 Tell me 
Låten ”Tell me” fick ett annat sound än originalet. Den skrevs under mitt första år på Kungliga 
Musikhögskolan men hade då ett ”rockpopigt” sound vilket inte skulle passa in i mitt set och ihop med 
mina andra nya låtar. Björn Eriksson hjälpte mig därför att producera den här låten vilket resulterade i 
ett popigare, mer elektroniskt och mystiskt sound samt helt ny dynamik. Helt plötsligt passade den in i 
min konsert vilket gjorde mig lättad. Detta samarbete gick väldigt fort eftersom jag gav Björn fria 
tyglar att hitta på nya ljud och bakgrunder i låten. Vi skickade utkast fram och tillbaka mellan oss för 
att ge varandra feedback och synpunkter på vad som senast lagts till. Det intressanta här var att 
uttrycket och känslan i hela låten förändrades. Genren ändrades från ”snäll rock” till elektronisk pop 
och trots att texten var densamma så fick låten en coolare attityd och enligt mig ett annat djup. 

4.2.3 Free 
Den här låten blev som ett projekt för sig. Jag fick den aldrig att låta svängig så som min vision var 
och jag hade inte heller tid att börja om att skriva på nytt. Vi gjorde ändringar i låten fram till sista 
repet innan konsert och äntligen blev den då helt okej. Jag kände dock hatkärlek till det som blev 
resultatet. Till min förvåning kom personer fram efter konserten och tyckte låten var bra och frågade 
vem som skrivit den, vilket jag hade glömt nämna under konserten. Tydligen hade den något som 
fastnade hos publiken, vilket gjorde mig glad. Jag minns väl min känsla på scenen under tiden jag 
framförde den att jag tyckte det var kul, men att känslan var skräckblandad förtjusning. Just i detta 
ögonblick kunde jag inte se publiken alls och fick därför ingen bekräftelse på om någon satt och rörde 
sig till musiken. Jag minns att jag tänkte tanken att det bara var ”att köra”. I det ögonblicket fanns 
ingen återvändo. Det är bättre att jag har kul än att jag står och skäms när jag sjunger den här låten.  

Free fick många olika uttryck under vägens gång. Första versen förblev dock orörd vilket formade 
låten tidigt. Refrängen däremot fick vi arbeta länge på och den fick olika uttryck och versioner allt 
eftersom processen fortlöpte. Vi tog hjälp av andra artisters låtar för att få inspiration till hur refrängen 
skulle kunna låta. Vi refererade t.ex. till sound, beat eller instrument för att hitta idéer till 
arrangemanget i refrängen. Detta resulterade i en blandning av Oskar Linnros låt Från och med Du 
(2010) och Niki & The Dove’s låt Play it on my radio (2016). 

4.2.4 Carry you 
Den här låten kom upp på min setlist väldigt tidigt i projektet. Den kändes självklar att ta med. Den 
handlar om min vän som fick en cancerdiagnos så tidigt som vid 20 års ålder. Den hade framförts 
ofärdig en gång tidigare på en mer intim scen, men jag ville nu utveckla den för att göra den rättvisa. 
Jag var dock nöjd med helheten av låten vilket gjorde att varken känsla, uttryck eller interpretation 
ändrades märkbart. All text var klar sedan tidigare, nu behövdes bara delarna av låten limmas ihop för 
att ge den en helhet. Jag fick till det uttryck och budskap jag ville nå ut med till mina åhörare vilket 
bland annat är att det är okej att känna rädsla och ångest emellanåt, sårbarhet måste få visas. 
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4.2.5 Warrior 
När jag och Björn Eriksson skrev klart Warrior och fick till detaljer som vi båda tyckte om, berikade 
låten konsertens helhet enligt mig. En detalj som fick låten att lyfta var syntmelodin som tillförde en 
lekfullhet i mitten av låten och gav den en lättsamhet samt ett sväng som gjorde att det var svårt att stå 
still. En annan detalj var körarrangemanget som jag skrivit och som fick stå i fokus med täta 
körstämmor som gav uttryck för nya känslor så som hopp och upprymdhet. Även refrängen fick ett 
uppsving när Oskar Nilsson och jag sjöng den unisont vilket resulterade i en positiv och peppande 
känsla. Då vi fick till dessa detaljer bidrog Warrior till att konserten lyfte ytterligare samt fick en 
snygg inramning med en avslutande upptempo-låt. 

Valet av covers till konserten kvarstod under hela processen. Det kändes till en början svårt att välja 
bland alla mina favoritlåtar. Jag började återigen tänka på vad andra kommer att tycka om mina val. 
Men när jag gick igenom min inspirationslista på Spotify blev det ganska enkelt. Nobody knows med 
Emilie Nicolas hade jag spelat tidigare och har ett intressant sound som jag gärna ville presentera. Och 
Unstoppable kändes häftig och utmanande rent sångtekniskt och arrangemangsmässigt. Den innehåller 
många snabba fraser och körarrangemanget jag skrev krävde fokus för att inte tappa bort sig i formen 
eftersom många delar återkom men med små variationer, vilket gjorde att man fick hålla tungan rätt i 
mun.  

Min absoluta favoritlåt Both sides now med Joni Mitchell kom till i setlistan en vecka innan konsert. 
Min sångpedagog hade varit och lyssnat på en av våra repetitioner och tyckte jag skulle lägga till ännu 
en låt. Till en början blev jag stressad och irriterad eftersom pressen redan var hög. Men när jag gick 
och lade mig samma kväll dök låttiteln upp i mitt huvud och jag blev varm i hjärtat. Frågan var bara 
om jag skulle våga kompa mig själv på gitarr eller om jag skulle ta hjälp av bandet. Efter att ha 
rådfrågat några vänner bestämde jag mig för att kompa mig själv, och det kunde inte ha blivit ett bättre 
extranummer. 

 

4.3 Reflektioner kring konserten Sincere 
Något jag hade velat koncentrera mig mer på var mellansnacket under konserten. Detta är något jag 
vanligtvis kommer på lite för sent men som jag tycker är minst lika viktigt som musiken för att få en 
röd tråd genom konserten. Jag tror att mellansnack kan ge åhöraren en ny syn på musiken och artisten. 
Däremot finns en annan aspekt som handlar om att musiken får tala för sig själv. Allt beror på hur 
mycket eller lite vi musiker vill leda våra lyssnare genom musiken. Vill vi ge dem en öppen och mer 
fri tolkad upplevelse eller vill vi leda dem in på en specifik väg? Mitt mellansnack höll jag enkelt. Jag 
var dock noga med att presentera alla i bandet samt räkna upp de personer jag arbetat med under 
processen för att kunna tacka dem. I och med att jag inte hade programblad var det viktigt för mig att 
presentera mina musiker två gånger. Jag hade skrivit ett program som tyvärr inte blev utskrivet på 
grund av ett missförstånd. Detta gjorde att jag lade extra fokus på att presentera mina medmusiker väl. 
 
I sin helhet var jag väldigt nöjd med konserten. Allt gick som planerat förutom att jag var något 
missnöjd med några sånginsatser då rösten inte riktigt löd samt att jag hade haft ont om tid att hinna 
fokusera och öva på sångteknik och uttryck då skrivandet under projektet tog mest fokus och tid. Som 
vanligt förkommande är det man arbetat med under en lång period över på ett kick vilket gör att det 
kan vara svårt att ta tillvara på stunden. Jag minns dock att det kändes bra och att min inställning var 
positiv samt att jag hade bra energi och kul på scen. Efteråt var jag stolt över mig själv och mina 
medmusiker och vår gemensamma insats. Extranumret som jag framförde själv gjorde att jag fick 
mersmak och de positiva ord jag fick efteråt värmde en lång tid framöver.  
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5. Sammanfattning 

Arbetssättet co-writing har varit oerhört roligt, spännande samt givande för mig. Det har fått mig att 
inse att jag inte måste göra allting själv, utan att det är tillåtet att ta hjälp av folk för att få klart en 
ackordrunda, skriva klart till exempel en textrad eller producera fram sound som jag inte själv har 
kunskapen att framställa. Låtidéer blir till färdig produkt snabbare än om jag sitter och skriver själv 
samt att processen blir roligare och mer intressant när man är fler. Sättet att arbeta på är någonting jag 
vill ta med mig och fortsätta med i framtiden. Jag vill dessutom rekommendera andra att testa co-
writing för att utforska vem man blir i det sammanhanget och vilken roll man tar samt vad mycket mer 
berikat ens resultat kan bli i sitt skapande tillsammans med andra. 

Jag upplevde inte att mitt uttryck förändrades så mycket i låtarna som jag trodde det skulle göra i 
musikskapande med andra. Detta kanske berodde på att jag var ärlig och sann mot mig själv i 
komponerandet genom att mina texter speglade mina upplevelser och att musiken fortfarande var jag. 
Jag känner att titeln på projektet speglade det som blev slutresultatet. Genremässigt kom låtarna att bli 
mer elektroniska än om jag hade jobbat med dem helt själv, vilket betyder att jag influerats av de jag 
samarbetat med. Min röstanvändning har inte märkbart förändrats i framförandet av låtarna. Jag har 
dock fått anpassa min röstteknik till de höga melodier jag skrivit. För att få mer tryck i de höga lägena 
valde jag därför att låta en av körmedlemmarna ofta sjunga samma stämma som jag. 

En sak jag lärt mig är att låta en idé få landa och gro innan man gräver för mycket i den eller börjar 
prata om detaljer. Det jag menar är att det kan vara viktigt att få distans till det man skapat och få låta 
det vila något så att man inte dömer det för snabbt. Jag tänker också att det är viktigt att inte ge 
feedback på någon annans idé innan den personen har presenterat sina tankar och musikaliska val. Det 
gäller att först sätta sig in i den andres konstnärliga process för att förstå den innan den processen kan 
bli förenad med mina tankar. Därför är det viktigt att inte avfärda en idé förrän man testat den, kanske 
till och med fler gånger än en. Ett sound eller en textrad kan ha många olika betydelser och jag tror att 
det är viktigt att man tillsammans skapar en gemensam tolkning. 

Om jag skulle göra om detta arbete skulle jag ha tänkt mer på värdet av en noggrann planering. Jag 
tror även att det skulle vara bra att sätta fler delmål under projektets gång. Jag tror att en process kan 
bli mer effektiv ju fler deadlines man sätter. 

Som med många andra projekt är även detta ett projekt där jag från början inte visste exakt var fokus 
skulle ligga. Tillslut blev det dock tydligt att det skulle handla om co-writing, att skapa tillsammans 
med andra. Detta har varit mycket givande för mig och något jag tar med mig i framtiden då jag 
hoppas och tror att co-writing kommer att vara en stor del av arbetslivet som frilansande musiker. 
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