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Sammanfattning 

Denna rapport fokuserar på ämnet att skriva låtar med olika metoder, och handlar 

huvudsakligen om tre metoder som jag har använt mig av. Det tas även upp om begreppen 

kreativitet och flow, och hur det tillämpades kring låtskrivarprocessen. I bakgrunden 

presenteras det tidigare studier och litteratur som berör dessa ämnen. Som metod utgick jag 

ifrån Metod 1 – att få helt fritt komponera och skriva idéer, Metod 2 – att använda sig av en 

rytm, och Metod 3 – att skriva med struktur. Dessa metoder har tagits från Lathund För 

Låtskrivare och andra artiklar som berör låtskrivning. 

Resultatet blev att omkring 70 låtar skapades. Tio valdes ut att bli färdigställda, samt sju 

stycken valdes ut för konsert. Slutsatsen blev att Metod 1 användes betydligt mer än Metod 2 

och 3, eftersom jag upplevde mer kreativitet och flow under den metoden. Detta tas upp mer 

ingående i resultat och diskussion.   

 

 

 

 

Nyckelord: låtskrivande, flow, kreativitet, songwriting, influenser 
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1. Inledning och bakgrund 

Det har alltid funnits ett intresse hos mig för att skriva musik med olika metoder. Det som har 

varit en vedertagen metod för mig själv som låtskrivare kanske inte är en självklar metod för 

någon annan som skriver låtar. Jag anser att mitt sätt att skriva är starkt präglat av tidigare 

musikerfarenheter, musikaliska förebilder samt studier inom musik. Det har därför varit 

intressant för mig att göra en undersökning i att skriva låtar med olika metoder. 

 

I denna uppsats kommer det att presenteras en bakgrund om begreppen kreativitet och flow, 

influenser och låtskrivande som ämne respektive de metoderna som användes i 

undersökningen för att skriva låtmaterialet. Detta låtmaterial kommer att presenteras i resultat, 

och även tas upp mer ingående inom diskussionen och slutsatsen.  

1.1. Kreativitet 

 

Att skapa låtar kan anses att vara en kreativ process, där olika parametrar kan spela roll i den 

skapande processen. Fenyö (G, Klein. 1990) beskriver i Kreativitet och Flow att frågan om 

kreativitet och icke-kreativitet har ett nära samband. Han menar att vi är så pass fixerade vid 

slutresultatet, att vi inte anser oss själva vara kreativa om vi inte har ett framgångsrikt resultat. 

Detta är en aspekt som kan bli en begränsning för låtskrivare; att man är alltför fokuserad på 

att skapa ett framgångsrikt slutresultat. Det kan möjligen vara skäl nog till att man inte 

påbörjar processen med det kreativa skapandet.  

 

Kreativitet definieras av nationalencyklopedin som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse 

från etablerade perspektiv.” (NE: Kreativitet). Fenyö (G, Klein. 1990), säger att en kreativ 

människa skapar något som är nytt eller originellt, som anses vara värdefullt för ett antal 

människor eller för skaparen själv. Det innebär att kreativitet måste användas för att skapa nya 

eller originella upplevelser för att det ska anses vara kreativt. 

 

Vad är kreativitet och varför är det av intresse? Kreativitet är en kapacitet för problemlösning, en 

hjärnans förmåga att kunna producera nya oväntade lösningar som kan variera från en bra replik i 

en vanlig dialog till lösningen av ett mycket komplicerat vetenskapligt problem. Kreativitet är av 

intresse därför att egenskapen belönas på olika sätt. För det första är samhället angeläget om 

kreativitet och har därför tillskapat lockande yttre belöningar: jobben som ger pengar, makt och 

prestige. För det andra finns det starka inre belöningar: att behärska ett yrke som kräver en 

komplex teknologi, organisationsförmåga och ögonblick av kreativitet skapar i sig en intensiv 

tillfredsställelse. Hans G. Boman (ibid., s. 74). 
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Det som Boman säger är att man belönas på olika sätt genom att använda sig av kreativitet 

som egenskap för problemlösande, både från samhället som lockar med yttre belöningar 

såsom pengar och makt, men även att hjärnan skapar inre belöningar där man får 

tillfredställelse av att råda över en profession som kräver olika parametrar av 

organisationsförmåga och rask kreativitet.  

1.1.1. Inspiration, motivation och genuinitet 

Att skriva sånger handlar både om att lyckas bli inspirerad, att ha tillgång till sin kreativitet 

och att behärska hantverket. Det är möjligt att börja i vilken ände du vill, men det är 

kreativiteten som ger kicken – glädjen känslan av ”jag är nog ett litet geni i alla fall”. Hillered 

(2009, s. 16) 

 

Det Hillered säger är att det är känslan av kreativitet som ger en nöjesfylld förnimmelse i ett 

låtskrivarsammanhang, men att den dessutom kräver att man har kontroll över hantverket. 

Hon säger även att inspiration är det som är i centrum, och att det är den inspirerande biten i 

låten som får en att vilja lyssna ett flertal gånger. Det innebär att inspiration är en viktig bit i 

processen att skriva låtar, eftersom man eftersträvar att skapa något genuint och äkta även om 

det är i kommersiellt syfte. Broadcast Music, Inc. (u.å.) beskriver i en artikel om Singer 

Songwriters, att blir mest troligt för en lyssnande publik om en artist har skrivit utifrån sina 

egna erfarenheter och sitt eget perspektiv. Konceptet av en singer songwriter är 

intresseväckande och uppfattas som relevant, eftersom det handlar om låtskrivare som även 

uppträder med sitt eget material. Olika artister inom denna genre som har varit betydande är 

Joni Mitchell, Carole King, Neil Young och Bob Dylan. Erlewine (u.å.) nämner att Bob 

Dylan haft en stor inverkan på populärmusik, och att Dylan som låtskrivare utforskat inom 

flera musikområden på ett banbrytande sätt. Han nämner även att Dylan är ett bra exempel på 

en sångare som nödvändigtvis inte behöver sjunga med en helt ren klang, utan att det är sättet 

som han sjunger som har omdefinierat rollen av en sångare i ett bandsammanhang. 

1.1.2. Flow 

”Flow” är ett begrepp som har myntats av Mihaly Csikszentmihalyi (G, Klein. 1990. s. 40) för 

att beskriva den känsla av koncentration, nästan övermänsklig sådan, kring en uppgift som 

man utför. Csikszentmihalyi är professor inom psykologi och undervisar på bl a University of 

Chicago, där han har tagit sin PhD i psykologi. (Claremont Graduate University, u.å.) skriver 

att han är mest känd för sin forskning om ”flow”-ämnet, och har skrivit en bok som handlar 

om ämnet. Boken heter Flow: The Psychology of Optimal Experience och har fått mycket 

beröm och uppmärksamhet. 

”Flow” kan uppstå i vilken aktivitet som helst, att laga en maträtt, eller till att programmera en 

hemsida eller som i denna undersöknings fall att skriva låtar. Han säger att människor som 



 3 

upplever flow-känslan påverkas inte av yttre faktorer som anses vara irrelevanta för uppgiften, 

att exempelvis en fotbollsspelare som är djupt inne i en match inte påverkas av det faktum att 

hen har huvudvärk eller måste göra toalettbesök. 

Csikszentmihalyi menar att för att skapa denna slags koncentration hjälper det att man har en 

klar målsättning för sig själv. Det blir dessutom viktigt att man har de förmågor som krävs för 

att utföra aktiviteten, och att det sker en balansgång mellan uppgiften och förmågan. Han 

säger att det framstår en oförädlad händelse av motivation. Det som däremot kan uppstå om 

man inte känner att man har de färdigheter som krävs för uppgiften, är att man istället 

upplever påfrestning och ångest. Han menar också att om kunnandet är på en högre nivå än 

aktiviteten blir vi istället ointresserade och uttråkade. 

Ullén (2015) stärker detta argument genom att berätta att motivation har en stark koppling till 

flow. Han säger ”Men vi måste komma ihåg att vi har flow när vi gör något som är 

utmanande, som kräver fokus. När jag talar om det här brukar jag trycka på att disciplin är en 

förutsättning för flow. Det kräver arbete, man får inte det gratis”. Det han säger är att disciplin 

spelar en stor roll i att kunna framkalla flow under en utmaning, eftersom det är ett krav på att 

ha fokus. 

1.1.3. Influenser 

Rockmusik har varit en ständig källa av inspiration för mig, främst som musiker, eftersom det 

är den musikstilen som jag alltid har föredragit. Under senare år har jag kommit att lyssna på 

mer teknisk rockmusik, där bandet Toto1, och speciellt gitarristen Steve Lukather från bandet, 

har blivit en influens i mitt sätt att tänka kring gitarrljud, udda taktarter och arrangemang av 

låtar. 

  

Musiken som Toto skapar är mycket riffbaserat, där det blandas rockelement ihop med 

jazz/pop/funk. MC Strong (2014) menar att de spelar ”soft-rock”, med ”air brushed melody 

and high pitched, hi-hat soft-rock”. Varje instrumentalist i bandet fyller en roll i det 

musikaliska arrangemanget, eftersom man eftersträvar att fylla ut musiken i de olika register 

som finns. Instrumentalpartier och solopartier är vanligt förekommande i musiken. Sättet som 

bandet arrangerar en låt är att det oftast är en eller flera instrumentalister som spelar ett intro, 

vilket kan vara riff-baserat eller utifrån en ackordföljd. Om man tar låten Hold The Line 

(1978) som exempel, så börjar den med att piano själv spelar en ackordföljd, varpå trummor 

börjar sedan spela ett komp, och efter detta börjar gitarr respektive bas spela ett riff ihop 

vilket leder in bandet till ett groove.2 Först då kommer sången igång och låten går in i första 

vers. Versen leder in till refräng med texten Hold the line, love isn’t always on time. 

                                                 
1 Amerikanskt rockband, bildad 1976. Originalmedlemmar bestående av Bobby Kimball (sång), Jeff Porcaro 

(trummor), Steve Porcaro (keyboard), Mike Porcaro (elbas) Steve Lukather (gitarr, sång), David Paich 

(keyboard, sång). Medlemmarna hade tidigare spelat som sessionmusiker för ett flertal artister, Steely Dan, 

Michael Jackson m.m och bildade till slut ett eget band. 
2 Groove innebär en känsla där man som musiker integrerar med andra medmusiker på ett harmoniskt vis. 
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Refrängen leder in till ytterligare en vers och en refräng, sedan spelar Steve Lukather ett 

gitarrsolo som fortsätter in i en vers, varpå låten slutar med en refräng som upprepas ett antal 

gånger. Detta är en tämligen karakteristisk form som bandet har som struktur för sina 

arrangemang; emellanåt är det även keyboard som agerar solist i låtarna. 

Låtformen i punktform för Hold The Line skulle se ut på detta vis: 

• Intro (Piano, trummor, gitarr, keyboard och bas spelar en kompfigur.) 

• Vers (Sång kommer in, bandet spelar andra kompfigurer.) 

• Refräng (Bandet spelar samma kompfigurer som i introt.) 

• Vers (Sångmelodi och bandets kompfigurer upprepas, med vissa ändringar.) 

• Refräng (Som första refräng.) 

• Gitarrsolo (Övriga bandet spelar verskomp, ändrar sig dynamiskt starkare efter halva 

solot. Ingen sång.) 

• Vers + refräng (Ungefär som förra, ändrar sig dynamiskt starkare.) 

• Outro (Love isn’t always on time upprepas fyra gånger tills bandet gör avslag och 

låten avslutas.) 

1.1.4. Låtskrivarmetoder 

Steg nummer ett i låtskrivarprocessen är: Hitta på, följ dina impulser okritiskt, bara skriv och följ 

den tanke som inspirerar dig mest! Säg ja till alla idéer som dyker upp. Fokusera på att samla 

ihop ett stort, yvigt material som senare i processen ansas ner till den färdiga sången, ta fram 

”barnsidan”. Leonard Cohen fyller en hel tjock anteckningsbok innan han börjar skriva en sång. 

Även om man inte skriver så mycket är den första fasen - insamlandet av material som sången ska 

bygga på - en viktig del i processen som det lönar sig att ge stor plats. Hillered (2013, s. 21). 

 

Det Hillered säger är att man skall acceptera alla idéer som uppkommer. Man ska samla på så 

mycket råmaterial som det bara går, och senare under förloppet putsa det till fullbordad sång. 

I sin bok Lathund För Låtskrivare beskriver hon olika metoder om hur man kan komma igång 

fort med sitt låtskrivande, och finns i form av olika övningar som har skrivits i de olika 

kapitel. Det finns omkring 62 övningar i boken och handlar bland annat att få igång tankarna, 

om olika platser eller känslor. Några exempel på dessa övningar är: 

 

• ”Övning #9 – Plocka en sten. Associera fritt med ord och meningar; minst tjugo 

stycken under tio minuter; sätt en timer: Skriv meningar och ord på seperata små 

lappar.” (ibid., s. 35) 

• ”Övning #25 – Hitta personliga metaforer för några vanliga slitna ord”. (ibid., s. 71) 

• ”Övning #54 – Titta i ett rimlexikon, välj en bokstav och plocka ut ett ord och ett 

manligt rim (enstavigt rim) som appellerar till dig. Skriv ner rimmet. Associera fritt 

till rimmet.” (ibid., s. 150) 
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Metoderna är utformade för att vända sig till alla olika slags personer som vill komma igång 

med låtskrivande, eftersom de handlar om olika teman eller utgångspunkter.  

 

Frederick (2008, s. 8) berättar om olika ”shortcuts” som man kan använda sig av, för att 

komma igång med sitt låtskrivande. Han nämner under Shortcut #6 att man ska titta tillbaka 

på tidigare hits3 som har skrivits, och försöka ta till sig lärdom från låtarna. Han menar att 

man inte ska skapa något helt nytt, utan förlita sig på de tidigare metoderna som använts och 

gå direkt till källan.  

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka olika metoder inom låtskrivande, för att ta reda på 

vad som fungerade bäst för mig. Mitt mål var att inte bli begränsad av min inre kritiker, och 

att skapa låtmaterial som senare kunde användas till konsertuppträdande. Repetitionen inför 

konserten kunde sedan analyseras av mig, för att se hur låtarnas skapandeprocess kunde 

påverkas. 

 

De frågeställningar som jag valt att ställa för detta arbete är 

1. Med vilken metod upplever jag mest flow? 

2. Vilken metod fungerar bäst för mig? 

2. Metod 

Innan processen med låtskrivandet sattes igång sökte jag upp litteratur och tidigare uppsatser 

som handlade om ämnet. Jag ville få insikt om hur andra gått till väga för att skriva låtar, 

eftersom jag inte ville utgå ifrån endast mitt eget sätt att komponera musik. Eftersom syftet 

var att testa olika metoder, valde jag att begränsa mig till tre stycken metoder.  

 

Metod 1 - Att helt fritt få komponera och testa idéer, så som jag har gjort tidigare när jag 

skrivit musik. På detta vis behövde jag inte känna mig begränsad på något vis, utan kunde 

jobba både med och utan struktur. Här blev min bakgrund som låtskrivare väldigt viktigt, med 

tanke på vad jag är präglad utav.  

 

Metod 2 - Att använda sig av en rytm. Hillered (2009) säger att man kan utgå ifrån en rytm 

när man skapar en låt, eftersom det kan bidra till att man hittar en annan karaktär än vad man 

normalt skapar om man utgår från piano eller gitarr som instrument. På detta vis kan man 

improvisera fram en melodi. 

 

                                                 
3 Låtar som har slagit igenom på bl a radio, topplistor. 
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Metod 3 - Att skriva med struktur. Anthony Ceseri (2014) säger att det är viktigt med struktur 

i en låt, eftersom den annars kan uppfattas som kaotisk och kan resultera i att lyssnaren tappar 

intresset. Jag valde att skriva A + B + C-delar, som sedan sattes ihop.  

 

Låtarna som jag skrev var både instrumentallåtar och låtar med text. Jag använde mig av 

gitarr, piano, elbas och sång som primära instrument. Det som kom först var musik ifrån 

instrumenten, låttexterna uppstod vid ett senare tillfälle. För att dokumentera musiken 

använde jag mig av Röstmemon-applikationen på min iPhone för att raskt spela in spontana 

musikidéer eller melodier, anteckningar i digitalt format respektive analogt med papper och 

penna. Jag använde mig sedan av Logic Pro X, en DAW4 (Digital Audio Workstation), för att 

spela in demo-versioner av låtarna, så att det kom fram en mer klar bild av kompositionen.  

 

Med Logic Pro X, använder jag mig främst av elgitarr, som kopplades in i en One by Apogee, 

vilket är ett externt ljudkort som skickar gitarrsignalerna in i programvaran Logic X. När 

signalerna kommer in i programvaran kan de tolkas av plug-ins som är inbyggda i 

programmet, vilket möjliggjorde att jag kunde välja olika slags gitarrförstärkare för att få fram 

det önskvärda ljudet som jag ville ha för en specifik låt eller del i låtarna. De låtar som jag 

ville använda för min konsert valde jag att skriva ner mer detaljrikt i Sibelius 7.0, ett 

datorprogram för att skriva noter i. Jag kunde på det viset dokumentera och även skapa 

notbilder för min kompande grupp till konserten 8 november, 2018. 

 

När texten skrevs till låtarna utgick de inte från början ifrån en strukturerad metod, eftersom 

låttexter alltid har upplevts som personligt för mig som låtskrivare. Andrea Stolpe (u.å.) 

menar att man ska skriva som man talar, och att det man skriver ska vara autentiskt.  

2.1. Loggbok 

 

För att dokumentera de tankar och känslor som upplevdes av mig under processen av 

låtskrivandet, fördes det en loggbok i programvaran Anteckningar på min Macbook Air. 

Loggboken utgick inte ifrån en struktur, utan fanns till för alla de spontana tankar som dök 

upp under passen. För varje låt och text som skrevs, fördes det en eller flera kommentarer. 

Björndahl (2005) säger att man kan använda sig av insamlad information för att skapa en 

analys, och utifrån den analysen kunde jag säkerställa de svaren till mina frågeställningar. 

Inläggen i loggboken lästes enbart av mig emellanåt mellan de tillfällen som jag skrev låtarna, 

och sedan i slutet när jag ville analysera mer om vilken metod som fungerade bäst för mig. 

 

  

                                                 
4 Ljudinspelningsprogram. 
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2.2. Riskanalys och tidsplan 

Eftersom jag visste att hela arbetsprocessen skulle ta mycket tid (undersöka metoder på 

förhand, skriva låtar, boka in konsert samt repetera med kompband och uppträda), så valde jag 

att skapa en riskanalys och tidsplan. I tidsplanen hade jag deadlines som jag ville uppnå under 

tiden som gick, och i riskanalysen skrev jag upp tre olika planer – Plan A, B och C. Detta 

kunde ge mig en större förståelse för hur mycket tid som fanns att använda fram till mina 

deadlines, och gav mig ett bra förhållningssätt i min planering.  

3. Resultat 

Undersökningen resulterade i att omkring 70 låtar skrevs, men endast tio valdes ut till att bli 

färdigställda låtar, samt att sju valdes till konsert. Grunderna för de tio låtar som valdes ut var 

att jag fick mest känsla för dessa, eftersom de visade potential för att utvecklas till något som 

passade in i min önskade ljudbild. Detta var även grund för de sju som valdes ut till konsert, i 

kombination med att jag på kort tid ville hinna färdigställa materialet.  

 

När jag skrev låtmaterialet gjordes det utan hänsyn till färdiga former eller andra musikaliska 

riktlinjer, utan det var idéer som uppstod av metoderna som användes. Inför det första 

repetitionstillfället med kompbandet blev några av låtarna nerskrivna med lite tydligare form, 

det var däremot efter detta tillfälle som jag fick en klarare bild om vad som behövde ändras i 

låtarna. Jag insåg att låtarna behövde justeras för att bli mer välfungerande och 

sammanhängande i konsertformat, och efter det andra tillfället med kompbandet blev det 

genast mycket tydligare. Titlarna till låtarna var starkt förknippade med känslan som jag 

upplevde när de skrevs, eller vilket rum de skrevs i.  

 

Mina frågeställningar 

 

3. Med vilken metod upplever jag mest flow? 

4. Vilken metod fungerar bäst för mig? 

 

Besvarades med att jag jämförde metoderna för det antalet låtar som skrevs, respektive de 

som valdes ut för att bli färdigställda och framförda på konsert. Jag använde mig av 

loggboken för att ytterligare se vilken metod som jag upplevde mest flow med, och vilken 

som fungerade bäst. Resultatet blev att jag upplevde mest flow med Metod 1, och den 

fungerade bäst för mig. 

 

Här nedan beskrivs processen om hur låtarna skrevs respektive vilken form de tog. 
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3.1. Choir (A thousand things) 

Metod 1 användes för denna låt eftersom det som kom först var A-delen i låten, där jag fritt  

spelade en melodi på gitarr som senare blev en viktig struktur i låten. Melodin framkom av att 

jag satt hemma och spelade lite på en lydisk skala, en durskala med höjd kvart. Den fastnade i 

mitt huvud, och valdes ut eftersom jag upplevde det som trivsamt att spela och blev till slut ett 

riff. Inspirationen fanns kvar under passet, och jag testade att spela in gitarrmelodin i Logic 

Pro X. Jag spelade in riffet ett antal gånger, och testade att lägga till en enkelstämma med 

sång.  Jag ville att melodin skulle få en tätare klang och fylligare ljud, så jag valde att skriva 

stämmor.  

 

Tonerna för stämsången kom till när jag sjöng tillsammans med melodin och gitarr-riffet, och 

kände att de passade väl ihop. Det resulterade i tre olika sångstämmor som börjar med tonerna 

F#, B och E i en takt, med tre halvnots-värden med bågar. De förflyttar sig sedan till tonerna 

A#, C# och F# med en fjärdedels-notvärde i slutet av samma takt, för att sedan ändra sig 

tillbaka till samma toner takten efter. Det blir en repris på detta, och tonerna ändrar sig sedan 

till E#, A och D med tre bundna halvnots-värden, som varar i två takter. I de två sista takterna 

ändrar de sig till sina ursprungliga toner och notvärden. Jag eftersträvade att få ett mer jazzigt 

ljud och valde därför ut dom stämtonerna.  
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Redan under detta pass upplevde jag starkt känslan av flow och kreativitet, eftersom jag kände 

att det strömmade in inspiration och idéer. Under samma veva testade jag att skriva en B-del 

till låten, som skulle motsvara en refräng. Jag testade att förhålla mig till låtens tonart, och 

valde till slut ut ackorden Cmaj7, Am7, A7(sus4) och A7 som ledde till ett E. Den känsla som jag 

fick av att spela B-delen kändes väldigt naturlig i förhållande till A-delen, och jag förstärkte 

känslan ytterligare genom att lägga till ett distortion-ljud på gitarrinställningen i 

programvaran. Det blev genast ett mer rockigt ljud och föll mig kraftfullt i smaken. A och B-

delen blev ett groove som jag kunde arbeta mer med. 

 

Jag kände att låten behövde ytterligare en till del, och jag valde i stunden att skriva en C-del 

som inte skulle skilja sig märkbart mycket från de övriga delarna. Detta skulle vara ett 

soloparti, där valfri instrumentalist fick utrymme att improvisera under fri form. När 

instrumentalisten spelat klart ger denne tecken att hen är färdig, och låten går tillbaka till A 

och B-del.  

 

Låten skrevs huvudsakligen med min elgitarr som instrument, och jag skrev enklare figurer 

till elbas respektive trummor som passade väl till gitarrdelarna. Låten går i e-dur med 7/4 takt 

i A och A-delarna i låten, men ändras till 4/4 takt i b-delarna och byter sedan tillbaka till 7/4 i 

de olika delarna av låten. Jag upplevde att låten började efterlikna rockgruppen A Perfect 

Circle, ett band jag har som influens som spelar rockmusik med udda taktarter. Texten 

förekom sist av allt, när jag satt hemma och ville ventilera ut alla de känslor som jag upplevde 

under tiden. 

3.2. Floating 

Jag använde mig av Metod 3 för att skriva Floating, en metod som går ut på att skriva med en 

strukturerad form. Låten består av en A, B och C-del. Formen i låten var först bestämd att 

bestå av en A + B-del, men det lades senare till en C-del på grund av att jag fick känsla under 

låtskrivandet.  Det är ingen skriven melodi, utan enbart ackordspel. Jag fick inspiration av 

material från gitarristen Georg ”Jojje” Wadenius, som har skapat instrumentalmusik inom 
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jazz/fusion-genren med främst gitarr som huvudinstrument, men har med kompgrupp 

bestående av trummor, keyboard och bas. 

 

Floating upplevdes av mig som något svävande, därav låtnamnet. Den använder sig av 

”Coltrane Changes”5 i A-delen av låten, där ackordbytet sker mellan tersavstånd. Detta var ett 

medvetet val, eftersom jag ville uppleva det soundet som uppstår av den ackordsekvensen.  

Låten är uppbyggd för att det ska vara solistspel, som spelar på varsin del i låten, eller ett helt 

chorus. Första solist spelar ett chorus6 och lämnar sedan över till nästa solist på queue, varpå 

queue ges och låten spelas sedan i sin helhet. 

 

Det som först kom till i låten var A-delen, som börjar med en elbas som spelar ett ostinato 

själv i åtta takter. Det skedde genom att jag satt hemma kvällen innan andra 

repetitionstillfället med kompgruppen med min gitarr, och spelade lite enkelt på a-strängen på 

min sex-strängade gitarr i standard E-stämning. Det jag spelade utvecklades så småningom till 

ett single-string riff, och det kändes för mig som något medryckande och trivsamt att spela. 

Jag spelade in riffet med min gitarr i Logic Pro X, och skapade en loop av det. Med loop 

menar jag att ljudspåret upprepades genom hela audio-projektet, vilket kunde underlätta för 

mig om jag ville lägga till fler instrument i efterhand.  

 

När jag gjorde en genomlyssning av inspelningen valde jag att lägga till B7, D7 och Gmaj7 

som ackordföljd med min gitarr. Dessa valdes ut eftersom jag ville eftersträva ljudet av 

”Coltrane Changes” i ackordföljden. B-delen i låten använder sig inte av samma tänkande 

kring de ackord som valdes ut, utan de skrevs när jag fick känsla om vad som upplevdes 

naturligt att spela. I loggboken står det att jag ville behålla den svävande känslan, och då 

valde jag att följa min magkänsla genom att lägga till ytterligare en del som fick bli C-del i 

låten. 

3.3. Bearded men on guitar 

Bearded Men on Guitar är en låt som skapades med Metod 2, där en rytm användes för att 

alstra en melodi. Låten skiftar mellan 7/4 och 4/4 taktart och använder sig av vers, refräng 

respektive solo. Verserna består av den rytmen som användes som grund för låten, medan 

refrängerna efterliknar ett mer grunge-aktigt ljud i stil med rockbanden Alice In Chains och 

Nirvana. Det som kännetecknar detta ljud är mycket kraftfull energi, med en nästan growl 

eller screamliknande sångstil. Texten till låten kom ifrån mina tankar om mina 

gitarrförebilder, som har den gemensamma faktorn att de bär på skägg och spelar i udda 

taktarter.  

 

                                                 
5 Ackord som byter med stora terser. (Vaarstra, 2018) 
6 Ett chorus i ett musikstycke innebär att man spelar igenom hela låtformen. 
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Bearded men on the guitar, don’t know how to chill out and just play all those songs with polyrhytmics. 

Bearded men on the guitar, you guys just have to chill and stop playing guitar with polyrhytmics.  

 

Detta var en låt som kom till under ett pass när jag satt inne i ett övningsrum och spela lätt på 

en virveltrumma som fanns i närheten. Jag började knacka en rytm med mina fingrar, och 

fann plötsligt en figur som jag kände var tilltalande. Efter ett litet tag försökte jag grubbla 

vidare på rytmen, och kände till slut att figuren fungerade som bäst i 7/4-taktart. Jag skrev ner 

figuren på papper, och plockade upp min sex-strängade gitarr som låg bredvid mig i rummet. 

Samtidigt som jag försökte improvisera på gitarren nynnade jag en melodi som följde 

rytmfiguren, och jag försökte sedan imitera detta på gitarren. Jag spelade in detta raskt i min 

mobil.  

 

Resultatet blev att jag spelade en melodi med toner i kvint-avstånd från varandra, med en liten 

förändring i slutet av melodin eftersom det först spelas i 7/4 men ändras sedan till 4/4 och 

slutvis tillbaka till 7/4 igen. Jag använde mig av en gitarrteknik som kallas för palm muting, 

där man dämpar gitarrsträngarna med handflatan samtidigt som man spelar toner. Detta fick 

bli versen i låten, och under passet kände jag att det fick räcka med det som jag hade skrivit. 

Min kreativitet låg inte helt på topp, utan jag beslöt mig att arbeta vidare med låten under ett 

annat tillfälle. Som dokumentation spelade jag in gitarrdelarna i Logic Pro X, så att jag kunde 

enkelt jobba med låten vid det senare tillfället. 

 Notbild med rytm ovanför, som sedan utvecklades till melodin under.  

 

Ungefär en vecka hade gått sedan jag sysslade med låten igen, och det kom huvudsakligen 

från att jag en kväll hemma blev inspirerad av att lyssna på grungerock-bandet Alice In 

Chains. Under en lyssning av deras låtar Would? (1992), kände jag ett plötsligt ryck att jag 
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ville efterlikna den kraftfulla refrängen i en av mina egna låtar. Jag öppnade upp Logic Pro X 

projektet, kopplade in min gitarr och skapade en ny ljudfil med distortion-ljud. Jag testade 

spela lite olika riff och valde till slut att förhålla mig till 4/4 som taktart. Resultatet kom från 

att jag nynnade en rytm till mig själv samtidigt som jag försökte hitta ett passande riff, och när 

jag väl hittade något som fungerade efterliknade jag det på min gitarr. Jag spelade sedan in 

detta, lyssnade igenom ett par gånger och gjorde småjusteringar tills jag blev nöjd med 

ljudbilden. Detta fick bli refrängen i låten. Jag bestämde mig för att formen skulle bli AABA i 

låten, och att elbas skulle vara solist. A skulle motsvara vers och B refräng, varav basisten 

spelar solo på A-del. 

 

3.4. Arp 

 

Jag började detta pass med att starta Logic Pro X och öppnade en arpeggiator-plugin i 

programvaran. En arpeggiator tar en sekvens av toner och skapar ett mönster av dessa. Jag tog 

inspiration från tv-serien Stranger Things (2016), som har ett elektroniskt synt-intro vilket 

satte sin prägel på det intro som blev till i Arp. Det är något mystiskt med ljudet, och jag ville 

uppnå motsvarande effekt i introt. Jag använde mig av mitt MIDI-piano som var inkopplad till 

datorn, och tryckte ner tonerna E, G, B och D för att bilda ett Em7 ackord. Arpeggiatorn 

kände av tonerna och skapade ett mönster av dessa. Jag spelade till slut in ett önskvärt 

mönster, och försökte tänka hur jag ville fortsätta med låten. Jag fick en vision att jag ville 

kombinera elektroniskt ljud ihop med olika delar i låten som tog ett närmande till mer heavy-

metalterritorium i sitt sound.  

 

Fortsättningsvis i passet kom jag att tänka på låten Bridge Burning (2011) skriven av 

amerikanska rockbandet Foo Fighters, och att jag ville skriva en liknande vers med samma 

driv och tempo. Jag testade att spela olika riff på min elgitarr, och fastnade för ett riff där jag 
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spelar med tunga nedslag på ett Em-ackord. Denna del fick agera som A-del i låten, och jag 

kunde sedan utveckla en B-del med samma slags energi. B-delen innehåller nedåtgående toner 

från ett G5 ackord, som leder tillbaka till Em-ackordet. Jag skrev även till en C-del som jag 

ville skulle likna B-delen. 

Låten skapades med Metod 1, men jag insåg vid ett senare tillfälle att det blev en kombination 

ihop med Metod 3. Detta var eftersom jag kände mig väldigt fri i mitt skapande och följde 

inte en direkt form från början, men det var ständigt genom passet som jag nynnade rytmer för 

mig själv i hur jag ville att de olika riff skulle låta. 

 

3.5. Perc 

Denna låt skapades med Metod 2, där jag använde mig av en rytm och sedan utvecklade en 

melodi. Låten kom till genom att jag satt i ett övningsrum och försökte först spela en rytm 

med sextondelar, med en tamburin i vänsterhanden och ägg-shaker i högerhanden. Jag 

improviserade hur pass dynamiskt starkt respektive svagt slagen skulle vara, och under tiden 

som denna rytm hölls igång komponerade jag fram en nedåtgående melodi i sångform - 
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tanken var att samma rytm skulle spelas ständigt medan melodin tog olika toner. Melodin 

består av toner från en moll-skala, som jag kände passade naturligt att sjunga.   

 

Denna låt hade ingen skriven text, utan det var ett ooh-ljud som melodin fick ta. Känslan av 

låten kan beskrivas som lugn, med minimala ändringar i dynamiken. Det byggs på under 

låtens gång, och det som kan vara avgörande vid ett liveframträdande är att bandet själv 

känner av när det är dags att stiga eller sjunka i dynamik. Jag ansåg att låten kunde tolkas på 

olika vis vid liveframträdande. 

3.6. God chords (Crashing walls) 

God chords är en låt som fick inspiration från ett klipp som Jake Lizzio (2018) skapat som 

handlar om mediantik. I klippet förklaras det att man använder sig av dur-ackord som inte 

använder sig av samma tonarter. Begreppet god chords är inte ett allmänt musikbegrepp, utan 

det förklaras i klippet att det är ett begrepp eller ett sound som musikern använder sig av. 

René Lamonde (u.å.) beskriver på sin hemsida att mediantik handlar om att dur-eller 

mollackord flyttar sig mellan små eller stora terser. Han nämner att man kan höra exempel på 

mediantik i låten Purple Haze av Jimi Hendrix, ”när sången tar vid kan man höra 

ackordföljden F – Ab d.v.s. durackord som förflyttats en liten ters”.  

 

I God chords använde jag mig först av ackorden E och C för att skapa känslan av mediantik, 

men jag ändrade sedan ackordet E till Em för att skapa ett mer önskvärt ljud för mig själv. 

Låten följer en form med intro, vers, refräng, vers, refräng, brygga, solo, refräng och slutspel. 

Denna låt blev till i en kombination av både Metod 1 och Metod 3, då jag inte utgick ifrån en 

helt bestämd form utan lät mina idéer komma fram utan hinder.  

 

Det förekom text till låten som temat kärlek att göra, ett utdrag från texten lyder - Here we 

both are just, fighting again. Walking in circles, it never ends. What are we really trying to 

do? I know that I can’t stop loving you. Texten var personligt skriven, vilket jag upplevde var 

relevant till Metod 1. Känslan i låten kan beskrivas som melankolisk, och utstrålar en känsla 

av övergivenhet och desperation. Låten I Won’t Hold You Back av Toto var något som jag 
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hade med i tankarna när låten skrevs och färdigställdes. Det är en ballad med kärlekstema, ett 

kraftfullt och emotionellt gitarrsolo samt känsla av det jag känner är övergivenhet.   

3.7. Repetition och konsertuppträdande 

Den skapande processen i samband med repetitioner inför konsertdatumet blev en viktig del i 

färdigställandet av låtmaterialet. I denna process hamnade det mer fokus på form, detaljer och 

att ”knyta ihop säcken” inför konserten. De bandmedlemmar som valdes att vara med på 

konserten är musiker som jag har spelat med tidigare, med gitarristen som undantag. Jag valde 

dem på grund av deras tekniska kompetens och erfarenhet av att spela rockmusik ihop i 

grupp. 

 

Det blev sammanlagt tre olika reptillfällen, den 31 oktober, 2 november och 5 november. 

Bandet bestod av två elgitarrer, en keyboard, en trummis samt mig själv på sång. Vi använde 

oss av två olika rum på Kungliga Musikhögskolan som innehöll ett PA7-system, förstärkare 

och trumset. Bandet fick lyssna på demo-inspelningar av låtarna som skickades ut en vecka i 

förväg, de fick även lead-sheets8 på några av låtarna för referens.  

 

På konsertdagen samlades vi för soundcheck kl 16.00, och repade igenom materialet en sista 

gång innan konsertstart kl 19.00. Konsert var uppdelad i två set, med en paus på 30 minuter i 

mitten.  

3.8. Analys 

Genom att jag tittade tillbaka i loggboken på de inläggen jag hade gjort efter mina pass, så 

kunde jag se rätt snabbt att jag använde mig mer av Metod 1, där jag fritt kunde använda mig 

av min kreativitet för att komma igång med att skriva en låt. 

4. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka olika metoder för att skriva låtar. Mitt resultat 

blev att omkring sjuttio låtar skapades, och sju stycken valdes ut till konsert. Det som slog 

mig som mest intressant var att jag använde mig mer av Metod 1, än 2 och 3. Skälet till detta 

var att jag kände mig betydligt mer befriad med att kunna skapa och uppleva kreativitet med 

Metod 1, i jämförelse med de två övriga metoderna som jag upplevde som mer strukturerade.  

                                                 
7 Public Announcement. 
8 Kompskiss, ackordanalys, rytmer och melodi för band att följa. 
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Hillered (2013) uppmanar att man ska acceptera alla idéer som uppkommer. Detta var en 

känsla som upplevdes av mig betydligt mycket mer i den första metoden, men det kunde ha 

upplevts likadant i metoden med att jobba utifrån en rytm. Det var dock inte alltid en rytm 

som startade processen med att skriva låtarna utan snarare någon annan melodisk idé, som 

uppfattades som mer spontan.  

Flow var en känsla som kom fram betydligt mer i Metod 1, där kände mig väldigt fri att 

komponera musiken precis som jag behagade. Lathund För Låtskrivare blev en bok som jag 

upplevde kom väl till hands, eftersom den innehöll inspirerande texter samt mycket metoder 

att kunna använda sig av. Dock användes ju endast några av dessa metoder, men det kunde ha 

resulterat på ett annorlunda sätt om jag använt mig av andra metoder än de jag valde ut. Ullén 

(2015) beskriver även att flow upplevs som bäst i gemenskap med andra, vilket stämde väl 

överens när jag hade repetitionstillfällen med kompbandet inför konsert. Låtarna tog en 

annorlunda form för att kunna framträdas live och fungera bättre i ett bandsammanhang, 

vilket kunde skapa flow-upplevelse när hela bandet satt i samma lokal och kom med försla 

och idéer.  

Csikszentmihalyi (G, Klein. 1990, s. 40) som berättar om flowbegreppet menar att man 

upplever en nästan euforisk känsla, när man upplever flow. Men det är med stor vikt att man 

har full kontroll över de verktygen som man använder sig av, så att de inte blir ett hinder. Att 

exempelvis försöka skriva en ackordföljd med hjälp av gitarr som verktyg, kan bli 

problematiskt om man inte behärskar instrumentet. Därför kan det vara fördelaktigt att 

använda sig av instrument eller verktyg som känns begripliga, inom programvaror som Logic 

X finns det arpeggiators som kan användas för att komma igång med melodier eller 

ackordföljder.  

 

Det som även hjälpte med att få igång en kreativ process var att ha deadlines. Inför konsert 8 

november var målet att ha ett antal låtar färdigställda, och genast där blev det ännu mer 

motiverande för mig att hitta och testa metoder för att kunna skriva låtar. Att göra en riskplan 

och tidsplan upplevde jag som ett bekvämt sätt att kunna se vart jag låg i skapandeprocessen. 

Det kunde kännas betryggande att se om jag låg i tid enligt min plan, och om inte, att kunna 

sporra mig själv av att försöka komma ikapp.  

 

Jag anser att min egen bakgrund inom att skriva låtar satte en stark prägel på hur låtarna blev i 

slutändan, det handlar mycket om mina egna musikaliska erfarenheter i och med att jag har 

spelat mycket i rockband samt studerat musik på högre nivå. Det har gett mig allt mer verktyg 

för att kunna skapa musik. Influenser som bandet Toto har även vägt in på mitt på sätt att 

tänka kring sound och arrangemang, men även andra influenser som exempelvis singer 

songwriters och tyngre rockband har satt prägel på mitt sätt att sjunga i de låtar som jag har 

skapat. 
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Den slutsats som besvarar mina frågeställningar är att jag upplevde mest flow med Metod 1, 

då kreativiteten kom fram obehindrat. Fenyö (G, Klein. 1990) menar att en kreativ människa 

skapar något som betyder mycket för en själv, vilket jag kunde uppleva när jag skrev låtarna 

eftersom det skapades mycket personliga texter och melodier. Denna metod fungerade bäst 

för mig, och det skulle även kunna fungera för andra som vill skriva låtar. Det som däremot 

bidrar mycket till att Metod 1 fungerade bäst, är min bakgrund och de influenser som jag haft. 

Jag anser att Metod 2 och 3 skulle kunna fungera bättre för andra, eftersom de har mer av en 

struktur att utgå ifrån. Anthony Ceseri (2014) menar att det är viktigt med struktur i en låt, för 

den som lyssnar på låten kan annars tröttna och tycka att det blir ointressant att lyssna på.  

 

Inom en fortsatt studie kan det lyftas fram ännu mer kring ämnet om kreativitet och flow, 

samt de metoder som nämns i bl a Lathund För Låtskrivare, eftersom de metoder som nämns 

lyfter fram mycket olika insynsvinklar och utgångspunkter för att komma igång med att 

skriva en låt. Det kan gynna elever som inom en skolkurs behöver komponera musik som en 

del av det centrala innehållet, men även musiker som känner att det är svårt att komma igång 

med låtskrivande. 
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