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Sammanfattning 

Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt 

arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i 

en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. Jag upptäckte att det inte fanns så 

mycket material att hitta kring hur jag skulle kunna gå tillväga för att skriva en egen vistext.  

Därför blev syftet med mitt arbete att svara på dessa frågeställningar: ”Vilka gemensamma 

nämnare finns det i de vistexter jag själv anser är ”bra”?” och ”Hur skulle en mall kunna se ut 

för att skriva en vistext, baserat på de gemensamma nämnarna?” 

Som metod valde jag att analysera texterna i fyra visor som jag själv tycker om. Dessa 

analyserade jag med hjälp av de så kallade metafunktionerna. De fyra visor jag valde var 

Trubbel, Flickan och kråkan, I den stora sorgens famn och Är du fortfarande arg.  

Mitt resultat blev att det fanns en del gemensamma nämnare i texterna hos de fyra visor jag 

analyserat. Det fanns likheter i användning av rim, melodirepetition, användning av jag/du 

perspektivet och att ha med någonting som berör i texten. De gemensamma nämnare använde 

jag mig sedan av som en mall för att skriva en egen vistext. Min egen visa blev en sång som 

jag själv tycker väldigt mycket om.  

Visan som jag skrev utifrån min analys visade på att det går att skapa en mall för att skriva en 

vistext. Att arbeta med att skapa mallen gav mig också en bättre överblick över min egen 

skaparprocess och varför jag skapar. Däremot räcker inte min mall till för hela processen i 

skapandet eftersom den inte täcker in hur själva idén till en låt kommer till. Mallen skulle 

kunna användas i ett pedagogiskt syfte framöver och det vore en intressant komplettering att 

undersöka närmare hur själva startidéen för en låt kommer till.  

Nyckelord: Låtskrivande, låttexter, skapande, musikupplevelse, textanalys 
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1 Inledning och bakgrund 

Att skriva sånger har blivit min passion i livet. Redan från tidiga år började jag skriva dikter 

och därefter har dessa blivit tonsatta och mer och mer sånger har tillkommit. Ganska snabbt 

påstod jag mig som låtskrivare befinna mig inom visgenren. Även min musiksmak, alltså den 

musik jag fann hade god kvalité, var ofta inom den genren. Favoritinspiratörerna blev alltifrån 

Olle Adolphsson till Håkan Hellström och fokuset på sångtexten blev väldigt påtagligt för 

mig.   

Men vad är det egentligen i dessa sånger och visor som jag tycker om? Vad gör att jag lyssnar 

på dom om och om igen? Det gäller förresten inte bara mig utan många visor är kända för de 

allra flesta. Många visor tolkas gång på gång av nya personerna och de lever vidare genom 

årtionde efter årtionde. Finns det något som gör en visa till någonting extra? Hur kan en text 

som var relevant för femtio år sedan vara relevant för ungdomar idag? Det kan vara så att det 

är kopplat till vilken artist som väljer att tolka låtarna, men jag tror att det kan finnas 

någonting mer i själva sångerna som gör att de lever vidare.  

Jag förstår att inte alla håller med mig om att de visor jag väljer i detta arbete är någonting 

som kan kallas ”bra”. Smaken skiljer sig från person till person och jag vet redan nu att jag 

aldrig kommer kunna skriva någonting som samtliga människor uppskattar. Men för mig är 

det viktigaste att jag skriver något jag själv tycker om och kan stå för, så får andra människors 

uppskattning komma i andra hand.  

För mig har texten blivit väldigt viktig i mitt låtskrivande. Den är det jag lägger mest tid på 

när jag skriver låtar. Det beror till en del på att jag har studerat musik i många år och på grund 

av det har jag redan en hel del kunskap om mallar och förhållningssätt inom det musikaliska 

och med hjälp av dessa kan jag skriva musik ganska fort. Däremot har jag inte lärt mig så 

mycket om liknande delar inom textskrivandet. Därför vill jag i denna uppsats sätta fokuset 

mot textskrivandet för att göra även denna process snabbare och mer kartlagd. 

Med hjälp av att först definiera vad en visa är och hur jag ska förhålla mig till den så hoppas 

jag kunna analysera ett antal vistexter och få fram svar på frågan vad som gör dom bra. Om 

jag får det tror jag nämligen att jag kan använda materialet för att skriva en egen vistext i 

samma anda och känsla som de vistexter jag själv kommit att uppskatta så mycket.  
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag först definiera vad begreppet visa innebär. Därefter kommer jag ta 

upp huruvida det går att koppla text och musik ifrån varandra i en låt och slutligen försöka 

sammanfatta vad jag själv personligen anser är en ”bra” visa.  

1.1.1 Definitionen av en visa  

För att genomföra mitt arbete måste jag ta reda på vad som definierar visor. Finns det 

särskilda krav för själva texten, eller är kraven i melodin? Dessa frågor är de jag utröner i 

resterande del av detta avsnitt.  

Begreppet visa är ingenting som är självklart att definiera. ”Att exakt och en gång för alla 

ange vad en visa är torde vara omöjligt. Visan låter sig inte identifieras” skriver Michael 

Timm i sin biografi om Evert Taube, Evert Taube – livet som konst, konsten som liv.1 Trots 

detta finns det personer som gett sig på att finna en definition. Bengt R. Jonsson och 

Margareta Jersild skriver i en vägledning för studiecirklar om ordet ”visa”.2 I sin grund ska 

ordet visa ha sitt ursprung i substantivet ”vis”, alltså sätt. Därav tror författarna att ordet visa 

ursprungligen kan ha inneburit ”sätt att föredraga eller sjunga”. Enligt Jonsson och Jersild så 

finns det också särskilda krav som ett sångstycke bör uppnå för att kallas visa. Tillexempel 

bör både text och melodi vara strofiska, vilket i dagligt tal ofta översätts till verser. Dessa 

versers melodier ska vara detsamma i varje strof och inte variera. Dessutom menar författarna 

att ordet visa innebär att en förbinder sig till att hålla en ”viss enkelhet i form och stil”. Även 

Per-Erik Brolinson och Holger Larsen skriver i sin bok om den svenska populära visan att en 

invigning av ordet ”visa” ofta brukar handla om ”det enkla och opretentiösa i melodi, harmoni 

och form”.3  

Det finns också olika sorters visor menar Karin Strand i sin artikel om Guiden till den litterära 

visgenren.4 I artikeln väljer hon att lyfta den folkliga och den litterära visan. Folkliga visor är, 

enligt Strand, ofta anonyma, det vill säga att vi inte längre känner till upphovspersonen och 

sällan kan spåra ett original. Därav kan dessa visor förändras i såväl muntlig tradition som i 

varje enskild tolkare. Den litterära visan däremot är av en bestämd författare. Det gör det 

ovanligt att en tolkare ändrar varesig melodi eller text. ”I den litterära visan står texten i 

centrum” skriver Strand och menar därför på att sångarens uttryck och hur orden förmedlas är 

viktigare än det sångtekniska. Vilket det går att dra paralleller till både lite äldre visförfattare 

                                                 
1 Timm, Mikael. Evert Taube – livet som konst, konsten som liv. Stockholm:Bonniers, 1998, 327. 
2 Jonsson, Bengt R och Jersild, Margareta. Svenska visor (en vägledning för studiecirklar). Musikverket 2002 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-

346370269.1537965520  (2018-09-26) 
3 Brolinson, Per-Erik och Larsen, Holger. Den populära svenska visan. Östersund: Gidlunds förlag 2004, 14. 
4 Strand, Karin. Guide till den litterära visgenren. Musikverket 2012 

https://musikverket.se/svensktvisarkiv/artikel/guide-till-den-litterara-visgenren/ (2018-09-26) 

 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
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som Cornelis Vreeswijk till dagens Håkan Hellström. I den litterära visan förväntas det finnas 

en äkthet och närhet till det man sjunger om säger Strand.  

Begreppet visa har också blivit en stor del av vår populärkultur.”Visan tillhör ett av våra 

populäraste kulturarv! Den följer oss bokstavligen från vaggan till graven, skänker en 

mångfalds sinnesstämningar och passar in i livets små och stora sammanhang”5 säger Timm 

när han skriver om den stora visförfattaren Evert Taube. Hur har visan då hittat sin plats i vårt 

samhälle? Brolinson och Larsen skriver att ordet visa ofta var starkt sammanlänkat med 

folkliga traditioner och liknande karaktärsdrag under början av 1900-talet.6 För de mer 

litterära sammanhangen, däribland Karlfeldt och Ferlin, var visan mer av en dikt som i ”en 

sångbart bunden form närmast pastischartat anknyter till folkliga förebilder”. Visan har också 

under det senaste århundradet blivit en viktig del i nöjesindustrin. Visan har en stor roll i 

många olika forum, tillexempel i TV programmet Allsång på Skansen skriver Brolinson och 

Larsen. Överlag uttrycker de två i kapitlet kring vad en visa är att definitionen blivit svårare ju 

mer åren gått. Eftersom sånger av Evert Taube, som ofta faller in under visbegreppet kan 

tolkas av både barockensembler och rockgrupper så är frågan om denna tolkning fortfarande 

kan betraktas som visa. Därav följer nästa avsnitt kring frågan om det går att separera visor 

från framförandet av dom samt om det går att dela upp upplevelsen av visan i text och musik.  

 

1.1.2 Text och musik, alltid i symbios? 

Frågan jag ställer mig i detta avsnitt är om jag kan koppla bort musiken från texten. Hur ser 

det ut med texter som är skrivna till musik jämfört med de som blivit tonsatta efter att de 

skrivits? 

Brolinson och Larsen diskuterar om huruvida text eller musik är det som ger definitionen 

visa. Utifrån ord som ”visform”, ”vismelodik” och ”visharmonik” som benämns även i 

beskrivning av instrumentalmusik tycker de se att ordet visa ofta även ger musikaliska 

associationer.7I ett citat av litteraturforskaren Carl Fehrman framgår ännu mer svårigheten att 

skilja text och musik åt. ”En visa är självfallet inte i första hand avsedd som lektyr för en 

läspublik. Visan lever sitt liv egentligen inte i ett textrum utan i ett sångrum”.8 Även Håkan 

Norlén skriver om detta i sitt företal till samlingen Nordisk Visbok.9 Han menar på att inga 

visor är till för att enbart läsas och att den som sätter sig för att enbart analysera vistexten helt 

har missförstått poängen.  

                                                 
5 Timm, Mikael. Evert Taube – livet som konst, konsten som liv. Stockholm: Bonniers, 1998, 325. 
6 Brolinson, Per-Erik och Larsen, Holger. Den populära svenska visan. Östersund: Gidlunds förlag 2004, 19. 
7 Brolinson, Per-Erik och Larsen, Holger. Den populära svenska visan. Östersund: Gidlunds förlag 2004, 14. 
8 Brolinson, Per-Erik och Larsen, Holger. Den populära svenska visan. Östersund: Gidlunds förlag 2004, 15. 
9 Norlén, Håkan. Företal I Nordisk Visbok, Visans vänner i Norden (red.) Stockholm: Forum 1973 
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Jag tänker dock att det måste bero på hur visorna har skrivits. Bengt R Jonsson nämner tre 

olika tillvägagångssätt som visförfattare gått tillväga.10 Dels kan texten vara skriven innan, 

detta är mycket vanligt när det kommer till tonsatta dikter. Då är visserligen texten från början 

en dikt och kanske därför ställs i en egen kategori av visor? Dels kan musiken vara skriven 

innan och text har adderats. Då skulle man kunna säga att den instrumentala musiken redan 

var en visa innan och att texten kommer bäst till användning i symbios med musiken. Det 

tredje sättet är att text och musik skrivs samtidigt. I detta fall stämmer Norléns citat in bra, 

eftersom texten då inte är skriven för att enbart läsas.  

Frågan blir om det viktigaste i en visa är vad som sägs, alltså texten i sin grundform, eller hur 

det sägs? ”Avgörande för musiktexten som litteraturform är den sjungande rösten, vilken 

iscensätter ett ”talande” subjekt. Visserligen uppfattar vi även i poesin en textens eller 

författarens röst: ett inskrivet, lyriskt subjekt. Lyrikens röst är dock en textuell effekt, en 

metafor. I populärsången däremot, hör vi faktiskt, en akustisk röst.” skriver Strand i en 

avhandling om schlagermusiken.11 När någonting har sagts via en visa eller sång till en 

lyssnare kan det kanske vara svårt att koppla texten och musiken ifrån varandra igen. Oavsett 

hur visan skrivits, som nämnt ovan, så kan det viktigaste vara hur lyssnaren fått ta del av 

materialet från början.  

 

1.1.3 Definitionen av vad som är ”bra” 

I detta avsnitt utröner jag vad som gör att jag själv tycker att någonting är ”bra” och hur jag 

präglats till att tycka detta. 

 

Jag vill skriva en vistext jag själv tycker är ”bra”. Vad innebär det ordet för mig? Med en 

annan benämning skulle jag kunna säga ”god kvalité” istället. Jag tänker rannsaka mig själv 

litegrann för att förstå vad jag tycker bra har god kvalité och varför. Vilka delar av min 

genetik och miljö kan ligga till grund för mitt eget tycke kring musik och text? Vad har 

presenterats för mig och vad har inte presenterats för mig?  

 

Jag har vuxit upp med musik i mitt hem. Jag har hört visor spelas dagligen så länge jag kan 

minnas. De första sånger jag lärde mig kan kategoriseras som visor. Vi har även lyssnat på 

mycket musik med texter på svenska i min familj. Mitt modersmål har därför blivit ett språk 

jag både uppskattar att sjunga på och lyssna till. Dessutom är båda mina föräldrar själva 

                                                 
10 Jonsson, Bengt R och Jersild, Margareta. Svenska visor (en vägledning för studiecirklar). Musikverket 2002 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-

346370269.1537965520  (2018-09-26) 
 
11 Strand, Karin. Känsliga bitar. Skellefteå: Ord & Visor, 2003, 75. 
 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
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musiker och skriver egna sånger och båda två sysslar mycket med visgenren och har 

uppmuntrat mig till att syssla med detsamma.  

På grund av min bakgrund och vart jag vuxit upp tror jag att jag föredrar ett visst sorts 

språkbruk vilket är det jag själv använder. Det handlar nog mycket om att jag tror att det 

lättare går att identifiera sig med texter som är skrivna med ett språk som liknar ens eget. För 

mig är det viktigt att få känna igen mig i texter för då får de en verkligare betydelse än om 

berättelsen är helt distanserad från mig själv. Jag är inte så van vid användning av slang eller 

svordomar i språket och har därför ganska svårt för det i sångtexter. Men jag tycker inte heller 

att en sångtext ska innehålla för komplicerade ord, de kan också distansera texten ifrån 

lyssnaren enligt mig. För mig är det också viktigt att minnas. Jag vill komma ihåg texten efter 

att jag hört en sång. Jag tror det blir lättare att komma ihåg texten om jag kan identifiera mig 

med den och känner igen språkbruket.  

Språket och i första hand modersmålet ligger lätt till hands för många människor. Men när det 

kommer till att uppfatta musik och musikalisk kunskap skiljer det sig avsevärt åt. ”Alla 

människor utvecklas till språkliga ekvilibrister i den bemärkelse att alla lär sig hantera sitt 

modersmål på ett fullständigt obesvärat sätt. Detta är en stor skillnad mot musiken – den 

virtuosa språkförmågan är universell för alla människor, musiktalangen skiljer sig däremot 

mycket kraftigt människor emellan” skriver Jan Fagius.12Ordet talang som Fagius använder är 

ett begrepp som jag upplever svårdefinierat och omtvistat. Därför väljer jag att istället se det 

som att musikaliska färdigheten skiljer sig mycket människor emellan. Det jag tycker Fagius 

lyfter i detta citat som har en poäng är att språkkunskapen och musikalisk kunskap är olika 

självklart för människan. Jag är utbildad musiker med sju års musikstudier på både 

gymnasium, folkhögskola och högskola bakom mig. Detta kan färga det jag tycker är ”bra” 

tror jag, åtminstone musikaliskt. Men enligt Fagius påverkar inte min utbildning hur jag 

berörs av musiken. ”Musikutbildning tycks öka den intellektuella och ”estetiska” kvalitén i 

musikbedömningen, medan den emotionella reaktionen är intuitiv och saknar samband med 

skolning.”13 Samtidigt kan en musikutbildning enligt mig ge större förståelse för vad som 

faktiskt sker i musiken och eventuellt i sin tur ge mer känslor till lyssnaren. Gäller detsamma 

uppfattningen av text? En djupare förståelse för svenska språket kanske ändå kan förstärka 

upplevelsen av en text? 

Jag är också en känslomänniska. Jag vill bli berörd. Jag är mycket mer lyssnande än seende i 

det avseendet och därför tror jag att musik berör mig lättare än tillexempel visuell konst. Vad 

innebär det att bli berörd? Blir vi människor berörda av samma saker? ”Lika varierande och 

oändlig som musiken är, lika varierande och oändliga är våra reaktioner på musik” skriver Alf 

Gabrielsson i introduktionen till boken Starka musikupplevelser.14 Gabrielsson menar på att 

vår reaktion av ett och samma musikstycke kan vara helt olika hos olika personer, och att 

                                                 
12 Fagius, Jan. Hemisfärernas musik. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2001, 110. 
13 Fagius, Jan. Hemisfärernas musik. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2001, 110.  
14 Gabrielsson, Alf. Starka musikupplevelser. Östersund: Gidlunds förlag, 2008, 15. 



 6 

samma person kan reagera olika på samma stycke vid olika tillfällen. Det finns enligt honom 

mängder olika egenskaper hos människor som påverkar hur man upplever musik. Bland annat 

hur man mår, vilken sorts person man är och mycket mera. Något annat som kan ha stor 

inverkan på vår upplevelse av musik är, enligt Gabrielsson, den aktuella situationen. Vart man 

hör musiken och om det är i sällskap av andra eller inte.   

Sammanfattningsvis är en ”bra” vistext eller med god kvalité enligt mig en text med ett språk 

som jag kan identifiera mig med, som stämmer överens med mitt egna kulturella arv. Det är 

en text som berör mig och som jag minns efteråt. 

Efter att ha definierat vad en visa är, hur text och musik hänger ihop och vad jag själv anser 

har god kvalité så har jag märkt att det skulle gå att ta reda på mer kring vad som gör de visor 

jag tycker om ”bra”, hur vistexter utformas och hur en mall för att skriva en vistext skulle 

kunna se ut.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera vistexter jag själv tycker är ”bra” för att sedan utifrån 

detta kunna skriva en vistext jag själv vill höra. Vad gör vistexterna jag tycker om ”bra”? För 

att kunna besvara mitt syfte har jag konstruerat dessa forskningsfrågor:  

- Vilka gemensamma nämnare finns det i de vistexter jag själv anser är ”bra”? 

- Hur skulle en mall kunna se ut för att skriva en vistext, baserat på de gemensamma 

nämnarna?  

2 Metod 

I detta avsnitt har jag valt ut fyra visor som jag själv uppskattar och anser har god kvalité för 

att analysera. Som analysmetod har jag använt mig av de så kallade metafunktionerna som 

härrör från SFG (systematisk funktionell grammatik). Efter att jag genomförde mina analyser 

så jämförde jag dem för att hitta gemensamma nämnare i visorna. Utifrån den jämförelsen och 

de gemensamma nämnare jag hittade skrev jag en egen visa för att se om de gemensamma 

nämnarna skulle kunna fungera som en mall för att skriva en visa som jag själv uppfattar har 

god kvalité.  
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2.1 Urval av visor  

För att göra mitt urval av visor fick jag först definiera vad det är som gör att jag tycker att 

vissa visor är bra vilket jag gör i avsnittet ”definitionen av vad som är bra”. Under tiden jag 

skrev på det avsnittet så började några visor dyka upp i huvudet. För att göra en särskiljning 

mellan visor och andra sånger var jag också tvungen att avgöra vad en visa var. Utifrån 

avsnittet ”definitionen av en visa” kunde jag bestämma mig för fyra av de sångerna som jag 

hade funderat på under arbetets gång. Jag valde Trubbel, Flickan och kråkan, I den stora 

sorgens famn och Är du fortfarande arg. Några av de visorna som jag tycker om men inte 

valde var Visa vid vindens ängar och flertalet av Cornelis Wreesvijk, eftersom dessa var från 

ungefär samma år som någon av de andra visorna. Jag ville gärna ha visor från olika 

årtionden. Jag har också valt att begränsa mig till svenska visor eftersom det är mitt 

modersmål och det språk jag själv oftast skriver text till musik på. Jag ville också se till att ha 

en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga visförfattare men det gick inte så bra. Den 

enda kvinnliga visförfattaren jag hittade bland de visor som jag själv uppskattar var Annika 

Norlin. Det främsta skälet till valet av visorna var att de är visor jag verkligen tycker om. 

Dessa fyra är fyra av mina absoluta favoriter i genren. Urvalet är alltså baserat på vad jag 

tycker är bra och inte på vad som betraktas som allmänt populärt. 

2.2 Analysmetod 

Jag har valt att analysera de fyra visorna med hjälp av SFG (systematisk funktionell 

grammatik). Det innebär att jag kommer undersöka texterna utifrån de så kallade 

metafunktionerna ideationell, interpersonell och textuell. Holmberg och Karlsson beskriver 

dessa tre begrepp på följande sätt i en introduktion till SFG.15  Det ideationella innebär 

meningens beskrivande innehåll, alltså vad som faktiskt händer i texten. Det interpersonella 

innebär språkhandlingar, det som skapar relation mellan talare. Jag har här valt att frångå 

standard SFG och fokusera på det i texten som skapar relation till mig som lyssnare, vad jag 

kan knyta an till. Det textuella innebär meningen i sitt sammanhang, alltså vad det är som gör 

att texten hänger ihop och blir till en helhet.  

En som använder sig av metafunktionerna i en musikalisk analys är Johnny Wingstedt i boken 

På tal om musikproduktion.16 När Wingstedt beskriver den interpersonella funktionen i ett 

musikaliskt sammanhang så tycker han att det framför allt är ”den meningsskapande 

                                                 

15Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. Grammatik med betydelse – att introducera systemisk-funktionell 

grammatik (SFG). Nordiska 2007 http://www.nordiska.uu.se/digitalAssets/66/a_66136-f_holmberg-karlsson.pdf 

(2018-11-12) 

16 Wingstedt, Johnny. Metafunktioner, dieges och interaktivitet I På tal om musikproduktion, Johnny Wingstedt 

(red.) 182–196. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2012 
 

http://www.nordiska.uu.se/digitalAssets/66/a_66136-f_holmberg-karlsson.pdf
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processen mellan interaktiva deltagare (till exempel de personer som ser en film) och 

representerade deltagare (till exempel genom en film och dess musik) som hamnar i fokus.”17 

Detta stämmer överens med min egen kommande användning av den interpersonella 

funktionen och är kanske därför ett vanligt sätt att rikta funktionen inom musikalisk 

forskning. ”Att analysera är att ställa frågor till det material man studerar”18 skriver Wingstedt 

i sitt analysarbete och menar på att vi via att ställa frågor försöker se bortom det vi tar för 

givet, att vi gör det självklara främmande igen. 

 

Under tiden jag har analyserat texterna har jag märkt att jag inte kan sluta nynna på 

melodierna till sångerna. Det stämmer överens med vad mitt bakgrundskapitel om musik och 

text i symbios säger, till exempel i Håkan Norlens företal till nordisk visbok19. Nu när jag från 

början upplevt texten och musiken tillsammans tror jag inte jag kan koppla dem från varandra. 

Det hade därför varit rimligt att analysera både texten och visornas melodi och harmonik för 

att få en helhetsanalys av visorna. Men eftersom jag kände att jag hade en brist på kunskap 

kring skapandet av vistexter och ville veta mer om hur jag kan skriva sådana så valde jag att 

fokusera på texten trots att de texter jag har analyserat har färgats av deras tonsättning i mina 

öron. Eftersom att jag tror att melodin har en stor påverkan även på textens textuella funktion 

så tog jag med en analys av melodin kring det textuella av visorna. I analysen jag gjort av 

melodin har jag använt mig av mina tidigare erfarenheter inom musik. Jag vet att det finns en 

mängd teori och forskning kring visharmonik och liknande men jag valde att analysera 

melodin baserat på min, som musiker, personliga upplevelse av den istället.  

  

3 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag presentera min analys av de fyra visor som jag valt ut. Jag kommer 

sedan gå igenom de gemensamma nämnarna som finns i analyserna och därefter presentera 

den visa som jag skrivit utifrån de gemensamma nämnarna.  

                                                 
17 Wingstedt, Johnny. Metafunktioner, dieges och interaktivitet I På tal om musikproduktion, Johnny Wingstedt 

(red.) 182–196. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2012 
18 Wingstedt, Johnny. Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar I På tal 

om musikproduktion, Johnny Wingstedt (red.) 160–181. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2012 
 
19  
Norlén, Håkan. Företal I Nordisk Visbok, Visans vänner i Norden (red.) Stockholm: Forum 1973 
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3.1 Analys av fyra visor  

3.1.1 Visa 1 – Trubbel  

Text och musik av Olle Adolphsson, 1961 

Nedskriven text: bilaga 1  

Ideationell - Den är både i nutid och dåtid, beskriver aldrig någon konkret plats utan använder 

mer metaforer. Det är sommar ute, en person har varit otrogen mot en annan men så har den 

personen som dennes partner varit otrogen med lämnat. Denne någon stöter samman med vår 

huvudperson och de blir goda vänner. Sen flyttas fokuset tillbaka på grundparet och de samlar 

ihop sin relation. Mycket är tydligt beskrivet. ”I sidenscarf och sa goddag” till exempel. 

Interpersonell - Den ger mig liknelser som jag kan relatera till: sommar/höst osv. Använder 

ord som berör som ”resterna utav vårt liv” och ”en som du sa var mycket finare än jag”. Jag 

får också lära känna personens karaktär. Först i berättandet att denne någon inte kan säga nej, 

vilket sedan ges exempel på då denne inte kan säga nej till personen partnern var otrogen 

med.  

Textuell - Berättelsen kretsar kring denna ”dig” person som får oss att vara kvar i samma 

historia. Den är också kronologisk utom första och sista versen och använder ord som ”sen” 

och ”från den stunden”. Då får jag följa med i en historia som är tydlig i sin handling. Sången 

är indelad i verser. Texten rimmar varannan rad oftast, konsekvent i vers 3 och 5.  

Melodin är samma i varje vers men inte så upprepande.  

 

3.1.2 Visa 2 – Flickan och kråkan  

Text och musik: Mikael Wiehe, 1981 

Nedskriven text: Bilaga 2  

Ideationell - jaget som berättar ser en bild på en flicka i en tidning. Flickan springer med en 

skadskjuten fågel i famnen. Jaget säger att fågeln snart är död men att flickan ändå springer 

för att hon tror att fågeln kan räddas. Sen säger jaget att denne börjar darra och skaka eftersom 

bilden beskriver dennes liv. Dennes hopp är som fågeln och jaget är flickan som springer trots 

att det är alldeles för sent att rädda hoppet.  
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Interpersonell - redan i första meningen knyter texten an till vardagen med beskrivningen att 

jaget sitter och läser tidningen (som så många dagar förut). Då känner jag igen mig själv. Jag 

berörs också av meningen ”för hon vet det är sant, det som pappa har sagt, finns det liv är det 

aldrig försent”. Fadersgestalten är någonting som ofta berör oss alla på något vis och väcker 

minnen och känslor. I sista versen får vi reda på vad hoppet som jaget bär på handlar om och 

det hoppet känns väldigt allmänmänskligt ”som tror det finns nån som kan hjälpa mig, som 

tror det finns nån som har svar”.  

Textuell - hela sången är uppdelad i tre verser. Genom hela sången används vokalrim 

varannan rad. Vi hänger också med bra i texten eftersom vi hela tiden får återvända till jaget.  

Melodin är också upprepade i verserna. Varje vers har två delar som skiljer sig lite åt men 

båda de delarna består i stort sett av upprepning av en och samma melodislinga. 

3.1.3 Visa 3 – I den stora sorgens famn  

Text och musik: Ted och Kenneth Gärdestad, 1994 

Nedskriven text: Bilaga 3  

Ideationell - denna text beskriver väldigt många olika fenomen. Det finns ett jag och ett du i 

texten men det presenteras först i slutet av första versen. I första versen beskrivs hur solen 

binder trådar till en tross som kan föra två personer tillsammans. I andra versen beskrivs hur 

den hårda tidens brus gör att inga rop hörs. Därefter beskrivs hur tårar har torkat och att jaget 

har ropat efter denne andre. I tredje versen beskrivs vintern med blommor som trampas ner 

och hur mycket jobbigare det är att vara ensam. Sedan säger jaget att den aldrig tvekat mellan 

mörker eller ljus och att allting pekat på denne andre personen.  

Interpersonell - gång på gång dras jag in i texten med liknelser och beröringspunkter. Med 

frågan ”kan vi nå varandra” som upprepas gång på gång förstår jag att texten bygger på en 

sorg. Detta också för att sången både börjar och avslutas med ”i den stora sorgens famn”. Det 

griper också tag extra i mig när det byter från liknelser till väldigt konkret beskrivning som i 

vers två när det går från ”som när vinden sakta dör” till ”alla tårarna har torkat” och ”jag har 

ropat allt jag orkat”. Kontrasterna där berör mig. 

Textuell – sången är indelad i tre verser. Texten hålls ihop dels med samma mening som 

börjar och avslutar hela sången men också med liknande mening i slutet av varje vers. 

Antingen ”kan vi nå varandra” eller ”så vi når varandra”. Dessutom börjar varje vers med ”i” 

vilket också ger en tydlig sammanhållning av de tre verserna.  

Melodin är densamme i alla tre verserna, och ganska återupprepande. Varje vers kan delas in i 

del ett och del två och i del ett är det samma melodiska strof som upprepas två gånger.  
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3.1.4 Visa 4 – Är du fortfarande arg  

Text och musik: Annika Norlin, 2007  

Nedskriven text: Bilaga 4  

Ideationell - det är en person (jag) som skriver/pratar med en annan. Det räknas upp saker som 

jaget har gjort sen den andre försvann. Saker som hänt i dennes liv, som att pappan varit sjuk 

och jaget har lärt sig spela munspel. Det är egentligen bara en lista av vad som har hänt utom 

det som jag skulle kalla stick (är du fortfarande arg, kan du fortfarande läsa mig). Där finns en 

beskrivning på vad som var förut. ”Men det fanns dar”. Jaget undrar genom hela låten om den 

andre fortfarande är arg men det framgår aldrig på vad denne skulle vara arg på.  

 

Interpersonell - texten knyter an till mig med mycket vardagliga saker som känns igen. Som 

att färga håret och få pollenallergi, eller att få kattungar då några dör. Det berör mig när det i 

tredje versen knyter an till första versen i frågan om att nynna och sjunga. I första versen vill 

jaget beskriva allting som bra och säger ”jag går och nynnar hela tiden”. Men i tredje versen 

så säger denne ”och ja jag nynnar mycket men jag sjunger knappt längre”. Även referenser 

som Kjell Höglund gör att jag tar till mig låten och känner som sagt igen mig vardagligt. De 

två texten handlar om har delat en vardag. De sista meningarna förklarar för mig att det tog 

slut på ett otroligt dåligt sätt och jag blir stark berörd av sista meningen ”önskar du 

fortfarande att vi aldrig hade mötts?”.  

 

Textuell - sången är indelad i tre verser och med ett stick mellan andra och tredje versen. I alla 

verserna är texten uppbyggd på liknande sätt med korta berättande om nutid och avslutar med 

en och samma fråga ”är du fortfarande arg?”. I denna text finns inte så mycket tydliga textrim, 

men en del vokalrim. 

 

 I melodin som är densamme i verserna och utstickande i sticket så finns det mycket 

upprepning. I stort sett samma melodi berättar varje fras utom då sista meningen i varje vers 

och i sticket, men som även det avslutas med exakt samma slutfras både i text och melodi ”är 

du fortfarande arg”. 

 

3.1.5 Sammanställning och mall för egen visa 

 

De gemensamma nämnarna i de fyra visorna presenteras här.  

 

Ideationell – samtliga visor utgår ifrån jaget. Det är förmedlat direkt från en person utåt. I tre 

av de fyra visorna finns också en annan person, du/dig. Det verkar också vara gemensamt att 

saker är tydligt beskrivna. Antingen miljöbeskrivning, liknelser eller på saker jaget har gjort. 

Men i åtminstone tre av fyra är det inte särskilt abstrakt utan konkret.  
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Interpersonell – tre av fyra texter ger mig mycket vardagliga och igenkännliga ting att knyta 

an till. Det gör det lättare för mig att relatera till texterna. Samtliga texter har med någonting 

som berör på djupet eftersom jaget i texterna verkar ha blivit så påverkad av detta. Som i 

Trubbel med ”resterna utav vårt liv” eller i Är du fortfarande arg med ”önskar du fortfarande 

att vi aldrig hade mötts”.  

 

Textuell – tre av fyra visor har tre verser. Två av texterna har en och samma mening som 

avslutar varje vers. Det finns rim i samtliga texter men det är oftare vokalrim än slutrim.  

I melodin är det samma melodi i alla verser. Det är bara en av visorna som har ett stick. Det är 

mycket upprepning av melodin i tre av fyra visor.  

 

Resultatet av analysen innebar att jag skulle skriva en vistext utifrån jag perspektivet, med en 

annan person, ett du/dig. Jag skulle beskriva saker tydligt, miljön och händelser.  

Jag skulle knyta an till vardagliga ting, sånt som är lätt relaterat. Jag skulle också låta jaget 

bli/ha blivit väldigt berörd av någonting som hänt, relaterat till du/dig.  

Jag skulle ha tre vers med rim, men det måste inte vara slutrim. Melodin skulle vara 

densamme för alla tre verserna och melodin fick gärna upprepa sig inom verserna.  

 

Visan jag skrivit (bilaga 5) innehåller dessa komponenter men jag har också frångått det 

litegrann. Jag skrev visan på en bänk ute på Valhallavägen en grå dag. Jag skrev texten på min 

mobiltelefon och en del av melodin under tiden som jag skrev texten. Jag hade haft 

funderingar kring texten jag skulle skriva under nästan hela tiden som jag arbetat med den här 

uppsatsen men själva idéen kom till där på bänken. Resterande del av melodin skrev jag med 

gitarr hemma hos mig några dagar senare. Visan har tre verser med en liten extra del på slutet 

eftersom jag upplevde att det passade in. Det är också en visa som jag tycker har god kvalité. 

Jag har också spelat in visan och den inspelningen har jag lyssnat på dagligen sedan dess. 
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Redan första ordet i versen, i upptakt till takt 3, får vara ordet ”jag”. Sedan följer ”du” tätt 

inpå i takt 6. Även själva tanken att knyta an till vardagliga ting tar plats fort i vers ett, i takt 

3. Att använda mig av en parkbänk kändes som något lätt relaterat. Texten rimmar 

återkommande, redan i 4,5 och 9 sker de första rimmen. Första tillfället jag skulle säga att jag 

låter ”karaktären” bli berörd är på slutet va sista versen i takterna 18-22. Det är först då vi får 

förstå att någonting inte är som det ska vara.  
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Vi kan se en upprepning av melodin i takt 7 och takt 15. Det är också samma tronföljd men 

olika rytmiserat i takt 13 och 21. Även ackordvändan upprepas, i takt 3-4, 7-8, 11-12 och 15-

16.  

 

Slutlig mall 

 

Den slutliga mallen för en vistext blev denna: 

 

- Skriv utifrån ett jag perspektiv med en annan person med i berättelsen, med ett du 

perspektiv.  

- Skriv tydligt om saker, så som miljö och händelser 

- Knyt an till vardagliga ting, som går att relatera till 

- Låt jaget bli berörd, påverkad av något som hänt relaterat till du-personen.  

- Skriv tre verser med rim, måste ej vara slutrim.  

 

Kring melodin ska melodin vara densamma för alla tre verser och gärna upprepa sig inom 

verserna.  

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera hur jag kunde bevittna mitt egna skapande under arbetet 

med denna uppsats. Därefter kommer jag resonera vidare kring frågan om varför jag skapar.  

4.1.1 Min egen skaparprocess 

Det jag tidigt märkte var att jag hade svårt att koppla texten från musiken. Mycket på grund 

av att jag har hört sångerna presenteras så många gånger som just sånger och därför kan jag 

inte riktigt sluta sjunga melodierna när jag läser texterna. Samma svårighet dök upp när jag 

skulle skriva min egen visa. När jag skrivit min första vers ville jag börja sjunga på den för att 

försöka veta vad andra versen skulle handla om. Kanske är det så att både texten och musiken 

talar så mycket att det inte går att koppla dem ifrån varandra ändå. Som en fortsättning på 

denna studie skulle det vara spännande att få ge sig in på att analysera melodi och harmonik 

också och jämföra det med forskning som finns kring visharmonik. Jag skulle gärna vilja 

fördjupa mig ännu mer i hur jag använder min kunskap kring harmonik och musikteori i mitt 

musikskapande. Jag har ofta tänkt att jag skriver musiken efter att jag skrivit texten men under 

denna process har jag börjat förstå att jag nog sakta men säkert skriver melodierna i mitt 
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huvud under tiden jag skriver texten och att jag sen sjunger det jag redan skrivit helt enkelt. 

Mitt val av sätt att skriva visan kan också haft sin påverkan på mitt resultat. Jonsson skriver 

om tre olika tillvägagångssätt att skriva visor20 och mitt mål var från början att använda 

taktiken att skriva texten först. Jag upptäckte sedan, som jag nämnt tidigare, att det var svårt 

för mig att inte skriva melodin parallellt med texten. Så både text och melodi kom till ungefär 

samtidigt. Kanske hade texten fått en helt annan utformning, och kanske framför allt annan 

textuell funktion om jag skrivit melodin först. Men att göra som jag gjorde kändes mest 

relevant eftersom jag hela tiden haft min utgångspunkt i texten och mer låtit melodin finnas 

med som ett tillägg.  

Hur mycket jag än vill skapa en mall för att skriva en vistext så kom jag slutligen till en insikt 

som kan tyckas vara självklar. Det går inte att skriva en bra vistext om det inte finns 

någonting att berätta. Det var precis när jag gjort klart hela analysen och mallen och jag skulle 

börja skriva på min egen visa som det slog mig. Det spelar ingen roll hur mycket jag vet hur 

texten ska utformas och sättet den bäst skrivs på om jag inte har en bra historia att berätta via 

den. Det är ändå det faktumet, att jag har historier att berätta, som gjort att jag från början 

började skriva låtar. Kanske är det också tack vare väldigt bra historier som jag tycker så bra 

om de fyra visorna som jag valt att analysera? Men det här är troligtvis återigen en subjektiv 

åsikt från min sida. Jag vet själv hur jag reagerar när jag lyssnar på populär musik idag. Jag 

tycker ofta att texten är slarvigt skriven och utan någon riktig mening i texten. Ibland har 

texterna knappt någon historia enligt mig. En bra historia och välskriven text kanske inte är 

någonting som samhället efterfrågar egentligen? Denna uppsats och mitt visskapande kanske 

mest riktar sig till dem som väljer att lägga sitt fokus på texten mer än på melodi och 

harmonik när dem lyssnar. På grund av detta personliga synsätt tror jag att den visa jag skrivit 

kan kategoriseras som litterär visa. Precis som Karin Strand skriver om litterära visor21 så är 

texten i fokus i min visa, och förmedlingen av den är viktigare än musikalisk skicklighet.  

Jag funderar också på om det är möjligt att även kartlägga hur låtskrivarna kommer på de här 

historierna de skriver om, eller vilka historier som går hem hos lyssnarna. Finns det i de olika 

historiernas grund någonting som berör oss så mycket så att det inte spelar någon roll hur 

historien skrivits eller beror allting på hur historien framställs i texten? Det fascinerade mig 

att jag/du perspektivet var återkommande i texterna. Jag tänker att det perspektivet gör att 

texten kommer så ”nära” som möjligt, i jämförelse med han/hon perspektivet.  

Under mitt skapande av visan ”Parkbänken” märkte jag hur jag behövde låta en process ta 

plats i mig trots att jag hade en klar och tydlig mall över hur vistexten skulle formas. Precis 

                                                 
20 Jonsson, Bengt R och Jersild, Margareta. Svenska visor (en vägledning för studiecirklar). Musikverket 2002 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-

346370269.1537965520  (2018-09-26) 
21 Strand, Karin. Guide till den litterära visgenren. Musikverket 2012 

https://musikverket.se/svensktvisarkiv/artikel/guide-till-den-litterara-visgenren/ (2018-09-26) 

 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
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som jag skriver ovan så behövde jag veta vad jag ville berätta med texten och det fick mig att 

fundera på hur jag hittar de historierna jag väljer att skriva om. Under denna skrivarprocess 

kom hela texten till utomhus, sittandes på en bänk, mitt i hösten. Det är därför osannolikt att 

texten slumpmässigt handlar om höst. Jag tror att låtskriveri dels kan handla om mallar och 

skisser över hur låtar kan formas, och dels om intuition och en kreativ process som är väldigt 

personliga och därför mycket svårare att kartlägga än det förstnämnda. handlar om intuition 

och kreativitet. Ett möjligt upplägg att ha för kommande uppsats för att sedan kunna ta fram 

en helhetsmall för vis-skriveri.  

4.1.2 Varför skapar jag? 

Under tiden som jag arbetat med denna uppsats har jag gång på gång ställt mig frågan ”varför 

skapar jag?”. Varför lägger jag ner min tid på att skriva text efter text och nu i detta fall, 

skriva en hel uppsats om vistexter. Vad är mitt mål med mitt skrivande?  

 

En del av mitt skapande kan ha sitt ursprung i den miljö som jag vuxit upp i. Min barndom 

och tonår innehöll mycket musik och jag har två föräldrar som skapat mycket egen musik. 

Eftersom min miljö såg ut som den gjorde kan det ha blivit någonting av hög status i min 

familj, att skapa musik. Jag tror att det finns en del av mig som vill lyckas med det jag gör och 

om jag lyckas med musiken så är det ännu mer värt just eftersom det premieras så högt i min 

familj. Om så är fallet kan det ha både positiva och negativa konsekvenser. Några positiva 

konsekvenser är att det får mig att skapa och att kunna göra det fort. Det väcker en lust till att 

skapa och till att imponera. Men samtidigt finns alltid risken att inte lyckas och att inte 

imponera och de tillfällena är ofta ganska hårda och svåra att hantera. 

 

Som jag skriver i kapitlet ”Definitionen av vad som är bra” så vill jag bli berörd av musiken 

jag lyssnar på. Ett mål jag har med mitt låtskrivande är att på samma sätt få beröra andra. Det 

är med stor sannolikhet ett viktigt skäl till att jag lägger ner så mycket tid på mina texter. Jag 

vill försäkra mig om att det jag skriver inte blir känslolöst. I grunden för det ligger målet att få 

göra någonting viktigt med mitt liv. Den där klyschan ”meningen med livet” är allt annat än 

klyschig enligt mig. Jag känner ett starkt behov av att få göra något meningsfullt och skulle 

känna att det var onödigt av mig att skriva texter om de inte spelade någon roll. Därför blev 

jag väldigt glad åt resultatet när jag upptäckte att jag själv uppskattade visan jag skrivit och 

kunde ta till mig texten.  

 

4.1.3 Pedagogisk användning 

Utifrån den mall som jag själv skrev min vistext kan jag nu skapa material att använda i 

undervisning inom låtskriveri. Många som jag själv stött på när jag undervisat har haft 

problem med själva konstruktionen av just texten. Med denna mall är det lättare att strukturera 
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en text utifrån idéer och tankar. Mallen kan också komma till användning när skaparprocessen 

upplevs stå still. Då kan en mall som denna få igång flödet igen tror jag.  

Men jag måste i användningen av mallen ta med mig vetskapen att alla har olika erfarenhet av 

att skriva låtar och av att musicera vilket kan påverka användningen av mallen. Precis som 

Fagius skriver så skiljer sig den musikaliska skickligheten enormt från person till person22och 

mitt sätt att använda mallen jag gjort tror jag har påverkats av mitt tidigare låtskrivande i livet. 

Kanske kan jag genom skapandet av en mall bidra med metoder för att få andra och mig själv 

att förstå och själva prova hur en skapandeprocess kan gå till.  

För att kunna undervisa kring hela låtskrivningsprocessen skulle jag också behöva, som 

tidigare nämnt, en mall för hur melodi och harmonik skrivs. Även en sådan sorts mall skulle 

nog vara till stor nytta för såväl nybörjare som vana låtskrivare.  

4.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer jag diskutera mitt val av metod. Jag kommer börja med mitt val av 

visor och därefter diskutera mitt val av analysmetod.  

4.2.1 Urval av visor 

De visor som jag valde för analysen var på utifrån vad jag själv ansåg är bra. Därav har både 

mallen och den visan som jag skrivit egentligen bara skäl att vara någonting som jag tycker 

om. För som Alf Gabrielsson23 skriver så är känslor subjektiva och skiljer sig väldigt åt från 

person till person. Det kan också vara svårt för mig att sätta ord på mina känslor utan jag 

kanske bara ”känner något”. Det hade varit intressant att be ett antal personer ta fram visor de 

tycker om, analysera dessa och göra exakt som jag gjort nu, och sedan låta dem bedöma 

slutresultatet – alltså min visa. Då skulle jag kanske ännu mer veta om konceptet faktiskt 

fungerar. Men som jag skrev redan i min inledning så är det viktigaste för mig att jag själv 

kan stå för mina visor och det jag skapar. Sen är det väldigt kul om fler människor uppskattar 

min musik men om inte jag tycker om den spelar det ingen roll. Så jag får börja med att utgå 

från mig själv.  

Även själva definitionen av vad en visa är verkar vara ganska subjektiv. Trots det avsnittet jag 

ägnade åt detta i bakgrund har jag mött mycket tveksamhet kring de definitionerna jag tog 

fram där från de personer som jag delgett mitt arbete. Det enklaste sättet jag själv valt att 

                                                 
22 Fagius, Jan. Hemisfärernas musik. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2001, 110. 

 
23 Gabrielsson, Alf. Starka musikupplevelser. Östersund: Gidlunds förlag, 2008, 15. 
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förklara begreppet visa har blivit, likt vad Jonsson och Jersild säger24, att sången då består av 

endast verser. Den urskiljningen gör att skillnaden mellan visa och schlager, som annars är 

ganska lika varandra, blir enkel. Men till svar har jag då fått att det finns stora mängder av 

sånger som bara har verser som inte skulle kallas visor. Men när jag frågat vidare hur dessa 

personer skulle definiera en visa så har ingen gett mig ett tydligt svar. Kanske är visgenren så 

pass subjektiv för oss, eller så pass självklar, att vi inte vet hur vi ska beskriva den. Kanske 

finns det någon som skulle beskriva den vildaste rocklåt, enligt mig, som en visa. Det skulle 

innebära att Timm har alldeles rätt när han skriver att visan inte låter sig definieras i sin bok 

om Evert Taube.25 

Själv blev jag först ledsen när jag märkte hur få kvinnliga visförfattare jag kände till. De visor 

som jag anser som ”klassiska” har enbart män författat. Men när jag fortsatte med arbetet och 

när jag lyckades med att skriva en visa jag själv tyckte om så kände jag att det i alla fall är ett 

steg i rätt riktning. Nu gör jag en uppsats för att dels själv kunna utveckla mitt eget 

visförfattande men också längre fram kunna bruka den kunskapen i undervisningen och 

uppmuntra fler kvinnor att skriva visor.  

4.2.2 Analysmetod 

Min analysmetod gav nog både en del relativt objektiva och en del subjektiva resultat. När jag 

analyserade det ideationella så var jag subjektiv men på det sätt som jag tror alla människor 

blir när de ska beskriva något. Men min beskrivning av vad som faktiskt stod i texterna hade 

ingenting att göra med mina egna känslor. Det hade däremot det interpersonella. I det valde 

jag ju att fokusera på vad som blev till beröringspunkter för mig och därför blev den delen av 

analysen mer subjektiv än det ideationella. Det textuella, som beskrev hur texten fick ett 

sammanhang, var inte heller lika subjektivt som det interpersonella. Både det ideationella och 

det textuella var mer sätt att se på texten utifrån sett och det interpersonella handlade mer om 

vad jag kände. Jag tror att min analys var ett bra val utifrån mitt syfte. Eftersom jag ville 

skriva en vistext som jag själv skulle tycka om så var det klokt att både få en sorts överblick 

över de vistexter jag uppskattar men också se över vad i dessa texter som berörde mig.  

Utgångspunkten för hela denna text var från början väldigt subjektiv eftersom jag skulle utgå 

ifrån vistexter som jag själv tyckte om. Med hjälp av metafunktionerna och kanske framför 

allt det ideationella och textuella gav mig en möjlighet att distansera mig ifrån de texter som 

jag sedan innan kände till så väl. Precis som Johnny Wingstedt26 säger i på tal om 

                                                 
24 Jonsson, Bengt R och Jersild, Margareta. Svenska visor (en vägledning för studiecirklar). Musikverket 2002 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-

346370269.1537965520  (2018-09-26) 
 
25 Timm, Mikael. Evert Taube – livet som konst, konsten som liv. Stockholm: Bonniers, 1998, 327. 
26 Wingstedt, Johnny. Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar I På tal 

om musikproduktion, Johnny Wingstedt (red.) 160–181. Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2012 
 

http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
http://old.visarkiv.se/online/svenska_visor.htm#_ga=2.185766953.1611797554.1537965520-346370269.1537965520
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musikproduktion så måste vi göra det vi känner främmande för oss själva igen så att vi kan 

analysera det. Med metafunktionernas hjälp kunde jag plocka fram vad som faktiskt var 

texterna och låta mina egna upplevelser av texterna befinna sig i periferin för en stund. Att få 

blicka på texter på det sätt som metafunktionerna öppnade upp för gjorde min analys bredare 

än om jag bara skulle utgått ifrån min tidigare bild av vistexter jag analyserade.  

4.3 Fortsatt forskning 

I detta avsnitt tänker jag sammanfatta de fortsatta forskningsfrågor jag fått fram i mitt arbete.  

Jag tror att min forskning kan vara början på en mall till en visa men det behövs mer svar för 

att det verkligen ska vara tydligt hur jag går tillväga för att skriva en visa. Eftersom jag 

upptäckte att min analys av vistexter bara gav strukturen av en vistext behöver jag ta reda på 

mer inom den mer kreativa delen. För att förstå och kunna se över hela textskrivandet skulle 

jag därför även behöva fördjupa mig inom den delen och utröna vad som skapar kreativitet 

och se över hur denna process förändras från person till person. Då skulle den delen 

tillsammans med mallen som jag tagit fram i denna uppsats kunna utgöra ett tydligt 

tillvägagångssätt i processen att skriva en vistext. För att få en helhetsbild över hela 

låtskrivandet skulle jag också behöva fördjupa mig i en mall för skapandet av melodi och 

harmonik till en visa.  

Det hade också varit av stor betydelse att ännu mer fördjupa sig i hur skrivarprocessen ser ut 

för personer utan den erfarenhet som jag själv har av låtskriveri. Hur mottas en mall som 

denna då och hur används den. Kanske kunde man testa att ha några olika tillvägagångssätt 

för låtskriveri som några personer får prova att använda sig av och se vad som gör det lättast 

att skriva och ger det mest tillfredställande resultatet.  
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Bilaga 1 

Trubbel 

 

Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor 

Nu surrar bin, och fåglar sjunger överallt 

Nu stryker vinden genom trädens höga kronor 

men i min trädgård är det visset, mörkt och kallt 

Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt 

och lika hopplöst trist och grått som i mitt bröst 

Därute doftar det av sommarns alla dofter 

Där är det sommar, men härinne är det høst 

 

Jag levde lycklig här med dig och mina katter 

ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst 

Försonad med min karaktär, för jag har aldrig 

förmått at säga nej till någonting som helst 

Och aldrig nekat mig det ena eller andra 

och levat livet, tills jag krossades en dag 

Det börja med att du bedrog mig med en annan 

en som du sa mar mycket finare än jag 

 

Vårt gräl tog veckor, ropen blandades med gråten 

och jag blev grundligt jämförd med din fina vän 

tills du bekände att han givit dig på båten 

Då blev det dödstyst här i trädgården igen! 

Ifrån den stunden var den mannen dubbelt hatad 

Han hade lekt med dig, med oss et litet slag 

Och jag, jag kände det som även jag var ratad 

Jag ville slåss, och gick mot mitt livs nederlag 

 

Jag hade hammaren beredd under kavajen 

när han kom ut i sidenscarf och sa: God dag 

Kom in och slå dig ner en stund, så får vi prata 

Jag bare stammade, nu minns jag inte vad 

Och jag blev bjuden på cognac och på cigarrer 

och kunde inte få mig till att säga nej 

Och när vi skildes var vi bästisar och bundis 

och jag tog saker som du glömt med hem till dig 

 

Jag går omkring i mitt Pompeji, bland ruiner 

jag trampar runt i resterna utav vårt liv 
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Men du skall aldrig ge mig pikar om sekiner 

och aldrig skall du bli en annans tidsfördriv 

Nej, åt det gamla skall vi binda vackra kransar 

och ta vårt liv och mina katter som de är 

Och trots all kärleksbrist och trasighet och fransar 

Dig skall jag älska livet ut, dig har jag kär! 
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Bilaga 2 

Flickan och kråkan 

 

Jag satt häromdagen och läste min tidning, 

en dag som så många förut. 

Och jag tänkte på alla dom drömmar man drömt, 

som en efter en har ta'tt slut. 

Då såg jag en bild av en flicka, 

med en skadskjuten kråka i famn. 

Hon springer iväg genom skogen, 

så fort som hon bara nånsin kan. 

Hon springer med fladdrande lockar, 

hon springer på taniga ben. 

Och hon hoppas och tror och hon bönar och ber 

att det inte skall vara försent. 

 

Och flickan är liten och hennes hår är så ljust, 

och hennes kind är så flämtande röd. 

Och kråkan är klumpig och kraxande svart, 

och om en stund är den alldeles död. 

Men flickan hon springer för livet, 

med en skadskjuten kråka i famn. 

Hon springer mot trygghet och värme, 

för det som är riktigt och sant. 

Hon springer med tindrande ögon, 

hon springer på taniga ben. 

För hon vet att det är sant, det som pappa har sagt, 

att finns det liv, är det aldrig försent. 

 

Och jag började darra i vånda och nöd, 

jag skaka av rädsla och skräck. 

För jag visste ju alldeles tydligt och klart, 

att det var bilden av mig som jag sett. 

För mitt hopp är en skadskjuten kråka, 

och jag är ett springande barn, 

som tror det finns nå'n som kan hjälpa mig än, 

som tror det finns nå'n som har svar. 

Och jag springer med bultande hjärta, 

jag springer på taniga ben. 

Och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet, 

att det redan är all'es för sent. 
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Bilaga 3  

I den stora sorgens famn 

Finns små ögonblick av skratt 

Så som stjärnor tittar fram 

Ut ur evighetens natt 

Och I solens första strålar 

Flyger svalorna mot skyn 

För att binda sköra trådar 

Tvinna trådar 

Till en tross 

Mellan oss 

Så vi når varandra 

 

I den hårda tidens brus 

Finns de skrik som ingen hör 

Allt försvinner I ett sus 

Som när vinden sakta dör 

Alla tårarna har torkat 

Till kristaller på min kind 

Jag har ropat allt jag orkat 

Allt jag orkat efter dig 

Hör du mig 

Kan vi nå varandra 

 

I den långa vinterns spår 

Trampas frusna blommor ner 

Och där ensamheten går 

Biter kylan alltid mer 

Ändå har jag aldrig tvekat 

Mellan mörker eller ljus 

För när månens skära bleknat 

Har allt pekat åt ditt håll 

Och från mitt håll 

Kan vi nå varandra 

I den stora sorgens famn 

 

 

 

 



 25 

Bilaga 4  

Hej du, det var ju ett tag sen 

Sexhundra dagar om man räknar precis 

Och jag tänkte jag skulle höra av mig 

Och säga att allt är fint 

Jag har träffat en annan nu 

Han behandlar mig bra 

Jag går och nynnar hela tin' 

Och jag har färgat håret 

Och jag har fått pollenallergi 

Och är du fortfarande arg? 

 

 

Pappa var på sjukhus 

Han klarar sig bra 

Men han är mycket smalare nu 

Katten fick fyra fina ungar 

Tre av dom dog och den fjärde heter Sam 

Jag lärde mig spela munspel 

Jag fick tid över när du försvann 

Och är du fortfarande arg? 

 

Är du fortfarande arg? 

Kan du fortfarande läsa mig? 

Jag brukade skrika och gråta och spy 

Men det fanns da'r 

Jag minns dom än 

Dom bästa någonsin 

Är du fortfarande arg? 

 

Jag såg Kjell Höglund 

Jag önskar jag var han 

Jag gick dit ensam 

Anna sa hon sett dig på stan 

Hon sa du såg glad ut och hade ny frisyr 

Hon sa den klädde dig 

Och jag, jag nynnar mycket 

Men jag sjunger knappt längre 

Och är du fortfarande arg? 

Är du fortfarande trött? 

Önskar du fortfarande att vi aldrig hade mötts? 
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Bilaga 5 

Jag sitter på parkbänken 

Ja just precis den 

Där du en gång satt 

I sommarsolen 

Då du sa 

Att du trodde på drömmen 

Du sa att livet blir som jag vill 

Om jag bara står ut 

Men nu är det tomt  

Bredvid mig 

För din ork tog slut 

 

Det finns inga färger kvar 

Av det som fick va 

Det som skänkte ljus  

Under sommarens dar 

Jag är kvar 

I höstens mörker sitter jag 

Och håller kvar i din dröm 

Ja jag håller den gömd 

Så den väntar på dig 

Du skulle va här 

När november kom 

Men det är tomt bredvid mig 

 

När höstlöven föll 

Skulle du dra iväg 

För tankarna blev för många 

Och nätterna för långa 

Sen kom dan 

Då breven tog slut från dig 

Då hösten fick ett grepp om mig 

Jag vet inte vad som hänt 

Men kom tillbaka! 

För höstarna kommer 

Ja för oss båda 

Men våren kommer igen 

Jag lovar 

 

Jag håller kvar i din dröm 

Jag håller den gömd 

Så den väntar på dig 

Ja jag väntar på dig  
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