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Abstract 

Jag skriver oftast musik på engelska men har länge önskat utveckla mitt låtskrivande på 

svenska. Denna önskan har tidigare inte fått plats i mitt konstnärskap främst på grund av att 

mina låtidéer alltid föds på engelska. Syftet med min uppsats är att undersöka skillnaderna i 

resultat och arbetsprocess i att skriva en låt på svenska istället för att skriva en låt på engelska 

genom att översätta tre redan existerande engelska låttexter till svenska. Under skrivprocessen 

försökte jag hitta lust och inspiration till arbetet för att hålla kreativiteten igång och undvika 

att ta avstånd från uppgiften på grund av känslan av tvång. Vid inspelningsprocessen försökte 

jag i möjligaste mån imitera vokalfraseringen på den engelska texten samtidigt som svenskan 

inte fick låta onaturlig eller krystad. Därefter lät jag en lyssnargrupp bestående av fem 

informanter läsa och lyssna igenom låttexterna till en demoproduktionsbakgrund och samla in 

deras tankar, reflektioner och åsikter kring dessa låtar. Resultatet bestod av tre låtar på två 

olika språk. Lyssnargruppens åsikter varierade men en kunde dra flera lärdomar om att skriva 

på svenska istället för engelska via deras kommentarer, mina reflektioner och litteratur från 

bland annat Hillered (2009) och Lilliestam (2010). Diskussion och reflektion består bland 

annat av vokalfraseringens betydande roll i en låts text, konsekvenserna av att skriva och 

lyssna på en text skriven på sitt förstaspråk, hur olika perspektiv och pronomen påverkar en 

låttext, samt hur direkta raka texter kan skapa starkare associationer hos en människa än 

öppna abstrakta sådana. 

Nyckelord: låttext, svenska, språk, textanalys, komposition, vokalfrasering, översättning 
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Inledning 
Jag har skrivit och komponerat musik sedan jag var barn och nu är det även det område jag 

studerar och frilansar inom. Under uppväxten har det rena textskrivandet verkat simultant 

med mitt komponerande. Jag skrev mängder av noveller, dikter och bokidéer i grundskolan 

och gymnasiet. Jag slukade böcker både på svenska och engelska på löpande band och de var 

mina absoluta favoritämnen utöver musiken. Därför upplever jag det som naturligt att än idag 

lägga mycket tid, energi, omsorg och glädje på min textskrivande även inom låtskrivandet.  

Under min tid som låtskrivare och kompositör har jag nästan enbart skrivit låttexter på 

engelska. Detta förhållningssätt berör även mitt konstnärliga artistprojekt, Bonander. När en 

låtidé föds följer oftast en engelsk textrad med denna automatiskt för mig. Jag upplever därför 

att det är mer naturligt för mig att skriva på engelska.  

Det finns ytterligare anledningar till att engelskan är mitt förstahandsval när det kommer till 

låtskrivande. Exempelvis exkluderas icke-svensktalande människor från låttexternas innehåll 

och betydelse vid låtar som är skrivna på svenska. Något som i exempelvis mitt skivbolags 

ögon anses som negativt eftersom majoriteten av deras PR-arbete sker utomlands. Därför 

finns det också en taktiskt anledning bakom mitt val att språk. Lilliestam (2010) skriver att 

det svenska språket har präglat vissa genres mer än andra, däribland musik som är starkt 

kopplad till vistraditionen. De fåtal låtar jag komponerat på svenska består av folktons- eller 

visharmonik. I detta tonspråk föds oftast mina textinfall på svenska, men i och med att de 

genres jag önskar skriva oftast rör sig utanför dessa ramar, skriver jag trots detta nästan enbart 

musik på engelska. 

Något jag utgått ifrån under detta arbete är att en människa har större chans att förstå en 

låttext skriven på sitt första- än sitt andraspråk, på grund av att de behärskar detta språk bäst. 

Jag har däremot haft svårt att finna forskning inom detta område; kanske är det vedertaget att 

majoriteten av människor kan sitt förstaspråk bättre än sitt andra. Detta med öppning för 

undantag, exempelvis när personer är flerspråkiga från födsel eller när människor flyttar till 

ett annat land och lär sig ett nytt språk i mycket tidig ålder. Utifrån denna utgångspunkt kan 

en också tänka att en låttext på ens förstaspråk upplevs som mer direkt och rak, eftersom en 

har större bekantskap och förståelse för detta språk. Kanske blir det för konkret och ärligt för 
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mig att uppmuntra svenska låttext-idéer, kanske klingar de engelska orden bättre i mitt 

undermedvetna.  

Mitt artistprojekts låttexter genomsyras ofta av feministiska åsikter. De inspireras av sagor, 

myter och historiska händelser. Jag skriver låttexter engagerat och omsorgsfullt, det är de som 

symboliserar vad mitt artistprojekt står för. Mitt skivbolags chef har flertalet gånger uttryckt 

att mina låttexter är mitt artistprojekts röda tråd. Texternas innehåll är en stor del av vad som 

definierar mitt konstnärskap.  

På grund av låttexternas vikt inom mitt artistprojekt har jag länge önskat testa att skriva 

låttexter på svenska. Detta på grund av min utgångspunkt, att låttextens innehåll och betydelse 

blir lättare att ta till sig som lyssnare om denne har svenska som förstaspråk. En annan 

anledning till att skriva låttexter på svenska är att utveckla mitt hantverk, både innanför och 

utanför mitt artistprojekt. Textskrivande är en stor del av mitt frilansarbete. En skulle kunna 

säga att jag önskar utveckla antalet ’strängar på min lyra’. 

Men hur kan jag börja skriva på svenska, om majoriteten av mina låtidéer föds på engelska? 

Hur kan jag hitta en språkstil på ett språk jag inte är bekväm att skriva på? I detta konstnärliga  

arbete har jag valt att skriva låtar på svenska genom att översätta redan existerande engelska 

låttexter från mitt artistprojekt. På så sätt behåller jag alla språkmöjligheter när den svenska 

låttexten är skriven och hämmas inte av taktiska anledningar till att kompositionen ska vara 

på ett visst sätt eller måste fungera internationellt. Framför allt kan jag jämföra de olika 

versionerna med varandra för att se hur texterna påverkar ens uppfattning av låten. Jag kan 

via översättningen förstå mer om mitt eget textskrivande och det finns en möjlighet att föra 

över mina engelska skrivaregenskaper på det svenska språket. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka skillnaderna i resultat och arbetsprocess i att skriva 

en låt på svenska istället för att skriva en låt på engelska genom att översätta redan 

existerande engelska låttexter till svenska. Detta när låtens musikaliska bakgrund och 

låttextens grundläggande betydelse är densamma. Utifrån syftet har följande fem 

frågeställningar formulerats:  
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- Vilka utmaningar finns i min arbetsprocess med att skriva låttexter på svenska?  

- Vad finns det för skillnader i resultat och arbetsprocess mellan att skriva låttexter 

på svenska och engelska?  

- Blir låtens budskap tydligare om den sjungs på svenska?  

- Kan låttextens språk påverka lyssnarens uppfattning av den musikaliska delen av 

låten?  

Avgränsningar 

Undersökningen innefattar enbart arbete med egenskrivna låttexter. Undersökningen berör 

bara låttexter kopplade till upphovspersonens egna artistprojekt, det vill säga skriver jag 

låttexter till mig själv. Undersökningen kommer inte beröra och undersöka översättning av 

texter, utan främst reflektera över den kreativa processen och dessa resultat gällande att skriva 

musik på svenska och jämföra detta med det engelska låtskrivandet. 

Teori och tidigare forskning 
Eva Hillered har skrivit boken Lathund för låtskrivare (2009) där hon går igenom olika 

teorier, taktiker och hantverk berörande låtskriveri. Hon behandlar textskapande i två kapitel 

där hon går igenom grundläggande principer för hur en kan skriva en låttext. Hillered nämner 

bland annat hur berättarperspektiv, skillnaden på konkreta och abstrakta beskrivningar, rim-

taktiker, med mera kan påverka intrycket av en låttext. Hon skriver om flertalet fällor, 

kreativa verktyg och idéer en kan ha tillhands vid sitt skrivande.  

Lars Lilliestam har i en artikel i Språktidningen (2010) undersökt, främst den svenska, 

historiens låttexters språkval inom pop och rock. Lilliestam menar att det finns tre 

huvudanledningar till varför en som har svenska som förstaspråk väljer att skriva musik på 

engelska: 

1. Anledningen av en internationell karriär.  
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2. Textskrivaren tycker att det låter och klingar bättre att skriva på engelskan.  

3. Man kan ’gömma’ sig bakom engelskan och behöver därför inte stå för varje ord man 

skriver.  

Lilliestam (2010) menar också att låttexter skrivna på ens förstaspråk innefattar mer kulturella 

referenser och specifika detaljer än låttexter upphovspersonen skrivit på sitt andraspråk. Att 

skrivande och lyssnande på sitt förstaspråk, i detta fall svenska, resulterar i ett mer naket, 

direkt intryck än hur en engelsk låt skulle uppfattas. Dessa teorier är något att utgå ifrån och 

undersöka i både arbetsprocess, diskussion och reflektion. 

Kate Torgovnick May och Krystian Aparta skrev en artikel om hur översättare på TED talks 

mötte stora utmaningar med översättningen av TED the musical (2014). I artikeln intervjuas 

flera personer som översatte musikalen från engelska till bland annan Japanska och Serbiska. 

Problem under arbetsprocessen var bland annat att i översättningarna bevara rim och 

ordlekskomik, få plats med alla stavelser i ord- och konsonanttäta språk, samt avväga 

balansen mellan korrekt översättning och sjungbarhet.  

Genomförande 

Översättning 

Jag översatte tre av mina nyskrivna engelska Bonander-låtar till svenska. Jag önskade inte att 

översättningen skulle vara direkt: ord för ord, fras för fras, som den traditionella 

översättningen av en bok. Det var ett krav att den konstnärliga friheten var en del av 

uppgiften. Däremot ville jag att låttextens handling och huvudmening skulle vara densamma. 

Fanns det en sensmoral i texten önskade jag att denna skulle vara minst lika tydlig i den 

svenska versionen. 

Valet av låtar avgränsades automatiskt då jag bara ville översätta nyskrivna, ej publicerade 

låtar. Dels på grund av att möjligheten att släppa låten på svenska borde finnas som ett 

incitament för skrivprocessen, dels för att lyssnargruppen inte skulle kunna lyssna in sig på de 

engelska versionerna innan dessa hörde dem på svenska. Detta för att undvika förutfattade 
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meningar om låtarnas versioner innan lyssning. Jag valde dem tre låtar för artistprojektet 

Bonander som kommit längst i produktionsprocessen och därför kunde ge en helhet i både 

text och musik till lyssnaren. Låtarnas engelska titlar är Martha, Dystopia, och Silent Lights.  

Enligt Hillered (2009) startar man en idealisk låtskrivarprocess via en insamlingsfas. Alla 

idéer kring det man ska göra accepteras och antecknas och alla associationer är tillåtna. Detta 

är en teori jag utgått ifrån när jag skrivit om mina låttexter till svenska. Processen baseras på 

att en först ska välkomna alla idéer när de helst dyker upp, och att en i efterhand efterredigera 

och sållar bland det som skapats. Jag önskade arbeta lite mer med själva insamlingsfasen än 

Hillered, och baserade mitt skrivande mer på inspirationens infall än planering och struktur. 

Hillered (2009) menar även att ju mer begränsningar en har inom sitt låtskrivande, ju mindre 

kreativ blir du. Eftersom detta arbete redan innefattade två stora begränsningar bestående av 

att jag 1. måste skriva på svenska, 2. måste översätta redan existerande låtar, ville jag testa att 

ha en så bejakande, fri skrivprocess som möjligt, utan tvång och planering inför när en ska 

skulle skriva vad. Detta också för att hitta ett lustfyllt sätt att skriva på svenska, istället för att 

forcera fram något som redan var en ovanlig företeelse i mitt konstnärskap. Jag förde därför 

en anteckning i min smartphone där jag noterade svenska fraser på mina låtar som dök upp 

vid tillfällen i vardagen där jag fick tid att fundera utan en press på att få något färdigställt. 

Detta resulterade i att större delen av mina översättningar skrevs i bilen, på bussen, på 

promenaden och på tåget; det vill säga stunder då jag inte hade något inplanerat. Jag utgick 

alltid från låtens huvudmening och vissa specifika formuleringar i de engelska låtversionerna. 

Eftersom det var mina egna låtar förstår jag per automatik vilka delar av texten som behövdes 

finnas med på svenska, och vilka delar jag kunde arbeta om. Efter denna insamlingsfas satte 

jag mig på bestämd tid vid texterna och efterredigerade dessa. Jag kastade om några 

ordföljder samt strök och adderade små formuleringar. Allt utifrån grundmaterialet från min 

smartphone-anteckning.  

Inspelning 

Efter att de svenska låttexterna var färdigskrivna skulle de spelas in. De engelska versionernas 

texter var redan inspelade tillsammans med den demo-produktion som fanns på varje låt. 

Demo-produktionen är någonting jag kontinuerligt arbetade med under detta projekt för att 
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presentera en musikalisk version som var så nära färdig produkt som möjligt för 

lyssnargruppen. Jag spelade in de svenska texterna så likt den vokalfrasering som användes i 

de engelska versionerna som möjligt, utan att få svenskan att låta krystad eller onaturlig. Med 

vokalfrasering menar jag i denna uppsats hur en böjer textens vokaler samt dess dynamik och 

rytmisering.  

Efter inspelning mixade jag in dessa sångspår i demo-produktionen och exporterade varje låt 

med en engelsk och en svensk låttext. Jag strävade efter att den svenska och engelska 

låttextens sångredigering skulle vara så lika varandra som möjligt. Mängden reverb, volym 

och kompression var alltså densamma. Jag spelade in låttexterna i ett studiorum på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Inspelningen och efterredigeringen utfördes i 

mjukvaruprogrammet Logic Pro X. 

Lyssnargrupp 

Efter inspelningen av översättningarna lät jag en grupp av människor lyssna på de tre låtarnas 

olika språkversioner. Därefter frågade jag ett par frågor som berörde deras uppfattning och 

upplevelse gällande låtarna och dess texter. Jag har valt att anonymisera dessa informanter av 

etiska skäl. 

Lyssnargruppen bestod av fem personer jag valt utifrån deras relationer med text innanför och 

utanför musikområdet. Tre av informanterna är musiker och låtskrivare. De arbetar 

regelbundet med egna låttexter på olika vis och språken de själva skriver på varierar. En 

fjärde informant skriver mestadels prosa, men improviserar även denna text till musik i sin 

improvisationsensemble. En femte arbetar främst med text via teater, skrifter och poesi. 

Grundtanken med denna lyssnargrupp var att de skulle ha ett intresse och en arbetserfarenhet 

inom detta ämne, men även kunna ge olika perspektiv på textupplevelse, läsning och 

lyssnande via deras varierande bakgrunder. Alla informanter har svenska som förstaspråk. 

De fem informanterna fick en identisk mapp av mig med sex ljudfiler, två ljudfiler per låt, en 

på engelska och en på svenska. I mappen fanns även en PDF med alla låttexter samt en 

instruktions-PDF där följande text och frågor presenterades:  
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Engelska och svenska låttexter, lyssning 

Låtarna ni kommer höra är nyskrivna och ska så småningom släppas på mitt artistprojekt Bonander. Produktionerna är på demo-nivå och vissa 
låtformer ofärdiga. De var först skrivna på engelska, och nu översatta till svenska.


Jag söker enbart reflektioner kopplade till texterna (sedan om musiken påverkar er uppfattning av texten är det givetvis relevant!). Tanken är inte 
att jag ska bearbeta dessa texter, dom är färdiga. Jag vill enbart fånga era intryck, reflektioner och tankar, ingen för stor eller för liten!


Instruktion: 

1. Läs först igenom låttexterna, utan att lyssna på låtarna. Försök minnas de tankar du får av dessa texter då med tanke på fråga 3 nedan.

2. Lyssna sedan på låtarna, gärna utan textpappret den första gången, men inget måste.

3. Svara på frågorna nedan, på varje låt. Det finns 3 låtar, med två versioner på varje låt. Det vill säga ska ni svara på följande frågor 3ggr. Ni 

väljer själva om ni vill anteckna inför vårt samtal eller bara ha tankarna/svaren i minnet.

4. När ni lyssnat och känner att ni kan svara på frågorna, kontakta mig så rings vi en snabbis! Gärna så snart som möjligt, senast innan 

söndag. 

Frågor: 

1. Vad var den, eller de, största skillnaderna för dig som lyssnare mellan den svenska och engelska versionen av låten?

2. Vilken av de två versionernas text tilltalade dig mest och varför? 

3. Ändrades din uppfattning av texterna mellan att du läste dom och sedan lyssnade på inspelningen? I så fall: på vilket sätt? 

3. Övriga tankar/reflektioner kring de båda versionerna av låten? (valfri!) 

Figur 1 

Jag bad lyssnargruppen läsa texterna före lyssning för att försöka få en uppfattning av hur 

mycket av min vokalfrasering och låtens musikaliska innehåll som påverkade dessa personers 

uppfattning av låttexten. De övriga frågorna ställdes för att på ett så neutralt vis som möjligt 

försöka fånga lyssnares uppfattning av låten och utifrån detta studera svaren ur mina 

frågeställningars perspektiv och ur tidigare teoretiska utgångspunkter.  

Efter att deltagarna lyssnat och reflekterat samtalade jag separat med alla via telefon och 

ställde eventuella följdfrågor på de tankar och reflektioner som presenterades. 

Resultat 
Resultatet består av tre låtar med två olika låttexter: en på engelska och en på svenska. Därför 

består resultatet både av text och ljudfiler. Resultatet innefattar även upplevelser som berör 

arbetsprocessen, samt reflektioner och kommentarer gällande låtarnas versioner från 

lyssnargruppen. 

Texter 

I bilaga 1 (Martha), 2 (Dystopia) och 3 (Silent lights/Tysta ljus) kan en studera texternas olika 

språkversioner som helhet. Här följer ett utdrag av varje låts refräng på både svenska och 

engelska: 
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Låt 1. Martha 

Låt 2. Dystopia 

Låt 3. Silent lights/Tysta ljus 

Ljudfiler 

I bilaga 4-9 kan en lyssna på de olika inspelningarna av låtarna: 

Bilaga 4: låten Martha på engelska 

Bilaga 5: låten Martha på svenska 

Bilaga 6: låten Dystopia på engelska 

Bilaga 7: låten Dystopia på svenska 

Bilaga 8: låten Silent lights/Tysta ljus på engelska 

Bilaga 9: låten Silent lights/Tysta ljus på svenska 
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Svenska:  
Dom vandrar mot lågorna nu,  
mot aska tårar och eld  
för en saga kallad ära  
Vi gör sagor om dess ära 
Vad spelar nåt alls för roll nu  
Nån vinner men inget tar slut  
För en saga kallad ära  
Vi gör sagor om dess ära

Engelska:  
Your men are charging in  
Leaving their chance to grow old  
For some long forsaken honor  
For some godforsaken goner  
Your men are charging in  
With proud heart body and soul  
For some long forsaken honor  
For some godforsaken goner 

Engelska:  
A wuthering world to frame  
A withering world to reign  
This is our broken hearts  
Rewind Dystopia

Svenska:  
En skimrande värld som står  
Vid kanten av mänskans år  
Det här är min kärlekssång  
Dystopias tysta gång

Engelska:  
Wanna be that kind of girl  
Wanna be that kind of girl  
runs through the fog without a sound  
runs through it all with my head held 
high

Svenska:  
Vill ju bara va som dom  
Vill ju bara va som dom  
förbi alla hinder, bläcksvarta mark  
förbi alla mänskor, ensam är stark



Inspelning 

Här följer en redogörelse hur inspelningen av de nya, svenska texterna, fungerade. 

Låt 1: Martha  

Under inspelningen av denna låt mötte jag stora svårigheter. Detta på grund av att de svenska 

vokalerna var betydligt svårare att nå i ett högt register än de engelska. Inspelningens 

ansträngande situation resulterade i att rösten blev utmattad. Tonerna sprack flertalet gånger, 

något som kan höras på ett fåtal ställen i bilaga 5, även om jag editerade bort majoriteten av 

dessa röstsprickor. Inspelningsresultatet blev en mycket mer pressad och ansträngd röst än 

vad jag tidigare planerat. 

Låt 2: Dystopia 

Inspelningen genomfördes snabbt och enkelt. Låten ligger inte i ett ansträngt register. 

Fraseringen i den engelska Dystopia var enligt mig möjlig att imitera på svenska, så nära som 

det går trots språkens olika klanger. Texten upplevdes naturlig att sjunga, och jag upplevde 

inga större skillnader med att sjunga in den svenska texten jämfört med den engelska. 

Låt 3: Silent lights/Tysta ljus  

I den engelska versionen av Silent lights sjunger jag oartikulerat, med en monoton dynamik 

och lite släpigare timing. Jag fann det svårt att härma denna frasering i den svenska 

översättningen. Jag upplevde det som att vokalfraseringen av den engelska texten lät för 

krystad och ansträngd på svenska. Därför sjöng jag in den svenska texten annorlunda från den 

engelska. Jag arbetade då med flera klanger i rösten och framförde den med en större 

dynamisk variation. 

Informanternas upplevelser och tankar 

Här följer en sammanställd redovisning av lyssnargruppens kommentarer, reflektioner och 

upplevelser kring låtarna baserade på mina tre huvudfrågor till informanterna. Svaren på 

dessa frågor redogörs nedan låt för låt.  

1. Vad var den, eller de, största skillnaderna för dig som lyssnare mellan den svenska och 

engelska versionen av låten?  
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2. Vilken av de två versionernas text tilltalade dig mest och varför?  

3. Ändrades din uppfattning av texterna mellan att du läste dom och sedan lyssnade på 

inspelningen? I så fall: på vilket sätt? 

     Låt 1. Martha 

1. Tankar och reflektioner kring texternas olika innehåll uttrycktes. Flera upplevde att 

svenskans handling var mer konkret, gav en tydligare plats och situation för låtens innehåll 

med ordval som exempelvis ”fosterlandets vänner”, ”vi gör sagor om dess ära”, ”vapnen 

laddas för fort” (bilaga 1). Texten på Marthas engelska version ansågs vara mer 

relationsbaserad, ett samtal mellan två individer. I den svenska versionen presenteras ett 

’vi’ redan på första textraden: ”Martha, förlåt för allt som vi gjort” istället för ”Martha,  

I´m sorry for all the pain” (bilaga 1). Den svenska texten upplevdes mer direkt och 

detaljerad av gruppen, en menade att den förde tankarna till nationalism och krig, vilket 

inte gjorde den lika öppen för tolkning som den engelska. Informanterna fick alltså mer 

förståelse för låtens handling via den svenska versionen, medan den engelska gav ett mer 

allmänt perspektiv presenterat på ett intimt vis via relationen mellan sångaren och Martha. 

Fyra av fem informanter ansåg att vokalfraseringen i den engelska version upplevdes 

lättare och klingade bättre än den svenska. 

2. Fyra av fem informanter föredrog den engelska versionen, baserat på vilka av de skillnader 

som uttrycks ovan de föredrog. Den som föredrog den svenska versionen gjorde detta på 

grund av textens direkta natur, att hen förstod låten bättre och tyckte om den raka känsla 

som uppstod, något som de andra fyra inte föredrog. Två informanter uttryckte också att 

hantverket i texten var bättre i den engelska versionen: rytmen, flödet och antalet 

konsonanter upplevdes som mer naturliga. 

3. Informanterna upplevde många skillnader mellan att läsa och lyssna på texten. Den vokala 

fraseringen på den engelska versionen upplevdes som mer naturlig av fyra lyssnare, att den 

klingade bättre än den svenska. Den svenska ljudande versionen gav fler associationer till 

specifika genres och artister såsom 40-talsmusik, kampsång, svensk indiepop, Håkan 

Hellström och Linnea Henriksson. Alla dessa associationer uppstod inte vid läsning av 
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texten. Flertalet lyssnare uttryckte att de föredrog den engelska textversionen efter de 

lyssnat, men inte nödvändigtvis efter att de enbart hade läst den. De ansåg att de förstod 

textens innehåll bättre på svenska vid läsning, men att detta resulterade i en direkthet och 

skörhet vid lyssning.  

 

Låt 2. Dystopia 

1. Skillnaderna mellan versionerna var mer på detaljnivå och varierade mycket mellan 

informanterna på denna låt. En uttryckte att de fick känslan av genren musikal i låtens 

svenska version. Flera ansåg att den svenska versionens presentation av texten var tydligare 

och mjukare i vokalfraseringen. Därför tog de också in låtens innehåll mer vid denna 

version. Flera uttryckte att dessa textversioner stod i sig själva och inte lutade sig på sin 

motsvarande översättning, men att båda hade en liknande struktur och uppbyggnad. En 

ansåg att den svenska versionen gav en trollsk och mytologisk känsla eftersom 

naturreferenser på svenska alltid ger hen sådana associationer. Perspektivet på låttexten var 

också något som nämndes: den engelska versionen var mer aggressiv och känslosam då, 

enligt informanterna, texten på engelska sjunger till ett ’you’, medan den svenska 

motsvarigheten har pronomen ’vi’ vid flera fraser. Det sistnämnda gjorde texten mer 

objektiv och politisk; som ett ställningstagande snarare än en anklagelse. 

2. En föredrog båda versionerna lika mycket, tre den svenska versionen och en den engelska 

versionen. Främst på grund av vad som föredrogs av det som nämndes vid punkt ett. 

3. En informant föredrog den engelska versionen när de enbart läst den, då hen tyckte att dess 

uppbyggnad var mer strukturerad och lite smartare formulerad. Flera informanter hade inte 

en textfavorit vid läsning, vilket ändrades när de lyssnade på låten.  

 

Låt 3. Silent lights/Tysta ljus 

1. Två genomgående skillnader uttrycktes av alla lyssnare på denna låt: sångfrasering och 

textinnehåll. Flera hade svårt att antingen höra vad som sjöngs i den engelska texten eller 

hålla fokus i den i och med vokalfraseringens monotona dynamik. Flera informanter 

tappade sin koncentration vid genomlyssning av den engelska versionen. Däremot 
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upplevde dessa inte den engelska fraseringen som negativ, den resulterade bara i att texten 

inte uppfattades lika bra. Textinnehållet var också något som frekvent nämndes hos 

lyssnarna. Tre ansåg att den svenska texten var mer enhetlig och hade mer riktning. I den 

svenska texten fanns bara ett ’du’ och en specifik situation beskrevs (bilaga 3). I den 

engelska texten presenterade fler pronomen och fler situationer. Slutdelen av texterna, med 

den upprepande frasen ”Vill ju bara va som dom” istället ”Wanna be that kind of 

girl” (bilaga 3)  gav olika syn på vad låten handlade om enligt flera lyssnare. Den svenska 

presenterade ett allmänt utanförskap, den engelska gav associationer till ett specifikt 

utanförskap kopplat till kön.  

2. Fyra informanter föredrog den svenska versionen, en den engelska. Däremot uttryckte en 

av de fyra att de tror att den engelska versionen passar bättre in på låtens genre, men att hen 

föredrog den svenska texten. De som föredrog den svenska versionen uttryckte att det 

berodde på att de lyssnade mer på den texten, samt att texten hade ett tydligt, mer enhetligt 

innehåll som de uppskattade. 

3. En lyssnare uttryckte att den föredrog den engelska texten efter att enbart ha läst denna. 

Detta på grund av att texten uppfattades som smart, tungvrickig och ordvitsig eftersom 

fraserna genom låten rimmade på en och samma typ av ord (bilaga 3). Vid 

genomlyssningen av låten tyckte samma person att dessa ordlekar inte fungerade i låtens 

kontext och den svenska versionen blev övergripande bättre på alla punkter. En annan 

lyssnare uttryckte att texten upplevdes som tuffare och hårdare vid lyssning. Att en ledsam 

och sorgsen text lyftes till något med skärpa via musikens arrangemang.  

Avslutande reflektion och diskussion 
Den avslutande delen börjar med en reflektion kring resultatet av varje låt: texter, ljudfiler, 

inspelningar och lyssnargruppens tankar och åsikter. Därefter kommer en mer 

sammanfattande diskussion föras. 
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Reflektion: låt för låt 

Låt 1. Martha  

Arbetet med låten Martha var mycket spännande och utmanande. Delvis för att det var en av 

de rakare, direkta och mer tydliga låtarna jag skrivit på engelska. Hur skulle den då upplevas 

på svenska av informanterna som alla har svenska som förstaspråk? Även om en kan tycka att 

den engelska versionen har ett abstrakt innehåll är den direkt i att hela låten är ett tal, en 

konversation med titelnamnets person (bilaga 1). De flesta andra låtar jag skrivit har mera 

anonyma texter, där ett namnlöst ’du’ är så nära en kommer till en person i texten. När jag 

skrev Martha på svenska märkte jag direkt att den blev väldigt konkret och att dens rytm och 

ordval var svåra att översätta. Ordet ”förlåt” klingade inte lika bra som ordet ”sorry” (bilaga 

1) och det var svårt att hitta svenska meningar som fungerade till melodins rytm utan att 

stavelserna blev för många. Samtidigt föll sig de konkreta fraserna som beskrev vad jag ville 

säga med låttexten väldigt naturligt i skrivprocessen. Med få stavelser att tillgå kom också 

väldigt koncentrerade, direkta meningar. Jag var dock tvungen att länga in fler stavelser och 

konsonanter i flera fraser i den svenska texten än i den engelska (något som en informant 

noterade när jag intervjuade hen).  

Jag minns att jag var extra nöjd med en fras i den svenska texten:  ”Vad spelar nåt alls för roll 

nu, nån vinner men inget är slut”. Jag vill att låten ska handla om krigets poänglöshet och 

inspirationen är tagen från huvudpersonen och fredskämpen Martha i boken Ned med vapnen 

skriven av Bertha von Suttner år 1889. Den meningen förkroppsligade låtens handling men 

fick aldrig plats i den engelska versionen. 

När jag väl skulle spela in Martha på svenska fick jag en chock. Rösten i låten ska vara 

ropande, högt i register, desperat och uppgiven. Men med de svenska vokalerna blev låten 

näst intill omöjlig att sjunga på detta vis i den engelska versionens tonart. Jag blev snabbt 

röstutmattad och fick tumma på kvalitén i fraseringen. Jag insåg plötsligt hur mycket av mitt 

artistprojekts sångstil ligger i hur jag böjer och sjunger det engelska språkets vokaler. Ett 

sound som inte riktigt går att sjunga på svenska om en vill att lyssnaren ska uppfatta texten. 

Eller är det bara så enkelt att en inte vill böja svenskans vokaler på något vis eftersom en 

lättare hör hur fel det låter? En informant uttryckte att hen kände sig mer noggrann med de 
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svenska versionernas språkartikulering än de engelska. Att en slarvig artikulering på svenska 

upplevdes som lite irriterande. Vad skulle en person med engelska som förstaspråk säga om 

uttalet på min Martha-text? Kanske är det svårare att vrida sitt förstaspråks vokaler för 

specifika fraseringar eller dynamik utan att ifrågasätta det? Kanske ligger de svenska 

vokalerna svårare i munnen för vissa rösttekniker? 

Lyssnargruppen var ganska enhällig i att de föredrog den engelska versionen. Mycket på 

grund av det nämnt ovan, vokalfrasering och konsonanttäthet. Flera nämnde att de inte tyckte 

rösten klingade lika bra på svenska i enlighet med min egen uppfattning. Men också för att 

den engelska texten uppfattades som mer intim. Intimiteten skapades i samband med 

perspektivändringen i de första verserna, jaget i engelskan istället för ’vi’-et i svenskan. Det 

intressanta med detta är att jag har ändrat flertalet pronomen i alla tre översättningar utan att 

ha reflekterat över detta under min skrivprocess. Jag upptäckte detta i samband med att flera 

informanter påpekade det. Berättelsen är fortfarande i första person, men en lite mer anonym 

sådan. I och med att jag kände en nervositet inför att översätta denna låt på grund av dess raka 

text kanske jag undermedvetet bytte pronomen från jag till vi? För att göra det direkta 

intrycket lättare att hantera? En annan anledning till den intima, nära känsla som lyssnarna 

upplevde i den engelska versionen, var att flera påstod att engelskans öppnare text gjorde det 

möjligt att tolka låten mer fritt, vilket resulterade i att den kunde anpassas till något lyssnaren 

identifierade sig med. Känslan av intimitet kan alltså skapas i en låttext genom att den är 

öppen för tolkning, något som i sig låter motsägelsefullt.  

Låt 2. Dystopia 

När jag översatte Dystopia fick jag en inblick i hur pretentiösa mina texter låter för människor 

som har engelska som förstaspråk. Det var motigt att översätta denna låt, enligt mig blev dess 

dramatiska handling och miljötema väldigt påtagligt och moraliserande. Min förhoppning 

med översättningen var att textens poetiska struktur och målande metaforer kunde väga upp 

för textens uppenbara sensmoral. Även här ändrades ett antal pronomen, främst från ’you’ till 

’vi’ (bilaga 2). Detta tror jag beror på att jag uppfattade en mer anklagande ton i låten med 

ordet ’du’ än vad jag önskade. Det var därför ordet ’vi’ valdes - för att undvika att ge 
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lyssnaren en allt för anklagande ton. Men detta resulterade i att flera informanter kände sig 

lite mer distanserade från den svenska texten. Kanske oroade jag mig i onödan? 

Inspelningen av Dystopia var lättast. Registret fungerade bra på svenska och jag lyckades 

hitta ett sound som liknande den engelska versionen, om ännu något mer artikulerat, något 

som flera i lyssnargruppen reagerade på. Flertalet informanter upplevde att båda 

översättningarna var självständiga och kunde ’stå på sina egna ben’. Jag kan tänka mig att 

detta har ett samband med att jag fick bukt på antalet konsonanter och stavelser i denna text 

och kände mig bekväm i min vokalfrasering under inspelningen. Låten var enkel att sjunga på 

svenska, kanske var den då enkel att ta in. Jag tycker också det är intressant att det 

uppskattades av många att höra låttexten tydligt på svenska. Det är svårt att veta om 

lyssnargruppen ansåg detta på grund av sin inställning att lyssna lite extra på texten, eller om 

det är en generell företeelse när det kommer till låttexter på förstaspråk. 

Låt 3. Silent lights/Tysta ljus  

När jag översatte Silent lights var det som att min insikt för meningen i låten ökade och jag 

förstod vad jag ville ha sagt med texten. Den engelska versionen var en mängd fragment av 

tankar och händelser, och dessa sållades bort till en enda riktning i den svenska. I framtiden 

kanske den svenska texten kan förbättra min engelska version? Denna iakttagelse speglades 

också i lyssnargruppens reflektioner.  

Det som skiljer Silent lights från de andra två låtarna är ändringen av alla pronomen till 

’du’ (bilaga 3). Den svenska låttexten gestaltar inga externa blickar eller händelser. Till 

skillnad från de andra två låtarna gjorde jag vid denna låt min svenska låttext mer öppen för 

tolkning, på grund av att jag sållade bort vissa situationer och perspektiv. Detta resulterade i 

en större enighet i texten än i den engelska versionen. 

Inspelningen av denna låt var något utmanande. Den vokalfrasering jag strävade efter lät 

tillgjord på den svenska textens vokaler. Jag hittade ett helt annat vokalsound jag föredrog för 

den svenska texten, bland annat genom att börja sjunga låten betydligt svagare än originalet. 

Här har vi också ett intressant dilemma. Flera i lyssnargruppen upplevde den engelska 

versionen svårare att höra på grund av dess otydliga frasering. Samtidigt fanns det en 

förståelse för varför jag valt den fraseringen; ett monotont, hängigt, lite sömnigt framförande 
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framkallade en viss känsla av ensamhet och obryddhet. Hur gör man när ett vokalsound 

kommer i vägen för textens betydelse, vad bör prioriteras? Det finns enligt mig inget enkelt 

svar på den frågan och det kanske är något som varierar från låt till låt. Allt handlar i 

slutändan om vad en prioriterar; vokalfraseringens klang eller hur bra lyssnaren kan urskilja 

texten. 

Diskussion 

Hillered (2009) menar att om man väljer första person-perspektiv i en låttext upplevs den som 

mer intim. Detta kanske kan appliceras på pronomen också; jag/du är mycket mer intimt och 

personligt än vi/dom. Vi/dom zoomar ut det personliga perspektivet till något allmänt, en 

upplevelse som flera delar. Lilliestam (2010) skriver i sin artikel: ”Om man sjunger på sitt 

modersmål känns texten ofta naknare och mer utlämnande”. Något som både lyssnargrupp 

och mina egna reflektioner bekräftat under detta arbete. Kan det då vara att den utelämnande 

aspekten har skrämt mig under min skrivprocess? Att det har blivit mer vi/dom-formuleringar 

än jag/du i de svenska översättningarna för att det intima intrycket annars upplevdes för 

starkt? I både Dystopia och Martha bytte jag jag/du mot vi/dom vid flera tillfällen (bilaga 1 

och 2), och under båda dessa skrivprocesser upplevde jag först en genans över direktheten i 

mitt språk när jag översatte de engelska fraserna till svenska.  

Flera personer ur lyssnargruppen berättade om väldigt specifika associationer de fick till just 

de svenska texterna. En upplevde att Dystopia fick en musikal-känsla av svenskan (bilaga 7). 

En annan påstod att den blev mytisk, trollsk, och riktade tankarna mot folkväsen och moder 

natur. En tyckte Martha var en tydlig kampsång på svenska (bilaga 5). En annan svensk 

indiepop i Linnea Henrikssons tecken. En tyckte att den svenska Martha handlade om nazism, 

en annan om Sveriges krigspolitik. I Lilliestams (2010) artikel citeras Peter 

LeMarc:”Svenskan är mitt modersmål. Det språk jag drömmer och tänker på. Varje ord har 

sin egen nyans, sin särskilda historia”. Varje ord har sin egen nyans, och kanske är den 

nyansen och associationen en individuell, personlig sådan? Joakim Thåström är i samma 

artikel inne på samma spår: ”Det blir ju hundra gånger mer på riktigt på svenska. Det är ju 

det som är så fantastiskt, varje ord väger blytungt.” Den nakenheten och närheten som 

Lilliestam (2010) nämner, gör också att den svenska texten uppfattas på ett mer personligt 

!  16



plan. Vi tar in orden närmre oss själva eftersom orden är på vårt förstaspråk. De är djupare 

kopplade till minnen, upplevelser och associationer än vad ett andraspråk är. Lyssnargruppens 

förståelse för vad jag anser är mina låtars handling ökade med den svenska versionen. Det 

betyder inte nödvändigtvis att informanterna tyckte mer om låten för det. Möjligen på grund 

av att de specifika orden gav informanterna situationer dom ej kunde relatera till eller 

associerade till något som inte berör dom. Ett tydligt exempel var när en man i lyssnargruppen 

föredrog frasen”Vill ju bara va som dom” jämfört med ”Wanna be that kind of girl” i Silent 

lights (bilaga 3). Den svenska frasen ansågs handla om en utanförskap han kunde relatera till, 

den andra till ett könsbaserat utanförskap främmande för honom. På samma sätt föredrog två 

kvinnor frasen ”Wanna be that kind of girl” eftersom den, enligt dem, direkt kopplades till ett 

utanförskap de kände igen sig i och kunde relatera till. Svenskan blir mer rak för personer 

med svenska som förstaspråk och därför får de starkare associationer till något med en svensk 

text. Huruvida det är en positiv eller negativ association kan en omöjligt veta, och därför blir 

en konkret, rak svensk text ett större risktagande, men också en chans att väcka starkare 

känslor än med en motsvarande engelsk sådan. En kan associera en konkret textrad till något 

negativt eller positivt. Lilliestam (2010) menar att detta fenomen går åt båda hållen: svenska 

texter har oftast fler kulturella referenser till Sverige. Möjligen på grund av att låtskrivaren, 

precis som för lyssnaren, får starkare specifika associationer när hen skriver på sitt 

förstaspråk. På samma sätt, skriver Lilliestam, är engelska låttexter skrivna av svenskar fattiga 

på kulturella referenser och specifika platser. Exemplet Lilliestam (2010) skriver är tydligt: 

Per Gessles låttexter till gruppen Roxette är ospecifika, allmänna låttexter utan referenser som 

personer och platser. Gessles låttexter till exempelvis Gyllene tider är däremot fulla av 

svenska platser, personer med mera och innefattar ett mer konkret innehåll. Skillnaden är just 

låttexternas olika språk. I och med att jag översatte mina texter från engelska är det svårt att 

veta om den teorin stämmer överens med mitt egna låtskrivande. Jag vill ändå tro att mitt 

textskrivande baseras på mer abstrakta termer i form av exempelvis metaforer, än konkreta 

detaljrika platser, personer och händelser. Detta oavsett språk, eftersom jag har en rädsla för 

att min underliggande politiska eller filosofiska tanke ska bli för tydlig och konkret och 

stänga ute vissa lyssnare, men också för att jag sällan känner mig konkret och specifik med 

den åsikt eller tanke jag skriver om.  
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Hillered (2009) menar att varje ord har en egen melodi och rytm i sig. Lyssnargruppen 

upplevde skillnader i sin åsikt mellan att läsa och lyssna på låttexterna och textens frasering 

påverkade deras och mina åsikter om låtens textinnehåll. Jag har aldrig övat på att utveckla en 

vokalfrasering på svenska som matchar mitt artistprojekts engelska vokalfrasering. Utifrån 

Hillereds teori kan en börja studera språks konsonanter, vokaler och språkmelodier. Martha 

gick inte att frasera likadant på engelska som på svenska. Det kanske är en låt som i koppling 

mellan melodi och text oavsett svenskt ordval alltid kommer klinga bättre på engelska? 

Oavsett är det utifrån denna undersökning tydligt att vokalfraseringen har en betydande roll i 

hur både lyssnare och upphovsperson uppfattar en låttext och att det är en parameter som bör 

tas i beaktning i situationer och undersökningar som denna.  

Slutord 

Som jag nämnde i inledningen av denna uppsats: för mig föds majoriteten av alla låtidéer på 

engelska. Jag börjar mer och mer tro på att det delvis beror på min vilja till möjlighet för 

tolkning, att nå människor som inte vill lyssna på mina tankar kring världen via öppnare 

formuleringar, men också för att mycket av mitt sound ligger i fraseringen av just engelsk 

text. Det sistnämnda öppnade en helt ny värld för mig att undersöka. Jag har nu övat på att 

skriva text på svenska, men har jag övat på att framföra dessa i linje med mitt artistprojekts 

sound? Det är något jag kan och vill utveckla. Jag utförde detta konstnärliga projekt och 

denna uppsats för att få större insikt och kunskap gällande att skriva musik på svenska. 

Genom att översätta egna engelska texter och jämföra vad som händer i både arbetsprocess 

och resultat är jag också ett steg närmre till att hitta min svenska röst, där jag får behålla mina 

parametrar och utgångspunkter om sound och tolkning. Genom att vara extra uppmärksam på 

konkreta, raka formuleringar och de associationer och avståndstaganden som dessa kan väcka 

hoppas jag kunna fortsätta översätta mina engelska texter för att utveckla mitt 

låtskrivarhantverk, utan att vara rädd för att testa nya verktyg och sätt att uttrycka mig på.   

Lilliestam (2010) citerar i Språktidningen Joakim Thåström där han pratar om att skriva 

musik på engelska: ”Jag tror de flesta människor gör det för att de är fega och det är enklare 

att gömma sig bakom engelska standardfraser.” Jag förstår tanken, att engelskan blir ett 

verktyg till att hålla texten öppen för tolkning och därmed tillfredsställa den ”stora massan”. 
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Men kanske är det inte bara låtskrivaren som gömmer sig bakom engelskan. Kanske är det 

också lyssnaren?  

Förslag till framtida forskning 

En oväntad frågeställning som präglat denna undersökning är vokalfraseringens betydelse när 

det kommer till vilket språk en väljer att sjunga på. Språkets påverkan på sound, och därmed 

på musikproduktion och komposition. Hur mycket kan en använda språk som ett sound-

verktyg? Vilka delar av ett språk påverkar musiken och varför? Med dessa frågeställningar 

kommer också möjligheten att forska om hur mycket ett modersmål påverkar sin 

musikkulturs sound. Som exempel: finns det röda trådar mellan den svenska folkmusiken och 

svenskan som språk? Förslag till framtida forskning är alltså att undersöka kopplingen mellan 

en kulturs språk och musik närmre samt hur de båda variablerna påverkar varandra.  
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