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Abstract 

Tonspråket - kanske en av de svåraste sakerna för den egna låtskrivaren att definiera. Ändå är 

det detta som detta arbete utforskar. Med syfte att identifiera och utveckla det egna tonspråket 

i mina melodier ställs frågorna ”Vad är det som är kännetecknande för mitt eget tonspråk?” 

och ”Vilka metoder kan jag använda när jag fått den kunskapen?”. Arbetet består av två 

delstudier. Den första går ut på att med reflekterande metoder analysera harmonik, melodi, 

känslouttryck och arbetssätt i mina låtar för att söka mitt eget tonspråk. Resultaten av den 

första delstudien sträcker sig bland annat mellan olika typer av modulation, modus, frasering, 

motiv, rytmik, intervall och känslor samt skillnader i prioritering inom låtar vid olika typer av 

arbetssätt. Den andra delstudien går ut på att med gestaltande metoder skriva ny musik. Detta 

framför allt utefter de tendenser jag funnit av analysen i den första delstudien. De åtta låtar 

som är resultaten av den andra delstudien presenteras genom beskrivningar av de tendenser 

som togs fasta på och beskrivningar av processen för hur låtarna skrevs. I slutreflektionen 

presenteras bland annat hur analysen påverkat min utveckling som låtskrivande och hur denna 

metod skulle kunna nyttjas av andra låtskrivare. En problematik som reflekteras över är kring 

professionalisering av känslouttryck och vad som är låtskrivarens roll gentemot lyssnaren. 

Efter observation av skillnader i verken beroende på utgångspunkt i melodi kontra 

musikproduktion föreslås detta som ämne för framtida forskning.  

Nyckelord: musikproduktion, tonspråk, melodi, låtskrivning, utveckling, analys 
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Inledning 
Under de senaste åren har jag studerat på konstnärlig grund med inriktning mot 

musikproduktion. Då har jag skapat musik själv och med andra och analyserat massor med 

musik. Jag har också bland annat arbetat mycket med interaktivitet vid livekonserter, 

utveckling av programvara för musikproduktion och grafik till musik. Men jag har inte alls 

tidigare intresserat mig för att analysera min egen musik. Den har jag bara skapat. Därför har 

jag valt att fokusera det här examensarbetet på min egen musik genom att analysera mitt 

tonspråk.  

Jag tror att många låtskrivare och musikproducenter undermedvetet lägger märke till vissa av 

sina egna tendenser. Själv har jag upplevt det starkast när jag känt att jag bara skriver samma 

låt om och om igen och att jag tröttnat på mig själv. Mitt arbete har därför tagit fasta på två 

saker. Det första har varit att jag velat bli medveten om mina tendenser och se vad som är mitt 

tonspråk. Det andra har varit att utvecklas som låtskrivare. Det finns många sätt att skriva 

musik och utvecklas på. Ett sätt är att skriva med kvantitet och utvecklas genom det. Då kan 

effektivisering, intuition och känsla vara ledande för att komma framåt. Det är framför allt på 

det sättet jag skrivit låtar tidigare. Ett annat sätt att utvecklas på är att stanna upp, analysera 

och reflektera. Det senare är den metod jag valt att utgå från i detta arbete.  

Mitt arbete har handlat om en kärnaspekt i musikproduktion: melodin. En bra låt tycker jag är 

helheten men för mig bygger låten, produktionen, texten och helheten på en stark melodi. 

Melodin för mig har högsta prioritet i mitt låtskrivande. Det märker jag då den ofta dikterar 

över produktion, text och tempo och att jag upplever att melodin är känslomässigt bärande. 

Jag märker det också för att det är när jag är nöjd med en melodi som jag är nöjd med en låt 

jag skrivit.  

Syfte 

Syftet med mitt arbete har varit att jag velat utvecklas som låtskrivare. Jag har velat hitta och 

utmejsla mitt tonspråk. Jag har velat ta kontroll över mitt låtskrivande och ge mig själv större 

möjligheter att variera mina låtar. Därför har jag valt att fokusera detta examensarbete på min 

egen musik och analysera mitt eget tonspråk genom att ställa frågorna:  
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Frågeställningar 

- Vad är det som är kännetecknande för mitt eget tonspråk? 

- Vilka metoder kan jag använda när jag fått den kunskapen?  

Avgränsningar 

Detta arbete har jag avgränsat till att rikta in mig på melodi och harmonik i mitt tonspråk. 

Även om jag ser text som en del av låtskrivning kommer detta inte behandlas i detta arbete, då 

jag upplever att det är en mindre viktig del av mitt tonspråk. Teknisk produktion och 

inspelning är också något jag avgränsar mig från att analysera och bearbeta.  

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om hur musikaliskt framkallade känslor kan 

kategoriseras samt en kortfattad redogörelse för förhållningssättet till konfirmeringsbias i mitt 

arbete.  

GEMS’ kategorisering av känslor 

För att kunna göra en analys av de känslomässiga uttrycken i den musik jag skrivit behövdes 

ord för att beskriva känslor. I den musikpsykologiska litteraturen finns det olika sätt att 

kategorisera känslor. GEMS-modellen är en av dessa. GEMS står för Geneva Emotional 

Music Scale. GEMS är en modell och ett rankningsinstrument designat att fånga rikheten i 

musikaliskt framkallade känslor. Figur 1 illustrerar kategoriseringen av 40 olika känslouttryck 

och deras överkategorier. Trost, Ethofer, Zentner och Vuilleumier (2011) skriver: 

It has been proposed that musical emotions differ from nonmusical emotions (such as fear or 
anger) because they are neither goal oriented nor behaviorally adaptive. […] Another debate is 
how to properly describe the full range of emotions inducible by music. Recent theoretical 

approaches suggest that domain-specific models might be more appropriate […], as opposed to 
classic theories of ‘‘basic emotions’’ that concern fear, anger, or joy, for example […], or 
dimensional models that describe all affective experiences in terms of valence and arousal. 

Med andra ord har det föreslagits att musik kan framkalla speciella typer av emotionell 

påverkan som skiljer sig från välkända känslokategorier.  
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Figur 1. Illustration över GEMS-modellen, bilden hämtad från The Personality, Emotion and Music Laboratory 
(2019). 

I utformningen av det känsloformulär som fylldes i under analysen i detta arbete 

kategoriserades känslor i stil med en metod som Anton Almer utvecklat (2015). Denna metod 

är baserad på GEMS-modellen. Almer beskriver GEMS som ”en skala som används för att 

mäta och gradera hur en lyssnare känslomässigt upplever musik”. I likhet med Almer är den 

största anledningen att göra ett formulär baserat på GEMS i denna undersökning att hjälpa 

deltagaren sätta ord på sina känslor. Därtill finns inte en officiell översättning av GEMS 

modellen till svenska och i sammanhanget av att snabbt kunna känna igen sig i en känsla och 

för att undvika språkliga missförstånd bedömde jag det viktigt att orden i formuläret skulle 

vara på svenska.     
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Figur 2. Utdrag över den svenska översättningen funnet i det GEMS-inspirerade formuläret, utvecklat av Almer 
(2015). 

I Almers översättning av GEMS till det svenska språket har han valt att utelämna vissa ord 

som saknar direktöversättning från engelska till svenska. Därtill har han utelämnat vissa ord 

som han ansåg irrelevanta. Jag kan i efterhand önska att jag inte hade utgått från Almers 

översättning utan gjort en egen översättning av GEMS-modellen. Detta eftersom jag under 

arbetet saknade vissa känsloord, som till exempel lockad, sensuell, hetsig, road och 

fundersam. Även om jag, under analysen när formuläret fylldes i, var fri att lägga till ord finns 

en risk att jag inte uppmärksammade dessa känslors eventuella uppkomst då de inte stod på 

formuläret.  

Konfirmeringsbias 

I arbetet har jag försökt hålla ett något skeptiskt förhållningssätt till datan av analyserna. Jag 

är medveten om det mänskliga beteendet att vara selektivt uppmärksam på det som bekräftar 

mina egna uppfattningar, också kallat konfirmeringsbias. Novella (2012) skriver:  

Confirmation bias is the tendency to perceive and accept information that seems to confirm our 
existing beliefs, while ignoring, forgetting, or explaining away information that contradicts our 
existing beliefs. 

Trots detta vågar jag påstå att, eftersom det viktiga har varit att samla tendensmaterial att utgå 

från i vidare låtskrivning, och inte endast att definiera mitt tonspråk, kan det som kommer ut 
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av analyserna vara värdefull information, även om den inte är helt opartisk. Oavsett om 

informationen stämmer eller inte har jag uppfattat tendenserna som sådana, och de har 

använts för att utveckla och göra ny konst.  

Centrala begrepp 

D.A.W. – Står för Digital Audio Workstation. Ett digitalt system designat för inspelning och 

redigering av ljud. I denna uppsats används det för att beskriva ett mjukvaruprogram på en 

dator.  

Fras – En mindre enhet i musik med ett flertal musikaliska händelser följande varandra som 

tillsammans innebär en viss helhetskänsla. I denna uppsats används det också för att beskriva 

en följd toner som man kan sjunga på ett enda andetag. Det kan beskrivas som en musikalisk 

mening.  

Kadens – En kadens är en kategori av ackordsprogressioner bestående av minst två ackord. 

Vissa kadenser är starka och inger en känsla av avslut. Andra är svaga och inger en känsla av 

att man måste gå vidare för att få avslut.  

Mediantik – också känt som utvidgad terssläktskap. Relation mellan 

treklanger med grundtonerna på tersavstånd mellan varandra. I denna uppsats används det 

därtill genom att mediantik delas in i tre grader. I den första gradens mediantik relaterar 

ackorden till varandra med två gemensamma toner. I den andra gradens mediantik relaterar 

ackorden till varandra med en gemensam ton. I den tredje gradens mediantik relaterar 

ackorden till varandra utan någon gemensam ton.  

Modus – Musikteoretisk term som beskriver olika skalors tonförråd. I den här uppsatsen 

används begreppet tonalitet synonymt med modus.  

Motiv – Intervall och/eller rytmer som tillsammans producerar en minnesvärd form eller 

struktur.  

Nyckelfras – En subjektiv uppfattning av en konceptbärande musikalisk fras. En tyngdpunkt i 

melodin som mycket hänger på.   

Steganalys – En analysteknik som används för att beskriva ackordets förhållande till tonarten 

de går i.  
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Metod 
Mitt arbete har bestått av två delstudier. Den första delstudien gick ut på att med reflekterande 

metoder analysera mina låtar för att söka mitt eget tonspråk. Detta i hopp om att hitta 

tendenser jag antingen skulle kunna fördjupa eller bryta i vidare låtskrivning. Den andra 

delstudien gick ut på att med gestaltande metoder skriva ny musik. Detta framför allt utefter 

de tendenser jag funnit av analysen men också genom att skriva fritt utan medveten reflektion 

till dessa tendenser. 

 

Figur 3. Illustration över kronologin för de olika momenten i delstudierna. 

Delstudie 1: Analys 

Anledningen till att jag gjorde en analys över huvud taget var att jag trodde det skulle påverka 

den musik jag skrev därefter. Almer (2015) skriver ”En mer analytisk syn på musikens delar 

kanske kan få en person att inse mer om sin musiksmak än vad hen visste innan”. Detta 

skriver han i inledningen till sitt arbete där han undersöker betydelsen av ackord för 

framkallade känslor. Denna tro om analysens inverkan liknade min egen; Nämligen att om jag 

analyserar min musik kommer jag upptäcka mer om min musiksmak och mitt tonspråk. Jag 

förmodade att med mer medvetenhet kring tendenser i min musik skulle jag kunna utvecklas i 

mitt fortsatta låtskrivande.  

Analysen av låtmaterialet bestod av att titta på flera olika aspekter av musiken. Jag har tittat 

på det harmoniska innehållet, det melodiska innehållet, det känslomässiga innehållet och 

arbetssättet i framställandet av musiken. Att titta på flera aspekter gjordes också för att kunna 

dra samband mellan olika typer av tendenser.  
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En analys som kan vara viktig för någon annan kan vara att titta på vad som sker i 

produktionen. Det kan också vara viktigt för mig, men det här arbetet ämnade utveckla mitt 

tonspråk, menat som melodi och harmonik, och jag avstod därför från att analysera mina 

inspelningar och produktioner. Jag ställer mig istället mer frågor i stil med ”Vad finns kvar av 

låten som är intressant om man plockar bort produktionen?” och ”Vad finns kvar av låten som 

är intressant om man plockar bort texten?”.  

Detta är en subjektiv analys av mitt eget material. Det är inte en analys av hur jag upplever 

musik generellt, eller hur andra upplever musik generellt. Då analysen används som en metod 

för att bli inspirerad av mig själv skulle inte analysen kunna ske av någon annan. Ingen annan 

skulle kunna säga till mig vad jag tycker om mitt eget material.  

Harmonisk analys 

Denna metod gick ut på att analysera det harmoniska innehållet i min musik. Fokus låg på två 

viktiga delar i det harmoniska innehållet. Det första låg vid att utröna hur ackorden förhöll sig 

till varandra och till tonarten. För att göra detta steganalyserades mitt låtmaterial. Det andra 

låg vid att analysera moduset i låtarna. För att göra detta satt jag vid ett piano och spelade och 

sjöng låtarna och bedömde vilket modus varje låt befinner sig i vid varje givet tillfälle. 

Steganalysen användes som verktyg för att grunda mitt reflekterande över det modus jag 

uppfattade i ackord och melodi och för att se hur ackorden förhöll sig till tonarten och till 

varandra. I varje moment undersöktes tendenser som förekommer i flera av mina låtar. 

Undersöka Metod 

• Hur ackorden förhöll sig till 

varandra och till tonarten 

• Moduset i låtarna 

• Steganalys av låtmaterialet 

• Bedömningar av vilket modus varje 
låt befinner sig i vid varje givet 
tillfälle 

 

Steganalysens funktion är att sätta ackorden på steg i förhållande till tonarten. Man tittar alltså 

på vilket steg i tonarten som ackordets grundton ligger. Grubbe, student vid 

Musikvidenskabeligt Institut, Köpenhamns universitet skriver på Musikipedia (u.å) att 

steganalys framför allt är vanligt inom jazz. I pop, rock, blues och de flesta andra genrer är 

funktionsanalys det mest vanliga sättet att analysera ackorden. Jag skulle inte definiera min 

musik som jazz men när en första överblick gjordes av det harmoniska innehållet bedömde 
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jag att funktionsanalysen som språk inte skulle räcka till för att beskriva ackordens plats i 

sammanhanget. Det är anledningen till att steganalysen valdes som analysmetod av mitt 

harmoniska innehåll. Dock har jag stor förståelse för steganalysens och funktionsanalysens 

förhållande till varandra. Jag kan till exempel direkt se att ackorden C - F - G - Am översätts 

som I - IV - V - vi i steganalys och T - S - D - tp i funktionsanalys. Jag bedömer därför att jag 

inte har förlorat någon förståelse för ackordens funktioner genom att göra steganalys istället 

för funktionsanalys. Steganalysen användes som verktyg för att hitta tendenser i de olika 

låtarna.    

Melodianalys 

I analysen av melodierna gjordes en strukturerad reflektion över fraser och deras rörelse, 

intervall, dissonans, rytmik och taktart. I varje moment undersöktes tendenser som 

förekommer i flera av mina låtar. De olika aspekterna som undersöktes i melodianalysen var 

följande: 

- Melodiernas form och struktur analyserades genom att titta på mängd toner per 

formdel, tonernas längd, motiv, upprepning, rörelse och nyckelfraser. En del av 

denna analys bestod också av att titta på vilka intervall som förekommer i vilka 

delar av låtarna.  

- Melodiernas dissonans analyserades genom reflektion över dissonansens betydelse 

för låtarna. Varje ton undersöktes om den förhöll sig med ett halvt tonsteg mot 

någon av tonerna i det bakomliggande ackordet. Genom att sedan lyssna på 

musiken bedömde jag om den skapade mycket karaktär för låten och om den 

noterades mycket. 

- Melodiernas rytmik analyserades genom att, förutom att som nämnt ovan – titta på 

fraser och notlängder, också titta på synkopering och tempo. 

- Melodiernas taktart analyserades genom att titta på låtarnas generella taktart och 

ifall och i så fall när låtarna byter taktart under deras gång.  

Som hjälpmedel för dessa analyser utvecklade jag en nodanalys inspirerad av Machins (2010) 

sätt att beskriva melodier grafiskt, se Figur 4.  
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Figur 4. Illustration över Walking In Memphis' melodi, hämtad ur Analysing Popular Music av Machin.  

Till skillnad från en vanlig notbild innehåller denna nodanalys inte onödig information som 

tonart, takt, rytmik eller specifik tonhöjd. Under delar av analysen kunde dessa nämligen vara 

distraherande. Min nodanalys visar därför istället melodin förenklad genom intervall mellan 

noder. Fraserna visas med bindande streck mellan noderna. Dissonans tydliggörs med en blå 

cirkel runt alla toner som förhåller sig med halvtonsteg till någon av tonerna i det 

bakomliggande ackordet. Den blå halvcirkeln innebär en dissonans endast på början eller 

slutet av en ton. Den orangea noden speglar en noterbar och karaktäriserande ton. Motiven 

visas med klamrar och bokstäver följda av siffor vid utvecklande av motiv.  

 

Figur 5. Exempel på nodanalys gjord över versen på Heart Shaped Hearts. Nodanalysen pekar i detta exempel på 
en karraktäriserande dissonant ton och att motiv B är en spegelbild med variation som en utveckling av motiv A.   

Utöver denna nodanalys användes även notbilder och inspelningar som verktyg för att 

genomföra analyserna.  
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Se följande tabell som en sammanfattning över vad som undersöktes med vilka verktyg i 

melodianalysen.  

Undersöka Metod 

Tendenser inom: 

• Frasering 

• Mängd toner per formdel 

• Tonernas längd 

• Motiv 

• Rörelse 

• Nyckelfraser 

• Upprepning 

• Intervall 

• Dissonans 

• Rytmik 

• Synkopering 

• Tempo 

• Taktart 

• Nodanalys 

• Notbilder 

• Inspelningar 

 

 

Känsloanalys 

I känsloanalysen av låtmaterialet lyssnade jag på inspelningar av låtarna och fyllde i ett 

formulär för vilka känslor jag uppfattade under olika formdelar. Inspelningarna av låtarna 

gjordes i deras enklaste form med gitarr och sång, utan text.  

Ett avgörande som gjordes var att spela in låtarna med sång och utan text. Om melodierna 

hade spelats in med ett annat instrument eller om de kvantiserats i en D.A.W. hade en 

önskvärd effekt kanske blivit att jag inte hade färgats av en eventuell känslomässig mänsklig 

leverans. Men då hade jag istället tappat mycket av uppfattningen om sångbarhet och 

frasering. Därtill upplever jag att olika instrument färgar upplevelsen av känslan av en melodi, 

och eftersom mina melodier är ämnade att sjungas upplevde jag det som rimligt att de skulle 

sjungas även på inspelningarna. Om inspelningarna hade gjorts med text hade de känslor jag 

uppfattat rimligtvis haft ett förhållande till vad texten innehöll. Det viktiga i detta arbete var 

att se vilka känslor som enbart melodi och ackord bar. Därför gjordes inspelningarna utan 

text.  
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I utformningen av det känsloformulär som fylldes i under analysen kategoriserades känslor i 

likhet med den metod som Almer utvecklat (2016). Mitt känsloformulär innehöll 27 

känsloord indelade i 9 kategorier. För varje separat formdel ringades de ord jag upplevde att 

musiken förmedlade in. Om en känsla uppfattades om inte stod på pappret kunde den skrivas 

till fritt. Datan från formulären utförd på de olika låtarnas olika formdelar jämfördes sedan 

med varandra.  

Se följande tabell som sammanfattning över vad som undersöktes med vilka verktyg i 

melodianalysen.  

Undersöka Metod 

• Vilka känslouttryck förekommer i 

vilka låtar? 

• Vilka känslouttryck förekommer i 
vilka formdelar? 

• Inspelningar 

• Formulär 

 

Arbetssätt 

För att hitta tendenser i mitt arbetssätt gjordes reflektioner över hur låtarna, presenterade i 

materialet, skrivits. Dessa reflektioner skulle innehålla beskrivningar av de olika arbetssätten, 

motivationer till varför jag tror att arbetet utförts som det gjorts, reflekterande över för- och 

nackdelar med de olika arbetssätten och reflekterande hur mina arbetsmetoder påverkat mitt 

låtskrivande.  

Undersöka Metod 

Hur låtarna skrivits. • Beskrivningar 

• Motivationer 

• För- och nackdelar 

• Påverkan 

 

Material 

De låtar som analyserades valdes ut för att de var potentiella kandidater till att publiceras och 

för att jag upplever att de har ett intressant tonalt innehåll. Analysen gjordes först på de 9 låtar 

som var skrivna sedan tidigare. Därefter påbörjades metoden att skriva musik utefter de 
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tendenser som framkommit i analyserna. Då fortskred analysen av materialet allt eftersom de 

nya låtarna blev klara. Först gjordes alltså analysen av låt 1-9, sedan skrevs låt 10 och 

analyserades, sedan skrevs låt 11 och analyserades osv.  

Nedan presenteras en kronologisk lista över de låtar som analyserats: 

1. Heart Shaped Hearts 

2. Velveteen Dream 

3. Thirsty Still 

4. Hurra Hurra 

5. Hey Hello 

6. When You’re On Your Own 

7. Strange Sounds 

8. Eden 

9. In the Way She Moves 

10. Skynda Långsamt 

11. Hello My Name Is 

12. Sum the Sun 

13. I Spend My Time On Me 

14. Ordinary Things 

15. Håll mig kvar 

16. Bloodhound 

17. Tell Me (Mmm) 

18. Love Me Tender 

Delstudie 2: Skriva musik 

Denna metod gick ut på att skriva musik på två olika sätt. Det första gjordes genom att skriva 

musik efter de tendenser som framkommit av den analys som presenterats i ovanstående 

kapitel. Det andra gjordes genom att skriva musik fritt, utan att reflektera över dessa 

tendenser.  
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Skriva musik efter tendenser 

Denna metod gick ut på att skriva låtar efter de tendenser som hittats under analysmetoden. 

Genom att titta på tendenserna och känna efter om det är någon tendens jag gillade extra 

mycket utvecklades nya sätt att använda tendenserna. Jag kände också efter om det fanns 

tendenser jag ville bryta. Tendenserna jag arbetade med varierade i skrivandet från låt till låt.  

Spontant skriva låtar 

Denna metod gick ut på att skriva låtar fritt och spontant utan att ta hänsyn till eller medvetet 

reflektera över de tendenser som kommit ur analysen. 

Resultat 
I detta kapitel beskrivs de viktigaste resultaten som framkom av de olika analyserna samt 

beskrivningar av hur processerna såg ur när de nya låtarna skrevs.  

Resultat av delstudie 1: Analys 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten av de fyra olika analyserna som applicerats på 

materialet. Av den harmoniska analysen framkom bland annat tendenser kring upplevelsen av 

icke tydlig hem-känsla, lekfullhet mellan dur- och mollvarianter och flera olika typer av 

vanligt förekommande modulationer. Av melodianalysen framkom bland annat tendenser 

inom ”upptaktsfrasering”, frasavslut, motivutveckling och dissonans. Av känsloanalysen 

framkom bland annat tendenser kring upplevelsen av glädje, ledsamhet, drömskhet, mildhet, 

energifylldhet, förundran och ömhet. Av analysen av arbetssätt framkom bland annat 

tendenser till återkommande bearbetning av formdelar, att vers skrivs före refräng och en 

upplevelse av skillnad mellan att arbeta med melodi, harmonik eller produktion i första hand. 

Nedan i Tabell 1 listas de viktigaste tendenserna som hittats i de fyra analyserna. Dessa 

förklaras mer ingående i avsnitten som följer.  
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Tabell 1. De viktigaste tendenserna.  

Harmoni Melodi Känslouttryck Arbetssätt 
• Otydligt ”hem” i 

harmoniken 

• Lek med dur- och 
mollvarianter 

• Olika modulationer 

• Olika modus 

• Refrängstart på steg 
IV 

• Periodiska 
ackordsbyten 

• Ackordsbyten vid 
varje takt 

• Avsaknad av 
färgade ackord 

• Upptaktsfras in i 
refräng 

• Utvecklande av få 
motiv 

• Frasavslut neråt 

• Nyckelfraser avslutas 
uppåt 

• Växling mellan 
synkoperade och raka 

fraser 

• Få långa toner 

• Få förekommande 
dissonanser 

• Mycket rörelse i 
melodin 

• Kromatik 

• Glädjefylld 

• Glädjefylld och 
Ledsen tillsammans 

• Ledsen 

• Drömsk 

• Mild 

• Förundran 

• Energifylld 

• Öm 

• Ombearbetning av 
formdelar 

• Vers skrivs före refräng 

• Skriva melodi a 
cappella 

• Skriva ackordssekvens 
först 

• Skriva vid en D.A.W.  

• Skriva med ett 
ackordsinstrument 

 

Harmonisk analys 

En viktig tendens är att jag upplever att mina låtar inte alltid har en tydlig hem-känsla vad 

gäller tonart och tonika. Versen i Strange Sounds är ett bra exempel på detta, se Figur 6. Jag 

upplever att melodin och harmoniken alltid är både hemma och på vift i tonarten - att delen 

inte riktigt landar. Ofta upplever jag detta då låtarna modulerar från tonarten. I de fallen 

bedömer jag att upplevelsen av en otydlig hem-känsla inte är särskilt oförväntad. Dock 

upplever jag denna känsla också i Eden’s refräng och In the Way She Moves’ vers trots att 

ingen av dessa modulerar från tonarten. I båda de sista fallen börjar perioden dock inte på steg 

I i tonarten utan på steg IV respektive V7. Så direkt när perioden börjar upplever jag mig 

borta från ”hem”.  
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Figur 6. Exempel på harmonik som inger en otydlig hem-känsla. Exemplet hittas i Strange Sounds. 

I relation till att inte alltid känna ett tydligt hem i låtens tonart finner jag en tendens till att 

mina låtar innehåller en slags lek i relationen mellan dur- och mollvarianter. Detta sker 

framför allt på två sätt. Det första sättet sker genom att låten modulerar mellan dur och moll 

över samma grundton efterföljande eller väldigt nära varandra. Det andra sättet sker genom 

ledande kadenser till ackord i dur eller moll i motsats till vad som vanligen förväntas i den 

givna tonarten eller kadensen.  

Två andra tendenser kring modulation kretsar kring triumf-kadensen och IV-moll. Triumf-

kadensen består av tre dur-ackord som följer varandra uppåt på hela steg. Varför jag kallar det 

för triumfkadensen är för att jag uppfattar det som att de två första ackorden triumferande 

leder till det sista ackordet. Ett exempel på denna kadens i C-dur, är Ab - Bb - C. Denna typ 

av kadens kan man hitta i flera av mina låtar. Den andra tendensen kring modulation är 

användandet av IV-moll. I en ren durskala är steg IV ett durackord. Därför kan IV-moll, i en 

låt som annars går i ren dur, sticka ut. Denna tendens hittas framför allt i slutet av perioder. 

Ett exempel på detta är i slutet på Eden, se Figur 7.  
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Figur 7. Exempel på användning av IV-moll i slutet av två perioder som följer på varandra i olika formdelar. 
Exemplet hittas i Eden. 

Utöver att mina låtars ackord och melodier främst rör sig inom ren dur och -moll finns 

tendenser till användandet av andra modus. Dessa är framför allt mixolydisk, lydisk, melodisk 

och harmonisk modus. En tendens ligger i användandet av mixolydisk modus i början av 

perioder och i vissa nyckelfraser. Därtill finns det en tendens att flera av mina låtar innehåller 

lydiskt modus. Ett tydligt exempel på detta är i Eden’s refräng. Där accentuerar melodin detta 

modus ofta och under längre perioder. Det melodiska moduset hittas i små inslag i flera av 

mina låtar. Jag upplever oftast inte detta som väldigt starka moment eller något som står i 

fokus. Snarare upplever jag det som något som likt en vinjett på ett foto, sätter låtarna i en 

viss färg eller känsla. Det harmoniska moduset hittas främst i slutet av perioder som går i 

moll. Användandet upplever jag leder till en tydlig dragningskraft tillbaka till steg I i moll. 

Användandet av dessa olika kortvariga modus tror jag framför allt speglar en drivkraft i att 

göra intressanta melodier som spänner och drar mot oväntade håll. Jag upplever inte att dessa 

modus står i centrum utan är verktyg som både medvetet och undermedvetet har använts i 

utvecklandet av för mig intressanta melodier och uttryckandet av olika känslor.  

En stark tendens som hittas i mina refränger är att de ofta börjar med ett ackord på steg IV. I 

samband med det accentuerar melodin ofta maj-7:an i ackordet, se Figur 8. Jag upplever detta 

ackord i de olika sammanhangen som ett upplyftande ackord. Det kan vara därför det används 

som första ackord i refrängen - för att det kan upplevas att det ger en naturlig skjuts in i en ny 
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formdel. 

 

Figur 8. Exempel på användning av steg IV i start av refräng samt melodi som accentuerar maj-7:an i ackordet. 
Exemplet hittas i Thirsty Still. 

Vidare vad gäller ackordsanvändning och betoning av periodicitet sker ackordsbyten ofta vid 

varje ny takt. Ackordsbytena sker främst på ettorna i takten men också vid andra starka 

taktslag. Det är alltså sällan ackordsbyten sker mer ofta eller på andra platser än på slag ett 

och tre.  

En tendens är avsaknaden av färgade ackord i mina låtar. Att låtarnas harmonik oftast bygger 

på treklanger skulle kunna ses som typiskt för den pop-genre jag bedömer att min musik rör 

sig inom. En reflektion över detta är att jag upplever att färgningar på ackorden kan göra att 

ackorden tar över och berättar för mycket, i förhållande till vad melodin berättar. Jag vill låta 

melodin berätta vad det är för färgning, inte ackordet. Ett exempel som dock bryter mot denna 

tendens hittas i Strange Sounds, se Figur 6. Där upplever jag att färgningarna på ackorden gör 

mycket för uppfattningen av melodin. I andra takten på detta exempel går inte melodin över 

den färgande 7:e steget i ackordet, men jag upplever det som en viktig ton. Där finner jag det 

viktigt med ackordens färgande toner för känslan i låten. Det är inte bara melodin som ger 

stark karaktär åt låten.    

Melodianalys 

En tendens som är vanligt förekommande är vad jag kallar en upptaktsfras in i en refräng. 

Majoriteten av refrängerna till mina låtar inleds med en fras som börjar innan första takten i 

refrängens period och leder in till refrängen. Dessa fraser bygger på ett eller flera steg med 

riktning uppåt och är oftast följda av ett språng uppåt. Stundtals landar de heller inte rytmiskt 

rakt på refrängens första slag i perioden. Istället ”ramlar” de synkoperat in till det första 

slaget. Ett exempel på detta hittas i Hurra Hurra, se Figur 9.  
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Figur 9. Exempel på en upptaktsfras. Exemplet hittas i Hurra Hurra. 

I användandet av motiv inom min musik innehåller melodin ofta få motiv som utvecklas inom 

formdelar. Detta sker på två liknande sätt. Det första genom att ett motiv under en formdel 

repeteras utvecklas i olika separata fraser. Ett exempel på detta är i versen till Thirsty Still, se 

Figur 10.  

 

Figur 10. Exempel på motivutveckling. Exemplet hittas i Thirsty Still. 

Ett annat sätt detta sker på är genom att längre fraser innehåller repetitiva mönster. Dessa kan 

ses som utvecklande av ett kortare micromotiv som bygger en större helhet. Ett exempel på 

detta är i Hurra Hurra där ett enkelt rytmiskt mönster repeteras inom längre fraser, se Figur 

11.  

 

Figur 11. Exempel på utveckling genom användning av micromotiv inom längre fraser. Exemplet hittas i Hurra 
Hurra.  
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Utöver dessa tendenser inom motivanvändning hittas sällan användandet av fler än tre motiv 

inom en formdel. Kortfattat tenderar låtarna repetera och utveckla relativt få motiv inom deras 

olika formdelar. 

En tendens är att fraserna i mina låtar ofta avslutas nedåt. I relation till denna tendens tycker 

jag det är intressant att nyckelfraserna i refrängerna tenderar att göra språng uppåt. Fraserna i 

refrängerna tenderar alltså att börja uppåt och avslutas nedåt.  

Nedan följer en punktlista på övriga tendenser som hittades genom de olika analyserna.  

- Fraser växlar mellan att innehålla mestadels raka toner i följd och mestadels 

synkoperade toner i följ.  

- Rytmiken i refrängens första slag är en punkterad fjärdedel.  

- Melodin bygger inte på väldigt långa toner.  

- Dissonansen som förekommer i mina melodier upplevs oftast inte främmande. Jag 

upplever dem som rörelser mellan ackordstoner på väg. De dissonanser som ger en 

stark reaktion är de som sker vid starka taktslag och på relativt långa toner.  

- Melodin innehåller mycket rörelse. Det är sällan en fras består av en ton som 

upprepas flera gånger. Oftast rör sig fraserna uppåt, neråt eller både och. Däremot 

finns det en tendens i att använda toner i samma tonhöjd som upptaktstoner till 

fraser och när låten har ett högre tempo.  

- Melodi innehåller kromatik över minst tre toner. 

Känsloanalys 

Den starkaste tendensen i de känslor jag upplever uttrycks är glädjefylld. Vad jag tycker är 

intressant med detta är att i många av de fallen upplevs också ett uttryck av känslor som 

ledsen, gråtfärdig eller deppig. Ledsenhet är också en stark tendens i sig. Två andra känslor 

som tenderar att uttryckas är drömsk och mild. Dessa upplever jag uttrycks oftare i verser än i 

refränger.  

Flera tendenser förstärktes under projektets gång. Dessa var bland annat uttrycket av 

energifylldhet, förundran och uppspelthet. Dessa var ganska eller mycket svaga tendenser till 

en början men blev något jag upplever uttrycks i de flesta av de nyskrivna låtarna.  

En tendens som försvagades under projektets gång var uttrycket av ömhet. Detta är intressant 

då jag trodde att låtarna skulle fortsätta uttrycka denna känsla efter att jag upptäckt att den 
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uttrycktes mycket. Men under analysen av materialet av de nya låtarna fanns att så inte var 

fallet.  

Arbetssätt 

En tendens i arbetssätt är att jag bearbetar formdelar många gånger om. En idé för hur låten 

ska vara kan uppstå och en känsla av att det måste bli perfekt. Formdelen bearbetas många 

gånger tills idén kommer till sitt största uttryck. Jag kan haka upp mig på en ton på ett visst 

ställe och vilja skriva hela melodin kring att leda till just den tonen. I de här fallen blir jag till 

slut ofta nöjd med mitt resultat. Arbetet fortsätter tills det blir bra. En nackdel är dock att 

oerhört mycket tid kan läggas på detaljer och lusten kan ibland sina när det inte blir som jag 

tänkt mig. Hur det här påverkar mitt låtskrivande är svårt att spekulera kring. Det är svårt att 

säga mer än att jag ofta blir nöjd med mina låtar, men om låtarna är ”bra” eller inte kan jag 

inte avgöra själv.  

En annan tendens i arbetssätt är att versen som formdel ofta skrivs före refrängen. Det beror 

oftast på att en idé uppstår och den bedöms passa som en vers-del. En fördel med det sättet att 

skriva är för mig att versen får plats att bli komplex. Den blir vital och styr vilken känsla låten 

ska gå mot. En nackdel blir då att jag kan uppleva vissa begränsningar i hur mycket plats 

refrängen får ta - hur komplex refrängen kan bli. Jag kan bli ängslig över att det blir för 

mycket information för en lyssnare om både vers och refräng är komplexa. Ibland upplever 

jag också ett behov av att ”toppa” en för mig välskriven vers. Det kan vara svårt och då kan 

jag irritera mig över att ha skrivit en ”för bra” vers.  

En skillnad i arbetssätt är huruvida melodi skrivs först, a cappella, eller ackord skrivs först, 

med ett ackordsinstrument. När ackorden skrivs före melodin beror det på att jag hittat en 

ackordssekvens som är spännande. Fördelen med detta är att ackorden kan bli en lockelse i sig 

för låten. De får en relevans. Melodin kan bli intressant för att ackorden bakom ”tvingar” 

melodin att följa dem. De gånger melodin istället a cappella skrivits före ackorden upplever 

jag dock att melodin blir lätt sångbar. När ackorden skrivs först kan melodin stundtals bli 

svag, otydlig eller svårsjungen om man plockar bort ackorden och bara lyssna på melodin 

separat.  

En viss skillnad i resultatet av låtarna uppstår om de skrivs vid pianot, med gitarr eller med en 

D.A.W. Att arbeta vid en D.A.W. med fokus på produktionen i första hand kan leda till att 

mina melodier blir mindre komplexa och en mindre viktig del än i låtar skrivna på andra sätt. 

Att börja med att sätta produktionen i fokus kan vara en bra källa till inspiration. Det kan vara 
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skönt att låta de melodier som kommer vila på ett groove eller i en ljudvärld som byggts upp. 

Genom att börja med produktionen så binds mycket av låtens struktur, så som taktart, tempo 

och harmonik, tidigt. Det kan upplevas hämmande när sedan en melodi ska skrivas över 

produktionen. De gånger låtar skrivits med en gitarr i handen har det varit lättare att hitta ett 

groove för låten som går att översätta till resten av arrangemanget. Melodierna bygger då, 

oftare än när de skrivs vid ett piano, på vissa rytmiska inslag. Jag är inte en superbra gitarrist 

och ser därför inte alltid sambanden mellan de ackord som tas på samma sätt som vid ett 

piano. Med gitarren uppstår ett större fokus på att lyssna snarare än tänka. Jag upplever att 

melodierna flödar friare och att det finns en frihet att ta vilka vägar man vill med ackord och 

melodi. Vid ett piano förstår jag tydligare sambanden i musiken och jag upplever att det leder 

till att det mer sällan sker oförväntade saker. En fördel med att arbeta vid pianot är dock just 

andra sidan av detta mynt. Jag ser tydligt sambanden i musiken och kan medvetet utveckla 

ackordföljder eller melodier jag gillar.  

Resultat av delstudie 2: Skriva musik 

Detta avsnitt behandlar de låtar som skrevs med tanke och medvetenhet kring tendenserna i 

mitt låtskrivande. I Tabell 2 följer listor över de viktigaste tendenserna som arbetades med. 

Beskrivningar av de tendenser som togs fasta på inför och under arbetet med varje låt och 

kronologiska beskrivningar av hur processen gick till när låtarna skrevs förklaras mer 

ingående i avsnitten som följer.  

Tabell 2. De viktigaste tendenserna som arbetades med under denna delstudie.  

Harmoni Melodi Känslouttryck Arbetssätt 
• Lek med dur- och 

mollvarianter 

• Otydligt ”hem” i 
harmoniken 

• Refrängstart på steg 
IV med accentuerad 

maj-7 i melodin 

• Ackordsbyte vid 
varje takt 

• Modulation 

• Mediantik 

• Synkopering 

• Dissonans 

• Motivutveckling 

• Få långa toner 

• Kromatik 

• Upptaktsfras in i 
refräng 

• Pepp 

• Mildhet 

• Lugn 

• Förundran 

• Drömskhet 

• Glädjefylldhet 

• Glädje och ledsamhet 
samtidigt 

• Ömhet 

• Arbeta vid en 
D.A.W. 

• Skriva låten a 
cappella 

• Skriva en 
ackordssekvens först 



 22 

Hello My Name Is 

I utgångsläget tog jag fasta på flera tendenser. Dessa var framför allt lekfullhet mellan dur- 

och mollvarianter, upplevelsen av att harmoniken inte har ett tydligt hem och variation mellan 

synkoperade och raka fraser. Därtill fanns, när denna låt skrevs, inte starka tendenser till att 

använda dissonans på ett för mig märkbart sett. Detta ville jag bryta mot och utforska. 

Att leka med dur- och mollvarianter togs fasta på genom ett nytt sätt. Det brukar göras genom 

växling mellan dur och moll över samma grundackord på olika takter, eller genom att gå till 

motsatsen av vad som tros är förväntat. Denna gång utgick jag istället från ett ackord utan 

ters. Jag spelade bara kvinter på gitarren och lät melodierna röra sig mellan dur och moll fritt 

över det. Resultatet blev att det inledande instrument-motivet i versen först spelar dur-tersen 

och strax senare spelar moll-tersen varpå följande sjungna fras ligger på dur-tersen.  

De tillfällen då dissonans var märkbar tidigare i mina låtar var när de lät över en längre ton 

och på starka taktslag. Detta var något som togs fasta på inför att melodin skulle skrivas. 

Melodin på versen går mot en dissonant ton i slutet av fraser och till starka taktslag, se Figur 

12. Extra markant upplever jag också att dissonansen blev då rörelsen innan leder uppåt till 

den. Att rörelsen leder upp till dissonansen, längden på tonen och det starka taktslaget kan 

göra att man upplever att dissonansen markeras och accentueras. I refrängens avslutande fras 

återanvändes också denna typ av markerad dissonans. Denna dissonans kan vara en anledning 

till varför jag upplever en känsla av nervositet och spändhet i låten. Dessa är känslor som jag 

över lag inte upplever i mina låtar.  

 

Figur 12. Nodanalys för vers på Hello My Name Is. 

Det är svårt att beskriva hur jag tog fasta på tendensen av att harmoniken inte har ett tydligt 

hem. Versen skrevs med gitarren i handen, lyssnades efter ackord som skulle kunna uppfattas 

som inte helt väntade. Jag upplever att det finns en otydlighet i var ”hem” är i versen. 
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Däremot när refrängen kommer upplever jag att det är väldigt tydligt vad som är hem. Detta 

tycker jag skapar kontrast mellan vers och refräng. Om refrängen hade varit mer flytande 

kanske man hade vant sig vid att tonaliteten svävar iväg hela tiden och då hade jag kanske 

upplevt versen som lika ”out”.  

Variation av synkoperade och raka fraser användes på ett nytt sätt när den här låten skrevs. 

Mellan sångfraserna i denna låt har jag ett återkommande motiv som är tänkt att spelas av ett 

instrument annat än röst. Jag lät de sjungna fraserna ständigt ligga synkoperat och detta 

instrument-motiv ligga rakt på slagen. Följden av det blev också att de fraser som ligger i 

slutet av versen, som en slags svans till formdelen, följer samma mönster som instrument-

motivet.  

Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; lek mellan dur- och 

mollvarianter – vilket resulterade i melodier som rör sig över både dur- och moll-tersen; 

dissonans – vilket resulterade i en upplevd känsla av nervositet i uttrycket; och slutligen 

otydlighet kring hem-ackordet – vilket resulterade i att befästa tonaliteten i en formdel för att 

kontrastera mot en annan mer utstickande.  

I Spend My Time On Me 

När denna låt skrevs hade reflektion förts över det samlade materialet av alla låtar och 

insikten att det behövdes en peppig låt hade kommit. Det fanns en tendens att många av 

låtarna uttryckte mildhet, lugn och glädje. Jag upplevde att om låtarna skulle publiceras som 

en helhet behövdes det en låt som gick i högre tempo eller som på något sätt taggade till 

lyssnaren till ett glatt sinnelag. Jag var i stunden också väldigt trött på tendensen att börja 

refränger på steg IV och sjunga maj7:an över det och ville bryta mot denna tendens till varje 

pris.  

I sammanhanget av att låtarna skulle kunna komma att ingå i ett album fördes reflektion över 

den dynamiska kurvan bland alla låtar. Jag upplevde att det behövdes en låt som var piggare 

för att stå lite i kontrast mot de andra. Låtskrivandet började med ett jam med gitarren och vad 

jag tyckte var ett groove hittades som versens melodi fick puttra mot. Det blev en fras som 

skiljer sig från vad jag brukar göra. Den rör sig väldigt lite uppåt och neråt. Versen innehåller, 

istället för ett viktigt melodiskt motiv, ett rytmiskt återkommande motiv som utgör skelettet 

för versen. Melodin fortsätter sedan med att röra sig uppåt i en kort brygga med längre toner 

som kontrasterar det rytmiska i versen. Refrängen innehåller triumf-kadensen i slutet av 

perioden. Denna upplever jag leder, på ett upplyftande vis, tillbaka till det första ackordet i 
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perioden igen. I den inledande frasen på refrängen har melodin därtill ett stort språng uppåt. 

Det kan ge upphov till en känsla av springande glädje.  

Jag stod i duschen när inledningen till refrängen koms på. Jag hade bestämt mig för att inte 

använda det IV:e steget som första ackord och därtill undvika att melodin skulle gå över maj-

7:an i ackordet. Jag hade just jammat på versen och gick och nynnade på den medan jag 

gjorde andra saker i hemmet innan jag gick in i duschen. Jag nynnade runt i den glada 

sinnesstämning jag ville uttrycka på lite toner och försökte hålla mig borta från att fastna i 

melodier som gick över maj-7:an. Resultatet blev att melodin rör sig neråt över den lilla 7:an 

på steg I och markerar 6:an i moll-ackordet på det tredje slaget.  

Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; känslan av pepp och glädje 

– vilket bland annat resulterade i motiv av rytmisk karaktär och inledande språng i refrängen; 

och att inte använda steg IV med tillhörande maj-7:a som inledande ackord och melodi i 

refrängen – vilket resulterade i harmonik på steg I och melodi över den lilla 7:an och 6:an.   

Sum the Sun 

De känslomässiga tendenser som togs fasta på att uttrycka när denna låt skrevs var förundran, 

lugn och drömskhet. Dessa känslor skulle kunna ha en koppling till känslan av att låten inte 

har ett tydligt ”hem”, ett lugnt tempo och en melodi med få och längre notvärden. Ett tidigare 

arbetssätt som ofta gav en otydlig hemkänsla i låtarna var när en ackordssekvens skrevs först. 

Så till en början skrevs en ackordssekvens över en fyra-takters period som jag tyckte var 

spännande. Det resulterade i ett utvecklande av sättet jag använder mediantik på. En tendens i 

mina låtar är användandet av andra gradens mediantik. I det här fallet resulterade strävan efter 

att skapa en otydlig hem-känsla i harmoniken till användandet av tredje gradens mediantik.  

Under tiden att låten utarbetades och det var oklart hur låten skulle ta sig vidare från versen 

till refrängen tittade jag på vilka tendenser som kunde hjälpa mig komma loss. Alltså vad, av 

det jag brukar gilla att göra, som kunde användas i det här läget. Harmoniken fick därför gå 

från durvarianten av steg IV till mollvarianten av steg IV som överbryggande ackordsekvens 

ledande till refrängen, se Figur 13. Ett smått återkommande fenomen jag vid det här laget 

uppmärksammat att jag gillar är när mina melodier har kromatiska inslag. Det gjordes inte 

medvetet, men den inledande frasens uppgående kromatik tror jag är ett resultat av analysen 

och uppmärksammandet av min tendens att använda kromatik. Jag hade en tanke på att jag 

ville och gillar att använda kromatik när jag skulle börja skriva nya låtar efter analysen.  
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Figur 13. Steganalys av harmoniken i övergången mellan vers och refräng på Sum the Sun. 

När melodin till versen skrevs ville jag utveckla tendensen att använda korta och få motiv. Jag 

ville skapa ett motiv som jag upplevde sträckte sig över en längre period än vad jag brukade 

göra. Resultatet blev kanske inte att jag gjorde ett långt motiv, däremot upprepar melodin inte 

endast ett motiv flera gånger med variation under en period.  

Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; känslan av lugn och 

drömskhet – vilket bland annat resulterade i harmonik innehållande tredje gradens mediantik; 

IV-moll och kromatik – vilket bland annat resulterade i den överbryggande frasen mellan vers 

och refräng; och slutligen arbetet med motiv – vilket resulterade i mindre repitativa motiv i 

versens melodi.  

Håll mig kvar 

En stark tendens är att jag upplever att mina låtar ofta uttrycker glädjefyllda känslor. Detta 

ville jag bryta mot genom att uttrycka en tyngre känsla. Mycket av det som styrde mig för att 

komma åt detta skedde på intuition. Men en tendens jag tog fasta på och bröt mot var den att 

mina melodier sällan bygger på långa toner. Det resulterade i en långsammare framfart i 

melodin än som brukar åstadkommas. Tendensen att byta ackord vid varje taktslag bröts 

också och ackordsbytena skedde istället vid varannan takt. Att det första ackordet är moll och 

låten stannar upp där en längre tid tror jag bidrog till att uttrycka den tyngre känsla jag ville 

åstadkomma.  

Ur en viss ängslighet över att göra ”för komplex” musik ville jag bryta min tendens till att 

uppleva en otydlig hem-känsla i harmoniken. Jag ville skriva en låt med enkel harmonik. Det 

resulterade i att jag utgick från endast tre ackord för hela låten. Samtidigt som jag ville ha en 

förenklad harmonik ville jag också ta fasta på den drömska känslan som tenderas att 

uppfattas. Så dissonans användes som verktyg för att komma åt den känslan. Detta kan man 

höra till exempel i takt ett på versen där melodin på ett starkt taktslag ligger på det andra 

skalsteget i ackordet och skaver dissonant mot ackordets grundton, se Figur 14. Därtill kunde 
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jag inte hålla mig från att gå från moll-versionen till durvarianten av samma ackord. Jag 

tycker att det ger ett lyft på sina ställen som kontrasterar den annars tyngre känslan.  

 

Figur 14. Nodanalys av versen på Håll mig kvar. 

Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; känslan av glädjefylld – 

vilket resulterade i långa toner i melodin och färre ackordsbyten; en otydlig hem-känsla – 

vilket resulterade i användandet av endast tre grundackord i låten; och slutligen känslan av 

drömskhet – vilket resulterade i en melodi med accentuerad dissonans på långa toner.  

Ordinary Things 

Ibland upplever jag en ängslan över att skriva för komplex musik. Jag kan bli rädd att 

lyssnaren ska uppleva att jag skriver krångliga saker och byter mellan dur- och mollvarianter 

”bara för att”. Enkelhet blev viktigt för nästa låt som skrevs. Det blev en drivkraft. Därför 

ville jag använda enkel harmonik och enkla melodier och begränsa tendensen att leka med 

harmoniken. Något som kommit fram i analysen av mina låtar var också hur jag upplever 

uttryck av både glädje och ledsamhet samtidigt. Det var också något som togs fasta på.  

Tiden för när denna låt skrevs var mycket kort. Jag satt vid pianot och spelade det första dur-

ackordet. Därefter upplever jag att melodi och ackord porlade ur mig utan avbrott och när jag 

tittade upp från pianotangenterna hade jag en färdig låt utan alltför komplex harmonik. Det 

här är mycket ovanligt för mig. Jag tenderar att skriva en formdel i taget, att skriva del för del 

långsamt och skriva om och om och bearbeta. Något i min inställning att enkelheten skulle 

vara något bra kanske fick mig att finna ro och ta vara på enkla idéer. Detta kanske gjorde att 

processen blev kort. Dock ska jag tillägga att jag vid ett senare tillfälle kände att jag behövde 

skriva om melodin på refrängen. Detta eftersom den till en början skred över ett för stort 

register för mig att sjunga bekvämt. 
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Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; modulation, växling i modus 

och lek med dur- och mollvarianter – vilket resulterade i en snabb arbetsprocess och enklare 

harmonik. 

Tell Me (Mmm) 

När denna låt skulle börja skrivas fanns en idé om att poängtera den lilla 7:an i melodin och 

att leka med dur- och mollvarianter. Jag upplever att den lilla 7:an på oväntade ställen har en 

enorm slag- och dragningskraft. Med detta i åtanke skrevs en melodi med ett språng neråt till 

den lilla 7:an i den första takten på versen, se Figur 15. Versen gick då i C#-moll och jag ville 

att första ackordet i refrängen skulle vara C#-dur. När refrängen skulle skrivas fanns en tanke 

om att göra kromatiska melodier och att anamma tendensen att använda triumf-kadensen. Det 

resulterade i en refrängmelodi som i sin andra fras går kromatiskt neråt, både över dur- och 

moll-tersen i det bakomliggande ackordet. Vid det här laget kände jag inte att versen dög. 

Idén var bra men helheten blev inte tillräcklig. Jag upplevde heller inte att det gick att hitta ett 

gemensamt tempo för både versen, som den gick då, och refrängen.  

Figur 15. Första utkastet till versen på Tell Me (Mmm), innehållande inledande språng neråt till ackordets lilla 
7:a. 

Versen skrevs om flera gånger innan en ny idé hittades som jag fastnade för. Jag testade att 

göra som det som flera gånger tidigare gett goda resultat; skriva en ackordssekvens med 

intressant harmonik att utgå från när melodin skrivs. De känslor jag hade fastnat för var 

mildhet och ömhet. Jag plockade fram dessa från periferin till mitt kreativa synfält. Det 

resulterade i en vers-melodi jag fastnade för. När jag skulle gå vidare till övergången mellan 

vers och refräng återanvändes också en tendens jag brukar känna mig hemma i: nämligen IV-

moll. Ackordssekvensen i versen avslutas i dur på det IV:e steget i tonarten. Så för att komma 

vidare från versen lät jag ackorden gå från dur till moll på det IV:e steget i tonarten. På det 

sättet framkom en starkare hem-känsla kring C#-moll i bryggan mellan vers och refräng än i 

versen. Detta gjorde att jag fick fram den kontrast jag ville ha mellan C#-moll tonaliteten i 

bryggan och C#-durackordet i refrängen.  
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Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; lek med dur- och 

mollvarianter och ackordet IV-moll – vilket bland annat resulterade i en brygga i C#-moll 

som kontrasteras med att det första ackordet i refrängen är C#-dur; och att refrängens melodi 

rör sig över både dur och moll; Och slutligen en melodi med den lilla 7:an accentuerad – 

vilket resulterade i flera ombearbetningar av versen som i slutändan inte anammade denna 

tendens.  

Love Me Tender 

I utgångsläget när denna låt skulle skrivas tog jag fasta på flera tendenser. Dels den att skapa 

en otydlig hem-känsla i harmoniken och dels hur mina refränger brukar inledas med en 

upptaktsfras.  

Ett arbetssätt som stundtals skapar en otydlig hem-känsla i harmoniken är när jag hittar en 

ackordssekvens som fyller den funktionen och bygger melodin kring den. Det är vad som 

gjordes när denna låt skrevs. När Sum the Sun skrevs användes tredje gradens mediantik. Då 

skapades en spännande ackordssekvens att utgå från. Detta testades även denna gång. Det 

resulterade i en melodi som sträcker sig över fyra takter i versen. Där upplever jag att det är 

osäkert vilket eller var hem-ackordet är. Jag upplever också att versen uttrycker en drömsk, 

osäker men något hoppfull känsla. Vilket är något jag tycker om.  

Två tendenser vid refränginledningar som jag ville undvika var för det första den att använda 

en upptaktsfras in i refrängen. Den andra var att jag inte ville börja refrängen på steg IV i 

tonarten. Anledningen till detta var framför allt att jag inte ville göra samma sak som jag 

brukar. Detta resulterade i att refrängens melodi börjar på första slaget i perioden utan att 

använda en upptaktsfras som leder in i refrängen. Vad jag däremot gjorde som leder in i 

refrängen var att låta sista ackordet i versen övergå från att vara steg I till steg V7 i en ny 

tonart, genom att lägga till den lilla 7:an istället för maj-7:an, och sedan gå vidare till steg I i 

den nya tonarten, se Figur 16. Detta skulle man kunna se som ett substitut för funktionen av 

att ha en upptaktsfras in i refrängen då jag bedömer att båda verktygen fungerar som 

dragningskraft in i en ny formdel. Därtill gjorde detta att ackordet jag började refrängen på, på 

ett för mig naturligt sätt, inte längre uppfattades som steg IV i tonarten utan istället som steg I. 

Idén om att accentuera den lilla 7:an, som förkastades när Tell Me (Mmm) skrevs, levde kvar i 

mitt kreativa sinne och återanvändes således i refrängen på denna låt.  
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Figur 16. Notbild för övergången mellan vers och refräng på Love Me Tender. 

Sammanfattningsvis var de tendenser som främst arbetades med; en otydlig hem-känsla i 

harmoniken – vilket resulterade i en melodi och ackordssekvens över versen som ingav denna 

känsla; och upptaktsfras in i refrängen samt steg IV som inledande ackord – vilket resulterade 

i modulation mellan vers och refräng och en melodi som börjar på första slaget i refrängen.  

Spontant skrivna låtar 

Utöver att skriva låtar efter de tendenser som framkom av analyserna skrevs också ett flertal 

låtar fritt och spontant utan vidare hänsyn till att medvetet arbeta med dessa tendenser. 

Arbetet med dessa låtar skedde på varierande sätt. Något jag fann intressant var hur skrivande 

av låtar där produktionen var utgångspunkten skiljde sig från när produktionen inte stod i 

fokus. Att jag utgick från produktionen i första hand, och inte melodiutveckling, tror jag 

påverkade mycket hur melodin blev. Under skrivandet av låten Bloodhound utgick jag från ett 

rytmiskt trum-groove och produktionen kring det. Under skrivandet av Skynda Långsamt 

utgick jag från att hitta en ljudbild av syntar. Jag lät inte melodin stå i fokus när jag skrev 

dessa och jag tycker att det märks. Jag menar inte att melodierna egentligen blev sämre än 

andra, utan att groovet och produktionen fick större vikt i låtarnas betydelse än i många av 

mina andra låtar.  

Avslutande reflektion 
Här följer några av de viktigaste reflektionerna jag fört i mitt arbete.  

Analys och reflektion som metod 

Det viktigaste som kommit fram i mitt arbete är hur analysen och reflektionen påverkat mitt 

låtskrivande. Genom analysen har jag kunnat arbeta med de tendenser som hittats i mitt 

tonspråk som en medveten metod för utvecklande av melodier. Detta är det jag är absolut 
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gladast över att ha hittat. Jag upplever både en utveckling som låtskrivare men framför allt 

också att jag har hittat en stabil metod för att kunna fortsätta utvecklas. Att analysera och 

reflektera över mitt konstnärskap och specifikt mitt tonspråk på olika sätt är något jag vill 

fortsätta med i framtiden. Därtill tror jag att medvetandegörandet av tendenser i mitt tonspråk 

även undermedvetet har påverkat mitt låtskrivande.  

Jag ser en stor vikt vid att det är jag själv, som låtskrivare, som gjort analysen och själv 

reflekterat över mitt eget tonspråk. Att det är jag själv, och ingen annan, som har tittat på min 

musik har bidragit till vad det är som jag har utvecklat. Man hade kunnat genomföra projektet 

så att någon annan hade lyft fram de saker den ser av analysen men då hade jag utvecklat det 

som är någon annans bild av vad som är mitt tonspråk. Ett exempel på vikten av att det är jag 

som analyserat min musik är om man tittar på den analys och de reflektioner som förts kring 

rytmik i min musik. Jag upplever att jag inte är så bra på att se hur rytmik eller rytmiska 

mönster förekommer i min musik. Till följd av det har heller inte rytmiken blivit något jag 

fokuserat på att utveckla och medvetet jobba med. Rytmik är å andra sidan någon jag i 

efterhand märkt att jag är mindre medveten kring, och har därför i fortsättningen större 

möjlighet att utveckla den sidan än jag har haft tidigare, när jag inte varit medveten om detta. 

Kontentan är att jag upplever att mitt tonspråk utvecklats och tydliggjorts på ett naturligt sätt 

genom att jag analyserat, reflekterat och tagit fasta på tendenser i mitt tonspråk.  

Om någon annan skulle göra ett liknande arbete tycker jag inte att den nödvändigtvis ska titta 

på just de element jag valt att fokusera på i min analys. Jag tycker att den istället ska se vad 

den tycker är viktiga delar av dess musik och titta på vad det finns för tendenser i de 

elementen. Någon annan kanske upplever att dess konstnärliga identitet ligger mycket i texten 

eller produktionen. Då kan det vara rimligt att titta extra noga på och analysera och reflektera 

över de delarna av musiken. Därtill är det möjligt att liknande metoder för utveckling och 

förståelse av sitt skapande kan appliceras även på andra konstformer.  

För att få ut något av analysen upplever jag att det har krävts en viss inställning till analys av 

min musik av mig. När jag gick in i projektet var jag orolig över att medvetandegörande kring 

mina tendenser och kring vad jag gör eller hur jag jobbar skulle leda till att någon slags 

”magi” kring låtskrivande skulle försvinna. Jag har mött människor som besitter mycket 

kunskap i musik som uttryckt att de inte känner någon lust kring låtskrivande. Dessa har 

uttryckt att det har hängt ihop med att när de förstår allt som händer i musiken försvinner 

”magin”. Uttryck som att musik kommer från ovan, eller att det är något ”magiskt” som 

händer kan jag känna igen mig i. Jag har under mitt liv upplevt vissa stunder av låtskrivande 



 31 

som om musiken inte kommer från mig. Som att jag inte är skaparen utan bara förmedlaren av 

de toner som kommer till mig i stunden och att det är mitt jobb att ge plats åt dem. Dessa 

stunder tror jag dock kan beskrivas som flow lika väl som ”magi”. Jag upplever i efterhand att 

dessa stunder har kretsat kring att jag inte medvetet reflekterat över vad jag gjort och att det är 

det som lett till en känsla av att det inte kommer från mig. Det är dessa stunder som jag i 

efterhand kanske också upplevt som mest lustfyllda och har varit en stor drivkraft för mitt 

låtskrivande. För att inte drabbas av att känslan av magi, (eller flow eller lust) skulle försvinna 

försökte jag ständigt se analysen och de tendenser jag hittade så positivt men samtidigt så 

objektivt som möjligt. Oavsett vilka tendenser jag hittade kunde jag använda mig av den 

informationen, och det var positivt. Jag försökte ta analysen och reflektionen av tendenser på 

inte allt för stort allvar. Jag gjorde mig beredd på att jag skulle hitta tendenser som jag kanske 

inte skulle känna mig bekväm med, men jag försökte säga till mig själv att de delarna av mitt 

tonspråk också är vad som gör mitt konstnärskap till just mitt. Och att det är mitt val om jag 

vill förändras eller inte. Jag tror att vi skapare skulle kunna gagnas av att bli bättre på att 

reflektera. Att kunna titta lite mer frånkopplat på det man gör. Och kanske inse att man gör 

saker som man inte gillar och att det inte är hela världen. Jag har sett reflektionen som en 

inspiration till att utvecklas där jag velat utvecklas och ändra det jag har lust att ändra. Det 

tror jag har varit särskilt lätt eftersom jag försökt att inte lägga värdering i om saker jag gör 

blir bra för lyssnare eller inte. Jag har heller inte tagit in andra som har lyssnat och sagt vad de 

gillar eller inte gillar i min musik. Jag har också sett analysen som ett professionellt sätt att 

utvecklas. Där amatören behöver inspiration för att skriva har jag använt analysens resultat 

som något jag alltid har att arbeta med eller mot. Analys och reflektion kan enligt mina 

erfarenheter vara krävande och stundtals jobbigt. Men med en avståndstagande inställning och 

genom att utgå från vad jag själv vill göra har materialet av analysen varit en utvecklande 

inspirationskälla. 

Personlig utveckling är en drivkraft i mitt skrivande. Att känna att det blir en melodi jag gillar 

och att överträffa mig själv. Det har varit till hjälp att hitta nya saker genom att reflektera över 

vad jag brukar göra. Det har hjälp mig bryta mina mönster när jag känt att allt jag gör låter 

likadant. Det har också hjälp när jag inte vetat hur jag ska göra färdigt en låt. Då har jag 

kunnat gå till vad jag brukar göra, brukar gilla och testa att göra så. Analysmetoden har också 

utvecklat min intuition. Jag behöver inte medvetet tänka ”nu ska jag använda den där 

tendensen som jag brukar gilla”. Men efter att jag blivit medveten om mina tendenser 

upplever jag att min intuition kring vilka medel jag kan använda har utvecklats. Arbetet kan 

med andra ord både lett till att jag hantverksmässigt och medvetet kan använda fler verktyg 

men också påverkat mina stunder av omedvetet och intuitivt skaparflöde.  
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Melodins vikt 

En annan aspekt jag reflekterat över är melodins vikt i mitt låtskrivande. För mig är en bra låt 

som en helhet. Men även en helhet kan analyseras, alltså delas sönder. När helheten delas 

sönder blir melodin en viktig del för mig. Och när man delar sönder melodin, då går det inte 

att göra det utan någon underförståelse för harmonik. Jag tror inte jag är ensam om att finna 

att melodin är den viktigaste bärande beståndsdelen i musik. Melodins struktur och kvaliteter 

är ofta huvudbetydelsen för mig när jag tar till mig musik. Det är också huvudbetydelsen för 

mig när jag skapar musik själv. En melodi upplever jag kan berätta om en sångs handling utan 

att nödvändigtvis ha text till sig. Jag kan uppleva att texten kan ge för mycket information 

känslomässigt. Melodin upplever jag kan bära en känsla i sig. När jag ska skriva text kan jag 

uppleva det svårt att hitta balans i vad texten och musiken säger. Jag kan uppleva att det är 

svårt att få texten att säga samma sak som melodin. Därtill kan jag uppleva att om texten 

säger samma sak som melodin kan meningen bakom bli för tydlig, som om jag skriver 

lyssnaren på näsan.  

Jag har tyckt att det varit intressant att reflektera kring om melodin har högst prioritet för mig 

i musik, vad har då näst högst prioritet för mig? Är det harmoniken? Att skriva melodier 

utefter en för mig intressant harmonik är något jag utvecklat i detta arbete. Jag har med andra 

ord skrivit en intressant ackordssekvens och låtit melodin följa den. På detta ämne skriver 

Blume (2004): 

“I made the mistake of composing melodies by strumming chords and allowing them to lead me to 
the next predictable notes that sounded good with those chords. I wrote lots of boring, uninspired 
melodies this way.”  

Till skillnad från hur Blume uttrycker att han upplever denna metod upplever jag att genom 

att låta ackorden diktera hur melodin ska gå kan intressanta och oväntade melodier skapas. 

Utöver att arbeta på detta sätt har jag också jobbat med att hitta intressanta toner som skaver 

mot vissa ackord och som utan ackorden bakom inte hade haft samma betydelse. Almer 

(2015) skriver, ”Små ändringar på pappret kan möjligtvis få stora konsekvenser för hur man 

upplever musik känslomässigt.” Sambandet mellan melodi och harmonik är något jag blivit 

mer medveten om efter detta arbete.  

Professionalisering 

Ytterligare en aspekt jag reflekterat över är att när konsten berör uppstår det också 

problematik. När vissa tendenser uppmärksammats har jag stundtals blivit mindre benägen att 
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vilja arbeta med just dem, trots att jag gillar dessa tendenser. Ett exempel på det är när jag 

märkt att jag uttryckt mycket sårbarhet. Då har det varit svårt när jag tänkt att jag ska uttrycka 

det igen. Det medvetna gjorde att jag upplevde uttryckandet av vissa känslor som ett billigt 

knep eller teater mer än en genuin känsla. Jag har brottats med en känsla av att jag inte bör 

vara medveten om min känsla för att det ska vara genuin. Som att så fort jag observerar 

känslan så känns den sökt. Detta trots att jag genuint upplevde att jag kände den känsla jag 

ville uttrycka. Jag har inte varit helt bekväm med att professionalisera mina känslouttryck på 

det här sättet. Professionalisering innebär för mig i det här sammanhanget att kunna skriva en 

låt och jobba för att uttrycka en känsla utan att man nödvändigtvis känner den när man 

skriver. Det jag upplever som kalkylerande har varit jobbigt, även om jag förstår att det är 

detta som är professionell gestaltning. Inom skådespeleri har jag förstått att man pratar om att 

gestalta känslor. På det sättet kan man gestalta ett känslouttryck utan att nödvändigtvis känna 

det själv. Jag har brottats med detta men i fortsättningen vill jag försöka tänka att det är 

mottagarens känslor som är det viktiga - inte mina som artist eller musikskapare. Det viktiga 

för lyssnaren tror jag är vad som uttrycks i prestationen, inte vad kompositören kände när den 

skrev låten.  

Enkelhet och komplexitet 

Något jag brottats med är min egen ängslan över att en melodi ska vara för simpel eller för 

komplex. Jag kan vara rädd för att uppfattas som att jag tycker att det finns ett mervärde i 

komplex musik. Samtidigt är jag rädd för att uppfattas som att jag inte ens förstår den musik 

jag själv har gjort. Jag har kommit fram till att jag tycker att komplexitet i musik kan skapa 

oväntade och minnesvärda melodier. Men enkelhet i melodi kan ge utrymme för annat i 

musiken och också skapa balans till komplexare delar av musiken. Vägen ut ur det hela skulle 

kunna vara att bara inte vara så ängslig. Jag har funnit hjälp i tanken att för det mesta bryr sig 

nog de flesta inte om vad jag gör. Jag tror det kan vara skönt att komma till ett läge där man 

inte känner att man är viktigast i hela världen. Så man behöver inte oroa sig så mycket heller. 

Om min musik är komplex eller simpel kvittar kanske för andra.  

Samtidigt kan man fråga sig: Om jag är ängslig över att vara för simpel eller för komplex, kan 

det finnas en grund till denna ängslan som är värd att problematisera? Kan det vara värt att 

försöka hitta en balans i detta i mitt tonspråk? Det kanske är så att jag krånglat till melodier i 

onödan. Eller att jag inte har gjort tillräckligt för att en melodi ska vara intressant. Det finns 

en kamp i mig som jag inte gjort upp med tillräckligt. Musik kan vara komplex och catchy på 

samma gång. Många låtskrivare jag gillar finner jag ofta skriver vad jag bedömer som både 
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komplext och catchy på samma gång. Jag har nu i efterhand kommit underfund med att när 

jag lyssnar på musik som jag tycker om, så låter det mesta enkelt, oavsett om det är komplext 

eller inte.  

Kompetensförståelse 

Att reflektera över min egen kunskapsutveckling har gett mig större förståelse för min 

kompetens. Det finns likheter med min metod och Portfoliometoden. Taube (1997) 

presenterar denna ”internationellt kända” metod för en svensk publik och beskriver den som 

en utvecklings- och utvärderingsstrategi som bygger på att eleven samlar sina arbeten och för 

loggbok över arbeten för att eleven bland annat ska få ökad självkännedom. Taube (s. 14) 

skriver att ”tilltron till det egna tänkandet stärks och självtilliten växer” när eleverna får en 

chans att själva granska sitt arbete.  

Man kan se min analys som en metod att samla mina tendenser som innehåll i en mental 

portfolio. För mig har analysen gett vikt till mitt material och visat på min progression. Jag 

har sett att jag har pålitliga metoder i mitt skrivande. Jag har tidigare upplevt det som att även 

om jag tyckt om musiken jag skrivit har jag inte sett den som ett resultat av min kompetens 

utan snarare som att den uppstått av slump eller tillfälligheter. Jag har nu fått förståelse för att 

den intuitionen jag besitter består av mekanismer och tendenser och att det inte är en magisk 

egenskap som bara kommer då och då, som jag inte har någon kontroll över. Jag upplever att 

jag kan växla mellan intuition och medvetet arbetande med verktyg och att dessa verktyg 

kommer från mig. De verktygen har kommit från mig och inte från att någon annan sagt att 

jag ska göra så för att skriva bra låtar. Om man gör en enkel internetsökning på vad man kan 

göra för att bli en bättre låtskrivare är en av sakerna man hittar att man ska låta sig influeras 

och inspireras av andra1. I mitt arbete har jag istället försökt influeras och inspireras av mig 

själv. Jag har utgått från mitt eget skapande som grund, grävt där jag står och inte där någon 

annan säger att man ska gräva. Dessa självinsikter har gjort att jag fått bättre självkänsla i min 

kompetens att skriva låtar. Jag tror att det har lett till att mitt tonspråk blivit mer utmejslat. Jag 

har kanske gått längre i de riktningar som jag endast snuddade vid tidigare. Med större 

självkänsla har jag vågat göra ännu mer av det jag gillar. 

                                                

1 Tre exempel på vad jag i dagsläget får fram av en internetsökning på orden ”become a better songwriter” hittas här: 
http://blog.sonicbids.com/5-exercises-that-will-make-you-a-better-songwriter (hämtad 2019-05-16), 
https://thesongfoundry.com/become-a-better-songwriter/ (hämtad 2019-05-16), https://www.wikihow.com/Be-a-Good-
Songwriter (hämtad 2019-05-16).  
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Jag skulle inte påstå att jag själv har haft dålig självkänsla vad gäller min låtskrivning tidigare. 

Men under mina fem år på Kungl. Musikhögskolan har jag mött ett flertal medstudenter som 

uttryckt att de haft dålig självkänsla vad gäller sitt musicerande. Detta kan och/eller har 

såklart ha många anledningar men en av dem tror jag är pedagogiken på skolan. Jag upplever 

att vi fått många uppgifter i skolan som syftar till att utveckla oss men där ett moment av 

reflektion har saknats. Man stannar inte upp och tittar på vad man faktiskt har lärt sig. När 

man gör många små ständiga steg i sin utveckling upplever inte jag dem lika starkt som när 

man gör plötsliga och stora. Det finns en problematik i att titta på hur ”lyckade” personer 

inom ens arbetsfält har gjort och vad de gjort för att lyckas och inte titta på och lyfta det som 

man själv eller andra studenter gjort som varit bra och ta lärdom av varandra. Därtill tycker 

jag det finns problematik i den starka fokuseringen kring hantverk och teknik som jag 

upplever funnits vid institutionen för Musik- och Medieproduktion. Jag älskar teknik men på 

den konstnärliga utbildning som jag gått har jag saknat en grundvinkling i konstnärskapet. Jag 

upplever att det är genom den breda reflektion kring mitt låtskrivande som jag gjort, som mitt 

konstnärskap och musicerande har tagit större avstamp och utvecklats.  

Förslag till framtida forskning 

En reflektion jag har rör att produktionen kring en låt får olika betydelse och vikt för olika 

låtar. Jag upplever att produktionen kan plocka fram och dämpa olika karaktär av låtar. 

Kanske är det det som är produktionens största uppgift. De gånger jag skrivit låtar parallellt 

med att arbeta fram produktionen upplever jag att produktionen har fått en viktigare roll för 

uppfattningen av låten. Ett uttryck som jag i musikproduktion och låtskrivarsammanhang ofta 

hör angående låtars bedömning är att man vet att en låt är bra om den håller när man plockar 

bort produktion och bara hör den med till exempel gitarr och sång. Musikproducentens och 

låtskrivarens roll och arbetssätt har under decennierna förändrats och jag undrar därför om 

detta är en rättvis bedömning av en låts värde. Det är ett uttryck som jag upplever är 

vedertagen sanning hos många men jag skulle vilja öppna upp för en framtida diskussion och 

undersökning av detta. Några frågor jag funderar över är; Vad har produktionen för roll för 

uppfattningen av melodier? Hur påverkas låtskrivandet av att melodi skrivs till en färdig 

produktion? Efter observation av skillnader i verken beroende på utgångspunkt i melodi 

kontra musikproduktion föreslås detta som ämne för framtida forskning.  
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