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Abstract 

Vilket instrument använder sig låtskrivare av - när de skriver musik? På vilka sätt reflekterar 

det resultatet? Kan man se en flagrant likhet mellan instrument och låt? Jag har i detta arbete 

fördjupat mig i om man kan höra skillnad på hur låtskrivandet ter sig beroende på vilket 

instrument man väljer att skriva på. Jag har aldrig sett mig som en musiker med allenast ett 

instrument. Jag har således alltid skrivit musik på olika instrument på olika sätt och har därför 

forskat om man kan höra några skiljaktigheter. Jag har använt mig av piano, gitarr och 

synthesizer. Jag tyckte att det var lättast att skriva på gitarr eftersom det har jag gjort mest av. 

Det är lätt att komma på ackordsföljder som man har spelat innan. På piano och synthesizer 

kommer man på ett ackompanjemang och spelar in i Logic. Därefter loopar man och sedan är 

det svårt att hitta på något nytt. 
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Inledning  
Jag växte upp i en familj med musikintresse med instrument i varje hörn och uppträdde i en 

kyrka vid tre års ålder. Jag, min bror och syster fick testa alla möjliga sorts instrument och 

plågat våra föräldrar med tjutande blockflöjter, starkt bankande trummor och hårt slagna 

tangenter på flygeln. Jag har alltid varit omringad av instrument och alltid haft ett intresse av 

instrument. Mitt första minne av ett pianokomp jag själv komponerade var i princip ett 

arpeggio i e-moll i kvintläge, där grundtonen nedåtsteg kromatiskt från E ner till C#. Det blev 

en låt som jag och min bror gjorde, med hjälp från vår far. Jag var runt sju år och min bror var 

nio. Sedan dess har jag alltid tyckt om att komponera riff och komp men aldrig fullständiga 

låtar. Det var inte fören slutet på gymnasiet som mitt låtskriveri tog fart. Jag fick inspiration 

av ett av Jarle Bernhofts fantastiska liveframträdande och bestämde mig att mitt projektarbete 

skulle gå ut på att göra en låt och framföra den med hjälp av en looppedal: Boss RC300. En 

likadan loopstation hade Bernhoft använt. Efter det ansökte jag med olika instrument på olika 

skolor eftersom jag inte kände att jag tillförde mer på något instrument framför andra. Så jag 

sökte på sång, gitarr och på fiol men kom inte in. Vilket var tur för då började jag skriva låtar 

istället. Under ett år satt jag i mitt pojkrum framför datorn med gitarren inpluggad i ljudkortet 

och gjorde musik. Sökte därefter så många musikproduktionsutbildningar jag kunde och kom 

in på alla jag sökte. Vilket var härligt då det föregående året ansökningar gick åt skogen. 

Sedan dess har jag fortsatt att skriva låtar med hjälp av mina olika instrumentval.  

Men nu till kärnan av detta arbete. Jag ska forska i om det är någon skillnad på hur man gör 

musik beroende på val av instrument. Det som jag tycker är intressant är vilka vägar en låt tar, 

hur den utvecklas och varför. Min tes är, beroende på vilket instrument man väljer skriva sin 

musik på, har instrumentet en betydande roll i hur låten kommer ta form. Jag är ingen expert 

på något instrument, kan t.ex. inte alla läggningar på alla ackord, jag kan försöka att lista ut 

det, men det skulle ta längre tid för mig att skriva musik. Om jag för varenda gång byter 

ackord på ett teoretiskt plan så hade det inte blivit någon låt. Det var min gode vän David 

Beskow som beskrev för mig att jag skriver musik utifrån ett gehörperspektiv. Det är på 

senare år som jag har börjat förstå vad det är för ackord jag tar. Dessförinnan har jag satt ett 

finger på en tangent efter det andra och bildat ett ackord. Som t.ex. arpeggion som jag gjorde 

när jag var barn, jag kan nog räkna ut vad det blir för ackord nu, men det tar en liten stund.  
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Syfte 

Jag har varken läst eller hört talas om att man skriver musik annorlunda beroende på val av 

instrument. Eftersom jag spelar olika instrument skulle jag vilja forska i hur låtarna skiljer sig 

åt med de instrument jag väljer att skriva på. Detta skulle kunna ge förståelse i vad man ska 

tänka på när man skriver med piano kontra gitarr osv.  

Frågeställningar  

- Hur arbetar jag fram låtar med hjälp av musikinstrument? 

- Hur påverkas kompositionen beroende på val av instrument  

- Vilket instrument var lättast att skriva på?  

- Hur kan ens oförmåga att spela ett instrument vara en tillgång? 

Metod och genomförande 
Jag skall under sexton veckor skriva sexton låtar. En komposition (i form av demos) i veckan 

och som sedan sammanställs till ett album, vilket jag dock inte tänker ha som en faktor till att 

det här examensarbetet ska slutföras. Jag ska komponera låtar med hjälp av piano, gitarr eller 

synth. På så sätt kan jag se hur mina kompositioner utvecklas beroende på vad jag har valt för 

instrument. När jag får en idé på ett instrument, byter jag inte ut instrument tills jag får klart 

en hel låt med ackord, text och melodi. 

Jag ska använda mig av en stålsträngad standard-stämd gitarr av märket Yamaha, en Prophet 

08 PE-synthesizer, en Steinway & Sons-flygel från Kungl. Musikhögskolan och en 

stålsträngad Nashvillestämd gitarr av märket Cort. Jag ska skriva musik och text innan jag 

spelar in det i mitt DAW-program (digital audio workstation).  

Jag har inga begränsningar gällande genre. Jag vill att det ska komma naturligt. Samt att få ut 

så pass många låtar att jag kan sammanställa ett album och även sålla bort låtar som inte 

håller måttet.  

Låt nr.1 – MIIKEY  

Den första låten är en låt jag skrev på piano. Jag fick en idé på ett fult och slitet upright piano 

i studion ”Växthuset” i Sickla. Jag skrev ett komp som var i 3/4 över 4/4. Ett trick jag hade 

hört ifrån den skicklige gitarristen och låtskrivaren Ásgeir. Han har använt sig av detta 

fantastiska, nördiga och enkla musikteoritricket två gånger så vitt jag vet. Först i låten ”Kings 



 
3 

and Cross” och sen även i ”Stardust”. Låten får ett sväng som är subtilt nog för att 

ickemusiker inte ska kunna höra det.  

 

Efter jag hade skrivit kompet hade jag svårt att fortsätta. Eftersom jag inte är en pianist tyckte 

jag det var för svårt att spela kompet samtidigt med att komma på en sångmelodi. Det här 

hade jag inte räknat med. Jag var tvungen att göra en demoversion av kompet i Logic Pro X 

(mitt DAW-program) med ett midipiano och fortsätta därifrån. Det lät dåligt och jag fick 

ingen skön känsla överhuvudtaget. Till slut lyckades jag skrapa ihop text och melodi. 

Jag hade skrivit kompet men lyckades inte komma vidare. Jag behöll kompets ackordföljd i 

versen, fortsatte med refräng med pianoriffet, vers två utan riffet och tänkte följande ha ett 

stick. Mina idéer var redan nu, som innan, slut och jag försökte febrilt att leta efter nya vägar 

med pianot men utan någon lycka. Då satte jag mig vid Logic igen, kopierade kompet och 

bytte tonart. Låten går från början i E-dur och sänks med en hel ton ner till D-dur. Det kändes 

som det enda rätta och jag fick ett sorts gitarr/synthriff över pianokompet. Efter mellanspelet 

gick jag tillbaka till originaltonarten för en sista refräng.  

Analys av Miikey 

Jag hade som sagt lite problem då jag var en för dålig pianist för att spela samtidigt som jag 

skulle komma på melodi. När man möter ett kraftigt motstånd i processen av skrivandet 

spricker bubblan. En bubbla man kan infinna sig i när man verkligen är inne i något och det 

flyter på bra. Som när man målar en vägg, håller på med ett mattetal eller som nu, skriver en 

låt. Men nu var jag tvungen att ta en annan riktning. Som när mattetalet inte stämmer, då 

måste man tänka i nya banor och lösa problemet. Om en fullfjädrad pianist och låtskrivare 

hade skrivit låten så hade personen antagligen kommit på nya ackordföljder. Så jag tog en ny 

riktning med låten genom att byta tonart. Jag kommer från en familj som alltid har sett på 

melodifestivalen, så att byta tonart ligger varmt om hjärtat även ifall det är lite obekant i mitt 

musikskapande. Överlag är låten monoton och det händer inte så mycket med den, men ett bra 

sväng med 3/4 över 4/4. 
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Låt nr. 2 – Out of hearts 

Den andra låten skrevs med hjälp av min Nashvillestämda gitarr. En Nashvillestämd gitarr är 

samma sak som en vanlig standardstämning (strängarna EADGBE) förutom att vissa strängar 

stäms en oktav upp (EADG en oktav upp, B och E är i samma oktav som det vanligtvis är på 

en gitarr). För att detta ska fungera måste man byta de fyra lägsta strängarna till tunnare 

(EADG). Om man inte gör det så blir spänningen för hög och strängarna går av. Det blir som 

en 12-strängad gitarr förutom de strängar som klingar en oktav lägre.  

Någon som jag vet använder sig av den här stämningen är Bon Iver. Han använder det på flera 

låtar. Den mest tydliga är dock hans låt ”Holocene”. En vacker och melankolisk låt där den 

sköra gitarren och hans ljusa bräckliga falsettstämma passar oerhört bra ihop.   

Jag tycker mycket om det här soundet. Vad man än spelar så kommer det klinga annorlunda 

och vackert även ifall tonarten och ackorden är triviala. Låten som jag nu gjorde blev just det, 

alldaglig, den går i 4/4 i tonarten C-dur.  

Ackordföljden i versen lyder, C, G, Am, F. Inte fören jag skriver det här inser jag att denna 

ackordföljd är känd som en utav popens mest genomgående ackordföljd genom tiderna. Så 

kallad ”Four chord song”. Den har använts tusentals gånger med låtar som ”Don’t Stop 

Believin” med Journey, ”I’m Yours” med Jason Mraz, ”With or Without You” med U2, osv. 

Detta är första gången jag använder mig av den. Men eftersom jag använde mig av min 

Nashvillestämda gitarr så har jag inte hört eller tänkt på det. Det enda jag har tänkt är att låten 

känns lite banal.  

Fortsättningsvis har vi en refräng med ackorden, F, C, F, C, D/F#, F. Här ser vi ett ackord 

som sticker ut och det är D/F#. Detta ackord ingår alltså inte i C-durskalan.  

Efter första refrängen kommer en till vers och följande en till refräng. Därefter kommer ett 

stick som endast består av två ackord, D/F# och F, som loopade till slutet. Jag tänkte ha det 

som ett instrumentalt stick med lite orkestrala inslag som bygger till en slutfras vid låtens slut.   

Analys av Out of hearts 

Som sagt är låten alldaglig med sin extremt vanliga ackordföljd och jag hade nog inte skrivit 

låten om jag hade haft en vanlig gitarr. Låten har ett ackord som sticker ut från tonarten och 

det är ett D7/F#. Det var ingen teoretisk snilleblixt som kom till mig. Jag tyckte det lät bra och 

fortsatte med det. Det flöt på bra och jag hade inga direkta hinder.  
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Låt nr. 3 – SQ 

Den tredje låten heter SQ och skrevs på min Prophet 08-synth. Jag fick en idé på ett komp då 

jag använde mig utav en funktion som heter ”Gated Sequencer”. Man ställer in ett BPM 

(Beats Per Minute) och ett notvärde, i det här fallet 90 BPM och sextondelar, och när man 

trycker ner tangenterna upprepas tonerna i det notvärdet man har uppgett.  

Jag spelade in en bas med min Korg Monopoly och en melodi med samma synth som lät 

ungefär som en gammal telefon. Sångmelodin är rytmisk och har ett brett register på en oktav 

och en liten sext. Dessutom är det längsta hoppet i sången en oktav och en liten sext, ett C till 

ett Ab.  

Låten går i Ab-dur och har i princip två delar. Den första delen består av intro, vers, 

mellanspel, vers, mellanspel, vers och mellanspel. I den här delen ingår bara två ackord, Ab 

och Fm.  

I den andra delen byter låten ackord abrupt till ett Eb och följande Db, Fm och tillbaka till Eb. 

Då använde jag mig av min Korg monopoly och skrev ett stråkarr som lät väldigt nära inpå 

verkligt. Detta gjorde jag för att något nytt behövde hända. På något sätt kändes det som om 

låten byter tonart. Det blev ett avbrott från den ständiga ackordföljden Ab till Fm som gör att 

man känner att den nya delen är i en annan tonart.  

Analys av SQ 

Jag är inte heller någon van synthspelare, det som händer är att när jag väl kommer på en idé 

så har jag förbrukat mycket energi på att den idéen ska funka. Det blir ett tragglande med ljud 

som kan dränka kreativitet. Det behöver inte alltid vara så, men det kan absolut hända och det 

har hänt mig flera gånger. Ens kreativtetbränsle kan inte ta slut men olika event och 

företeelser kan förhindra kreativitetens flöde och det hände i detta fallet. Jag försökte komma 

tillbaka till kompositionen några dagar efter, men det var svårt att försöka återskapa samma 

typ av känsla igen. Det var nog därför jag kände att den andra delen inte riktigt satt ihop med 

första delen.  

Låt nr. 4 – Repeat 

Repeat skrevs på min Prophet-synth. Jag satt och pillade på lite ljud i synthen då jag 

snubblade över ett preset som jag hade gjort när jag spelade med en artist som arbetar under 

namnet Klangriket. Eftersom mitt preset var inställd så att en utav de fyra oscillatorerna var 

en kvint högre än den andra, så fungerade inte alla ackord och det begränsade mig en aning. 
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Till slut fick jag fram ett komp som blev sött och fragilt. Låten går i D-dur med ackordföljden 

G, Asus4, Bm, F#m. Sångmelodin kom samtidigt som kompet och följde ackordstonerna. Det 

som inte var vanligt med den här låten var att jag skrev det mesta av låten innan jag lade in 

den i mitt DAW-program. För en gångs skull kände jag inte heller att jag ville ha en ny del. 

Det slutade med att jag loopade de fyra ackorden genom hela låten. Vilket i sin tur ledde till 

att låten blev som ett enda långt crescendo där jag lägger på mer instrument allt eftersom. 

Analys av Repeat 

Repeat var väldigt rolig att göra och det gick ganska snabbt tills jag fick en färdig produkt. 

Det här var en av få låtar där jag kände att det inte gjorde någonting att jag loopade samma 

komp från början till slut. Det kändes som om jag hade andra element som dolde loopen och 

då kändes det som om det var något nytt som kom in.  

Låt nr. 5 – Road Home 

Låt nr. 5 skrevs på en gitarr. Jag hade varit stolpig i de låtar jag en så länge hade gjort och 

hade inte använt så många ackord och delar. I retrospektiv hade jag inte uppfattat att så var 

fallet. Jag hade lyssnat en del på en låt med artisten M83 som heter ”Intro” där han använder 

sig av endast två ackord i hela låten och jag var intresserad av att utmana mig efter den 

begränsningen. I de andra låtarna hade jag inte haft den begränsningen men nu hade jag aktivt 

valt det. Jag fick idéen snabbt och kände att det skulle kunna fungera.  

Låten går i Db-dur och jag använder mig då av två ackord genom hela låten, Db och Bbm. Jag 

ville få en arenakänsla som M83’s låt hade med hjälp av lite hockeykör och stora trummor. 

Gitarren bidrar mycket till drivet i låten. Det som är intressant är att här har jag gjort samma 

sak som jag har gjort med alla piano och synthlåtar. Jag har loopat gitarren från början till 

slut. Jag tycker dock låten blir mycket levande och inte alls lika rigid med hjälp av gitarren 

kontra piano eller synth.  

Sångmelodin blev till korta, kompakta fraser som inte stör så mycket. Jag försökte att lägga 

till mer men det kändes inte rätt då gitarren tog mycket plats.  
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Låt nr. 6 – 5 Year Kid 

Låt nr. 6 är ”5 Year Kid” och skrevs på min Prophet. Jag skrev en arp på tre toner och skrev 

resten av låten med hjälp av ett elpiano i min DAW. ”5 Year Kid” går i tonarten A-dur och 

innehåller fler ackord än alla föregående låtarna jag har skrivit om.  

• Vers – A, D 

• Brygga – F#m, C#m, F#m, C#m, Bm 

• Refräng – D, C#m, F#m, E/G#, A C#m, D, C#m, Bm C# 

• Stick – D, E, Fdim, F#m, E, D, C#m, Bm 

Den här låten flöt på bra, och eftersom den inte var klurig att spela på piano så kom melodin 

lätt också. Det som tog stopp var sticket. Jag ville göra något nytt med nya ackord och kom in 

på en ackordföljd som jag hade hört från 90-talsspelet ”Heroes III”. Men ackorden bytte för 

snabbt, gick ut från tonarten för mycket och det passade helt enkelt inte in. Så jag bestämde 

mig för att byta till något enklare men med det utstickande ackordet Fdim istället.  

Analys av 5 Year Kid 

Det som var lättare med att skriva på den här låten var att jag kunde spela och sjunga 

samtidigt. Jag fick ett naturligt flöde utan att behöva tänka för mycket på vad mina fingrar på 

pianot höll på med. Det blev många ackord vilket var kul för det hade jag inte gjort på de 

andra låtarna.   

 
 

Resultat 
Det som jag har lärt mig är att det är en relativt stor skillnad på hur man skriver musik 

beroende på instrumentet. Vilket skick instrumentet är i, hur det känns, om det är lätt att spela 

på, vart man befinner sig och en del andra faktorer.   
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Jag tyckte det var lättast att skriva på gitarr. De flesta låtarna jag skrivit har skrivits på gitarr, 

att det var lättast hade jag listat ut innan jag påbörjade den här studien. Låtarna blir 

fullständiga och med ackordsbyten i nästa alla delar samt att text och melodi flyter på bra. Det 

som inte kommer lika fort är intressanta ackordsbyten. Det är lätt att det blir ackord som man 

är van vid och har spelat innan. Om man dock stämmer om gitarren brukar det bli nya 

låtidéer. Med Nashvillestämningen blev det mer annorlunda än vad jag hade tänkt, men mer 

vanligt när man analyserade vad jag egentligen spelade. Så stämningen är en betydelsefull 

faktor.  

På piano kan det vara både lätt och svårt. Om man spelar svåra rytmer blir det klurigt för en 

som inte i vanliga fall spelar piano. Om man däremot spelar piano när man allenast följer 

ackorden blir det lättare. Jag har skrivit en hel del låtar på piano och det har fungerat för mig 

innan. Men när det blir för svårt sätter det stopp på låtskrivarprocessen. Låtarna på piano kan 

bli enformiga och det kan bero på att jag spelar in dem i min DAW för tidigt. Om jag inte 

hade gjort det så hade man kunnat fortsätta att skriva nya delar. För när man lägger in det i en 

DAW är det som om man lägger lock på låten. Nu har man låten i en låda och den kan inte 

rymma därifrån.  

Att göra låtar på synth är en utmaning jag aldrig tidigare gjort. Det som är klurigt är att man 

först måste hitta ett bra sound. Och det kan vara svårt inom en tidsbegränsning. På 

Prophetsynthen så finns det presets som gör att man kan utgå därifrån och ställa in 

inställningarna allt eftersom. Men om man skulle börjat med Korgen hade det varit svårare. 

Eftersom den inte har några presets och ibland kan man råka vrida på någon knapp som gör 

att man inte ens får ut något ljud. Min pappa hade hittat den på skroten för runt 10-15 år 

sedan. När jag först satte mig vid den, i 17-årsåldern, förstod jag inte varför det inte kom ut 

något ljud. Till slut förstod jag men då funkade enstaka 10 tangenter. Efter det använde jag 

inte den fören jag fixade tangenterna åtta år senare och nu är den min bästa (och dyraste) 

synth. Att skriva musik med synth har i princip fungerat likartat som på ett piano när det 

gäller ackordstänk och komposition. När jag skrev SQ lade jag in det direkt i mitt DAW-

program. Samma sak hände när jag skrev Miikey på piano. Jag hade inte gjort så om det hade 

varit gitarr. Då hade jag fortsatt att traggla igenom ackord och se vad som hade fungerat. Men 

här var det som om min fantasi tog slut.  

I tabellen nedan listas upp vad det var för skillnader på de olika låtarna: instrument, tonart, 

taktart, antalet ackord samt ”utstickande” ackord.   
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Avslutande diskussion  
Eftersom Kungl. Musikhögskolan stängde ner Campus våren 2020 på grund av Coronaviruset 

hade jag inte tillgång till ett piano. Så jag hann bara med en låt som var på piano. Resten blev 

på sådant som jag hade ständig tillgång till i isolering. Överlag tyckte jag att det var ett 

spännande projekt och jag utvecklade min självkännedom. Att skriva musik på instrument 

som inte är ens huvudinstrument är ett roligt tillvägagångssätt om man vill leta efter en ny 

utgångspunkt. Det händer någonting i hjärnan när man måste lyssna sig till hur man ska spela. 

Jag älskar att ta upp nya instrument att göra låtar på. Det kan vara en leksak som egentligen är 

Låt: Instrument: Tonart: Taktart: Antalet 

ackord: 

Utstickande 

ackord: 

Miikey Piano E-dur 3/4 över 4/4 8 0 

Out of Hearts Nashville 

Gitarr 

C-dur 4/4 5 1 (D7/F#) 

SQ Synth Ab-Dur 4/4 4 0 

Repeat Synth D-dur 4/4 4 0 

Road Home Gitarr D-dur 4/4 3 0 

5 Year Kid Synth Adur 4/4 7 1 (Fdim) 
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till för barn men som ändå låter och har toner. Man blir intresserad av vad man skulle kunna 

göra med så lite. När jag var liten älskade jag bl.a. min farmors trappor i hennes lägenhet. Jag 

brukade banka på dem och hitta nya toner. Det fanns reglar på sidan av trappan som var som 

långa strängar. Jag brukade älska att spela på dem. Det var knappt hörbara toner men jag 

kommer ihåg känslan av att komma på nya melodier med dem. Det här tar upp en annan 

aspekt, vilket är att göra musik på ”fula” instrument. Något som jag också älskar. En gammal 

sliten gitarr med tre strängar, ett oerhört ostämt piano eller ett par reglar på en trappa. 

Begränsningen som gör att man måste tänka annorlunda. Att man måsta tänka nya banor som 

man aldrig tänkt innan. Hjärnan tar en annan väg än vad den brukar och då händer det roliga 

grejer. Men att höra vilket instrument man skrev låten på är svårt. Om jag hade tagit bort 

instrumentet i låten som musiken skrevs på, så hade man aldrig kunnat lista ut vilket 

instrument det var.  

 

 

Förslag till framtida forskning  

Framtida forskning skulle kunna vara att göra musik på instrument som från början inte är ett 

instrument. Ett exempel som används en hel del är dricksglas. Antingen att slå på dem med en 

penna eller liknande eller att dra fingret på dess kant för att få ut övertoner.  

Ett annat förslag till framtida forskning kan vara att skriva musik på olika platser. Violinisten 

och bluesartisten Andrew Bird har faktiskt gjort detta på två av sina album som han har gjort 

till en serie, Echolocations: Canyon och Echolocations: River. En annan idé är att skriva 

musik ”inlåst” i en stuga långt bort från civilisation. Att bege sig ut till en stuga där ingen kan 

nå en och skriva utan distraktioner. Det är något jag verkligen skulle vilja göra och jag tycker 

det hade varit väldigt intressant. Bon Iver som jag nämnde tidigare hade nämligen köpt sig en 

stuga mitt i ingenstans i Wisconsin och gjort om den till en studio där han kunde skriva musik 

utan att bli störd. Där skrev han bl.a. albumet ”For Emma”, det är en vacker platta och det 

känns som om det är från en person med ett brustet hjärta.   



 
11 

Källförteckning/referenser: 
Bernhoft, Jarle. (2010). Bernhoft. On time. https://www.youtube.com/watch?v=EJfnvna4kwI 
Bird, Andrew. (2015). Echolocations: Canyon. (2017). Echolocations: River. 
Einarsson, Trausti, Ásgeir. (2014). Ásgeir. King and Cross.  
Einarsson, Trausti, Ásgeir. (2017). Ásgeir. Stardust. 
Gonzalez, Anthony. & Kibby, Morgan. (2011). M83. Intro. 
Journey. (1981). Don’t Stop Believin’. 
Mraz, Thomas, Jason. (2008). I’m Yours. 
Romero, Paul. King, Rob. & Baca, Steve. (1999). Heroes of Might and Magic III. 
U2. (1987). With or Without you. 
Vernon, Justin. (2008). For Emma, Forever Ago.  
Vernon, Justin. (2011). Bon Iver. Holocene. 
 
 


