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Tack 

 
Mitt fantastiska band som bidrog med att allt från repetitioner till konsert blev ett sant 

nöje! 

 

Mattias Alldahl för fint ljud på konsertdagen.  

 

Gun-Britt Gustafsson och de kloka sångpedagoger som hjälpt mig hitta min röst och 

mig själv.  
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Bakgrund 
 
Min mamma har berättat för mig att jag sjöng redan innan jag kunde prata. Jag sjöng 
melodier som jag hört och egna melodier, ibland med lite påhittad låtsastext. Även om 
mina föräldrar båda är musikintresserade så har ingen av dem varit så engagerade 
inom musik i vuxen ålder. Men i sin ungdom sjöng de i kör och gitarren kunde 
plockas fram ibland vid lägerelden. Men visst har  sång och musik alltid varit en 
viktig del för hela familjen då det har sjungits och lyssnats så länge jag kan minnas. 
Jag älskade att titta på när min pappa satte på LP-spelaren och där satt jag och 
lyssnade och sjöng med och tittade på när alla små saker rörde sig när spelare bytte 
sida på skivan. Min favoritskiva var Carole King. Jag vet inte om mina föräldrar 
trodde att jag skulle ägna min liv åt musik men de förstod att mitt intresse var stort. Så 
fort jag fick chansen så sjöng jag. När vi var på utlandsresor och det fanns en barn-
klubb så var jag inte direkt blyg utan ville gärna stå i rampljuset. Jag visste ju inte ens 
om jag var bra men jag gjorde det jag tyckte var roligt. Klokt nog så fick jag börja i 
kyrkans barnkör så fort jag var tillräckligt gammal. Man fick göra ett inträdesprov till 
kören, mest för att körledaren ville kolla lite hur man låg till och vilken stämma man 
skulle sjunga i. Men jag minns att jag var väldigt avslappnad då till skillnad mot hur 
det har känts då jag blivit äldre. Vi sjöng mycket på Gudstjänster i kyrkan med kören 
men det blev även flera egna konserter och körläger då man fick träffa andra körer. 
Jag gillade att åka på körläger, det var så socialt och spännande. Jag började även i en 
showgrupp för barn som hette Mini-funkarna där jag inte bara fick sjunga, utan dansa 
och spela teater också. Det var med den gruppen jag fick uppträda på en riktig scen 
för första gången. Vi uppträdde vid flera tillfällen på Solidenscen på Skansen i 
Stokholm och en gång var vi med på en cirkusföreställning i Globen. Jag älskade att 
stå på scen!  
 
 
När jag var 8 år tyckte min mamma att jag skulle börja ta pianolektioner. Men istället 
för att öva på läxorna hemma så satt jag mest och hittade på låtar och därmed 
hamnade mitt klassiska pianospel lite i skymundan och allt från fingersättningar till 
anslag gick åt skogen på lektionerna. Jag ville spela och sjunga samtidigt men det vad 
något min pianolärare ignorerade. Vilket var förståeligt, hon var ju klassisk pedagog. 
Det var bitvis motigt med pianospelet eftersom pianot stod i vardagsrummet och alla i 
huset inte uppskattade mina kompositioner.. Men helt klart ville jag sjunga mer så när 
det delades ut information om Adolf Fredriks musikklasser och Täby musikklasser i 
skolan så tvekade jag inte att söka. Fanns det en skola där man fick sjunga extra 
mycket? Klart jag ville gå där! Valet blev Adolf Fredriks trots att mamma var orolig 
över de långa resorna in till stan varje dag. Vi bodde då i Täby kyrkby, en förort till 
Stockholm som låg ungefär en timmes resväg bort från skolan. 
 
 
I årkurs 4 började jag på Adolf Fredriks musikklasser. Även om det var en bra skola 
för mig på många sätt så kan jag i efterhand sakna att vi till exempel aldrig fick prova 
på att spela några instrument. Det var bara körsång som stod på schemat under 
musiklektionerna. Men det hände väldigt mycket med min röst då jag fick riktig 
sångundervisning för första gången. Efter mellanstadiet så trivdes jag inte så bra 
förutom i flickkören, en kör man fick ansöka till på skolan. Stämningen var varm, 
man kände sig viktig och jag gillade den höga nivån och disciplinen, det kändes på 
riktigt. Jag samlade på mig mycket erfarenhet under min tid i Flickkören på de många 
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konserter och turnéer vi gjorde runt om i Sverige, Norden och även i Kina. Vi träffade 
många internationella körer och fick uppleva enormt mycket kul. Men trots att jag 
gillade att sjunga i den kören så kände jag att jag ville sjunga mer solo och blev 
nyfiken på andra musik-genrer. Redan i mellanstadiet upptäckte jag en del soul-
artister som  till exempel Mariah Carey som jag spelade på högsta volym och sjöng 
med till.  
 
 
 
Gymnasiet 
 
När det var dags att välja gymnasium så sökte jag till Södra Latin. Där började jag 
sakta men säkert hitta mig själv. Det var inte helt lätt alltid. Mest accepterad blev man 
om man spelade jazz och konkurrensen sångerskor emellan kändes av redan där på 
gymnasiet! Hemskt att det ska vara så hårt redan när man är så ung. Det var svårt att 
förhålla sig till den svåra stämningen, tonåren är en känslig ålder och man söker sig 
själv i all röra. Det var en omvälvande tid men väldigt viktiga år då jag fick många 
intryck på många olika plan. Jag hittade min bröströst, eller fullröst som det också 
kallas, som gav mig ny bredd i mitt muciserande. Jag utvecklades mycket, framför allt 
då jag fick Christina Gustafsson som sångpedagog. Då vågade jag släppa taget och 
exprimentera med min röst och kom mer och mer på vad jag ville göra och hur jag 
kunde låta. Tror att det berodde mycket på att hon faktiskt lyssnade på vad jag ville 
och kunde genren. Äntligen lossnade det! Även på det personliga planet hände det 
mycket. Nya värderingar, tankar och frågor kom upp. Jag hade tur att jag snabbt 
hittade vänner som också var mer inne på pop och soul än jazz. Vi blev skolans soul-
tjejer rätt fort och vi behövdes på den skolan! Vi blev en liten rebellisk skara och tack 
vare att det även började nya sångpedagoger på skolan med mer kunskap i genren så 
blev det mer ok att sjunga annat än jazz. Jag upptäckte också många artister som blev 
förebilder för mig. T ex Aretha Franklin, Stevie Wonder och lite nyare artister som 
India Arie, Gavin Degraw och Alicia Keys. Jag fastnar fortfarande ofta för artister 
vars röst jag tycker är  speciell och är viktig i produktionen. Då låtarna byggs runt 
melodin och även om det är en mäktig produktion så skulle den beröra om den 
framfördes väldigt avskalat. Jag har aldrig gillat instrumental musik på samma sätt 
även om jag absolut kan uppskatta det!  
 
 
Men efter gymnasiet hade jag tappat lusten lite av allt tävlande och 
prestationsångesten som tyvärr uppstått. Självförtroendet hade fått många smällar. Så 
jag tog en paus från musikstudierna. Det var nog bra på många sätt så att jag kunde 
hitta tillbaka till lusten igen och fundera på vad som var viktigt för mig. Under två år 
tog jag bara några få sånglektioner och spelade ibland med ett coverband men annars 
jobbade jag som kassörska och var ute och reste.  
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AMP 
 
Efter en tid så var jag otroligt sugen på att börja plugga musik igen och  visste knappt 
vad jag skulle ta mig till om jag inte fick göra det på en gång. Då sökte jag till 
Stockholms musikkonservarorium till en linje som hette AMP (Artister Musiker 
Producenter). Där kom jag verkligen i gång med musiken igen och det var då jag 
började skriva låtar på riktigt. Jag upptäckte att det var något jag verkligen brann för. 
Även där träffade jag lärare som jag kände mig avslappnad med där vi jobbade 
tillsammans, det kändes inte som ett typiskt lärare-elev-förhållande. De tyckte att jag 
skulle söka till musikhögskolan så det gjorde jag.  
 
 
 
Kungliga Musikhögskolan 
 
Första gången jag sökte visste jag väldigt lite om skolan. Jag visste inte ens om jag 
hade en chans att komma in. Jag förberedda sångprovet men lade inte alls ner 
tillräckligt med energi på de andra proven, såg det som en prova på-sökning. Men när 
jag kom på första resev på musikerlinjen utan att ha förväntat mig någonting så blev 
jag sporrad att söka igen. Jag kom in på lärarlinjen det året men kände inte att det var 
något för mig. Men då jag sökte nästa gång så sökte jag även till de musikerlinjerna 
med pedagoginriktning, det kändes som det bästa upplägget. Jag visste bara inte om 
de linjerna första gången jag sökte. Den andra gången jag sökte var jag bättre 
förberedd på teoriproven m.m, men just sångprovet kändes nervöst och lite krystat 
eftersom jag hade så höga krav och förväntningar på mig själv. Jag var väldigt 
medveten och ville verkligen komma in. Första gången så kände jag mig självklart 
nervös men på ett bra sätt och jag var mer avslappnad. Men det räckte ändå sån tur 
var. 
 
 
Tiden på KMH har varit spännande men kämpig. Jag har gått igenom alla möjliga 
stadier, både bra och dåliga. På KMH har jag lärt mig mycket men också kommit på 
vad jag inte vill hålla på med. Jag har provat på olika genrer och ensembler som 
passat mig mer eller mindre bra. Det har även varit intressant att se de olika lärarnas 
tillvägagångsätt att lära ut, hur de får eleverna att känna sig trygga och skapa ett bra 
klimat eller totalt misslyckas med det. Det har varit nyttigt att erfara för min roll som 
pedagog. Jag har lärt känna nya människor och musiker som betyder mycket för den 
musikaliska utveckling som hela tiden pågår. Även sångpedagog-utbildningen har 
gett mig mycket för egen del, inte bara för mitt yrke som pedagog. Och hela tiden blir 
man introducerad för nya artister som man fastnar för och kan hitta inspiration i till 
den egna musiken, sångsätt och uttryck. Dixie Chicks, Amos Lee, och John Mayer, 
för att nämna några. Här har jag också fått träffa fantastiska sångpedagoger där 
mycket fallit på plats som jag inser att jag hört på andra sätt förut. Kanske var jag inte 
mogen för det innan, men plötsligt kom aha-upplevelserna på rad både när det gäller 
teknik och vägar att gå. Gun-Britt var en av dem som kunde säga saker till mig och 
poletten bara trillade ner. När jag hade Sara Isaksson blev jag väldigt inspirerad och 
jag kunde skaka av mig en del dåligt självförtroende och lita mer på att jag höll.  
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Eftersom jag inte gått någon riktig folkhögskola innan jag började på KMH så hade 
jag inte bott på en skola där det inte fanns mycket annat att göra än att öva hela 
dagarna och jag kände mig därför lite efter alla andra. Jag fick för mig att jag från och 
med att jag började KMH skulle öva massor och mådde lite dåligt över att ha kastat 
bort så mycket tid utan att ha övat. Jag kände kraven stiga till skyarna men insåg snart 
att jag visst har övat på mitt sätt. Man övar ju även om man inte är instängd i ett 
övningsrum. Jag hade ju spelat lite i ett coverband och under tiden på AMP så repade 
vi, spelade in, uppträdde och allt är ju övning. Ibland är det bra att öva på specifika 
saker och jag har under min tid på KMH blivit mer medveten i mitt övande, vilket är 
viktigt, men man ska inte öva för övandets skull. Det har alla fall aldrig funkat för 
mig. När jag hittat nåt jag vill öva på och är sugen på det så blir jag motiverad. 
Annars så tappar jag bara gnistan. Jag har sedan flera år sjungit i ett ABBA tribute-
band där jag gestaltar Agneta. Det har varit ett utmärkt tillfälle att öva utan att kalla 
det övning. Bara genom att lära mig låtarna har jag ju övat men sedan att sjunga dessa 
låtar på samma sätt om och om igen har varit otoligt nyttigt. Man blir begränsad i och 
med att vi spelar alla låtar i originaltonart och de måste framföras som ABBA 
framförde dem. Att efterlikna en viss klang är nyttigt och att sjunga samma låtar med 
olika förutsättningar har varit en utmaning.  
 
 
Efter ett par år på KMH började jag plugga på halvtid vilket gav mer utrymme för 
mig i mitt yrke som sångerska. Detta var det ultimata för mig att kombinera skola och 
jobb annars hade jag nog tappat sugen för skolan. Det har varit viktigt för mig att 
jobba som sångerska  då jag fått träffa många musiker, artister, vara med i olika 
musikaliska sammanhang och komma på vad jag tycker är kul, hur branschen funkar 
och var jag vill vara i det sammanhanget. Men min egen musik har kommit lite i 
skymundan även om jag fått otroligt mycket inspiration av att vara ute och frilansa. 
Under mina år som frilansande sångerska har jag gjort allt möjligt. Coverspelningar 
på  events, fester och bröllop, studiojobb, sjungit på vigslar och begravningar, körat 
till olika svenska artister, sjungit i a cappellagruppen Riltons Vänner och Abba tribut-
bandet Waterloo. Jag gillar att göra mycket olika saker men det har varit lärorikt och 
skönt att ha några fasta sammanhang. I Riltons Vänner så fick jag känna på 
artistrollen lite mer på riktigt. Vi var en grupp på fem personer och alla sjöng lead om 
vartannat och jag var med och skrev låtar till gruppen. Där fick jag mycket erfarenhet 
om allt runt omkring en artist. Hårt jobb! Allt från skivinspelning, marknadsföring, 
ekonomi, kontakt med bokare och arrangörer, konserter, o.s.v.  Även i Abba-bandet 
har jag fått erfara mycket. Turné-livet, arbetet omkring en show,  kontakter med alla 
kunder m.m. Där är jag också artist men går ju in i en roll vilket också har varit en 
otroligt bra och rolig erfarenhet. 
 
 
Inspiration 
 
En konsertupplevelse som påverkade mig mycket var när jag såg sångerskan Alicia 
Keys -01. Då var hon inte lika känd som idag och det var en ganska intim spelning på 
förhållandevis lilla Berns i Stockholm. Jag hade inte så höga förväntningar för jag 
visste inte så mycket om henne utan hade bara hört några låtar och gillade hennes röst 
och musik. Hon sjöng otroligt bra, hennes band var grymt, kören var fantastisk. Hon 
bjöd på sig själv och man fick verkligen en kväll med henne. Hon hade bra och 
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underhållande mellansnack och det gjorde att låtarna berörde mer på något sätt. Jag 
minns att jag någon gång under konserten nästan började gråta för att jag blev så rörd 
av ögonblicket och jag kände att sjunga och beröra med musik är verkligen vad jag 
vill göra.   
 
 
Stevie Wonder är en annan artist som är häpnadsväckande begåvad och dessutom en 
varm och öppen artist. När jag såg honom i Globen -08, där en konsert lätt kan kännas 
distanserad, så lyckades han sprida en så varm stämning. Han fick oss att sjunga 
allihopa tillsammans och det var lite magiskt när ett fullt Globen sjöng någon av hans 
hits.  Jag minns att jag lade märket till kören väldigt mycket. De hade lite inövad 
koreografi eller mer bara rörelser, som var så effektfulla. Alla detaljer är viktiga.  
 
 
När jag såg India Arie på jazzfestivalen på Skeppsholmen i Stockholm -07 så blev det 
också tydligt hur viktig kontakten med publiken är. Hon berättade saker ur sitt liv och 
hade en avslappnad stämning på scenen med sitt band och mot oss. Vissa låtar som 
jag hört många gånger på skiva blev helt nya låtar där live, jag lyssnade på ett annat 
sätt.  
 
 
 
Minnen från scenen  
 
Från a cappellagruppen Riltons Vänner så  har jag massor av bra minnen. Men ett av 
många magiska ögonblick var när vi var i Hong Kong och uppträde på en stor arena. 
Det var en a cappella festivval och den här kvällen hade alla grupper en gemensam 
konsert. Vi hade fått väldigt bra respons under resan men det här var något extra. När 
vi kom in och skulle göra vår del så möttes vi av ett sånt jubel så man blev helt 
lycklig. Det kändes otroligt mäktigt att stå där och faktiskt framföra en av mina låtar. 
Men höjdpunkten var ändå när vi kom tillbaka för ett extranummer. Vi hade gjort en 
cover på Charlotte Perrellis ”Hero” som vi även hade gjort en komisk video till i 
superghältedräkter och den hade blivit mycket uppmärksammad i bl a Hong Kong. 
Efter alla grupper hade uppträtt så äntrade vi scenen ännu en gång iklädda våra 
dräkter. Nu skrek folk som tokiga! Härlig känsla. 
 
 
En annan konsert med Riltons Vänner som jag minns väldigt väl är en liten spelning 
på ett utomhuscafé i Bergshamra. Efter en låt så började det spöregna. Men vi slutade 
inte för det och det var ingen i publiken som gav upp och gick. Alla hjälptes åt att få 
upp nåt för att skydda ljudutrustningen och de som hade paraply delade med sig till 
dem som inte hade och det blev en rolig, varm och intim spelning. Både vi och 
publiken var supernöjda efter konserten, vi hade gett varandra så bra energi. 
 
 
Med Abba tribute-bandet jag sjunger i så finns det även där många bra upplevelser. Vi 
turnérar en del i USA och där älskar folk Abba. Även om man är medveten att Abba 
var extremt kända över hela världen när det begav sig så är det ibland svårt att fatta 
hur vi kan få så bra respons som vi får. Amerikaner är kanske inte så återhållsamma 
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och reserverade som vi svenskar i allmänhet är. Och ibland när jag står på scenen och 
sjunger ”The Winner Takes It All” som är en av de låtar då jag och även bandet 
verkligen kan gå in i låten (det är ofta rätt mycket att tänka på och som händer under 
många av låtarna. Koreografi m.m.), då slår det mig hur tacksam jag är över att få stå 
där och spela med ett sånt fantastiskt band inför en så härlig publik på en sådan scen.   
 
 
Min egen musik är det inte ofta jag framträder med även om jag vill. Det innebär 
mycket jobb och alla musiker måste ställa upp gratis eller kanske med ett par öl som 
gage, så det hindrar mig från att spela mer. Men när vi väl spelar så får jag en speciell 
kick. Jag kanske håller på med någon låt som jag då får en deadline på, vi måste repa 
och arra och jag njuter av allt det där. Jag behöver den där pushen i låtskrivandet och 
varje gång jag spelar med bandet igen så minns jag hur kul det är.  
 
 
 
 
Syfte 
 
Det har varit givande att ha egna projekt på KMH då man får fokusera på det man 
helst vill göra eller det man vill bli bättre på. Jag känner ju som sagt att jag ägnat för 
lite tid åt min musik och mitt eget låtskrivande. När jag väl gör det så undrar jag 
varför jag inte gör det oftare! Jag älskar att sjunga andras låtar, det finns ju så otroligt 
många bra. Men det är något magiskt över att kunna beröra med något eget. Med 
Riltons Vänner har jag alltså fått tillfälle att sjunga  en del egna låtar tillsammas med 
dem m en jag har inte helt fått styra över min musik när det gäller t ex arrangemang 
och inspelning och det är något helt annat att framföra min musik med mitt band. Så 
jag vill se vad jag kan göra med mina låtar, mitt sound och mig själv som artist. Om 
jag har prestationsångest över något så är det min egen musik men den kommer aldrig 
gå över om jag inte tar tag i den. 
 
 
Jag har under alla mina projekt på KMH valt att spela in en egen låt. I mitt förra 
projekt skrev jag även ett stråkarrangemang till låten. Nu väljer jag att göra en konsert 
med min musik. Jag vill utvecklas ännu mer som sångerska, låtskrivare och artist. Jag 
vill även komma närmare mitt sound. Vad är det i min musik som gör att det är jag?  
 
 
 
Komponerandet  
 
Jag började skriva låtar när jag var runt 9 år. De första åren hann jag nog skriva fler 
låtar än jag gjort under det senaste året! Jag hade inte lika mycket hämningar och 
brydde mig inte lika mycket om vad andra tyckte antar jag. Det började nog i åk 3 då 
jag i skolans melodifestival var tvungen att skriva en egen text till en befintlig melodi. 
Det var kravet i min årskurs för att få delta i festivalen. Jag gjorde om texten på 
Lizette Pålssons ”Som om himlen brann”. Min version hette ”Jag vill va med dig”. 
Jag minns att jag fick en kick av att pussla ihop ord och rimm. Självklart skulle det 
vara med två körtjejer som  dansade också. Jag vann festivalen och blev helt uppfylld 
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av att vara den första vinnaren som inte gick i åk 6, de äldsta på skolan som alltid 
brukade vinna. Jag skrev min första helt egna hit ” En vind blåser förbi mig” strax 
därefter och jag minns fortfarande hur stolt jag var när min lillebror sjöng den på sin 
skolavslutning och jag kompade på piano. 
  
 
I mellanstadiet skrev jag och en kompis till mig, Maja, lite låtar ihop och bildade en 
duo – MajMat. Duon varade inte så länge men vi hade roligt. Vi sjöng egna låtar, 
andras låtar, var med i en och annan sångtävling, spelade in oss på band, allt möjligt. 
Och framför allt så planerade vi vårt stora genombrott! 
 
 
När jag började gymnasiet så hade låtskrivandet legat på hyllan ett tag men där hittade 
jag inspirationen igen. Jag började så smått skriva och jag och en klasskompis gjorde 
ett projekt ihop i form av en EP. Det var otroligt lärorikt att spela in sin musik i en 
riktig studio och se vad mycket man kunde göra och vilka möjligheter det fanns att 
tillgå. 
 
 
Jag medverkade i en sångtävling av något slag då jag gick i gymnasiet. De var ett 
skivbolag/förlag som letade nya talanger. Hela konceptet verkade rinna ut i sanden 
men jag blev ändå kontaktad och började jobba med några på skivbolaget. Men 
bolaget befann sig i en liten kris och var på väg att läggas ner och jag blev runtslussad 
utan att veta riktigt vad som var på gång. Till slut blev jag ihopsatt med en annan tjej 
och de ville prova oss som duo. Vi gjorde en demo tillsammans i en studio och även 
det konceptet sprack men jag fortsatte att jobba med killarna i den studion vi gjorde 
demon i. Vid några tillfällen skrev vi ihop men det blev aldrig något långvarigt. Jag 
var inte riktigt mogen och inte heller modig nog att ligga på. Men genom dem träffade 
jag ännu en låtskrivare som jag blev rekommenderad till. Vi sågs och skrev låtar ihop 
i några månader men sen åkte jag iväg på en långresa och tog inte upp kontakten när 
jag kom tillbaka. Klantigt kan man tycka.. Men jag hade alla fall fått prova på att 
skriva ihop med andra, vilket jag gillade men var lite för feg ibland. Jag visste inte 
riktigt min roll i det hela och vågade inte ta plats. 
 
På AMP så hade songwriting mer fokus och jag kom igång med låtskrivandet. Det var 
väldigt givande att ha individuella songwriting-lektioner med olika lärare. Jag fick 
ännu en gång en kick av att höra hur mina låtar blev till ”riktiga” låtar när jag repade 
in dem med bandet. Då fick jag även många tillfällen att framträda med min musik. 
Men jag minns att mina låtar inte helt formades helt efter mig eftersom jag helt enkelt 
inte visste hur jag ville ha dem och hade för lite erfarenhet. Men man måste ju börja 
någonstans.  
 
 
När jag började på  KMH så började jag spela med några musiker som redan var ett 
band och hade spelat en del ihop. Jag hade inte riktigt hittat mitt sound och var väldigt 
kluven över hur mina låtar skulle låta. Vilken genre var det ens? Jag lyssnade på 
väldigt mycket soul och bandet jag spelade med var otroligt skickliga i soul/funk-
genren så låtarna formades efter det. Men efter som åren gick, jag skrev fler låtar, så 
kände jag mig inte hemma i soul/funk-träsket med mycket syntar och beats. Det 
passade inte heller till låtarna som började ta annan form. Jag började lyssna mer på 
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singersongwriters och jag ville ibland ha mina låtar mer avskalade. Det viktiga var att 
melodin och låten kom fram, det var det som skulle vara i fokus. Den souliga touchen 
finns nog fortfarande kvar i mina låtar och i sättet jag sjunger.  
 
 
 
Den kreativa processen 
 
När jag skriver egen musik får jag ofta ett uppslag till en idé då jag till exempel varit med 
om någonting som berört mig på något speciellt sätt. Det är då jag brukar hitta 
kreativiteten, när jag vill få utlopp för en känsla. Men ibland har jag massa tankar inom 
mig, som jag vill få ner i en låt men kan ändå inte hitta den där skapargnistan. Varför vet 
jag inte alltid, men jag har tänkt på det en del. Även om jag håller på att spricka så kan jag 
ändå inte formulera mig. Det har kanske att göra med ens inre lugn eller något. Man måste 
ha fokus för att kunna få ut det man vill säga.  
 
 
Självklart är det många andra saker som spelar in. Jag skriver mycket texter på engelska 
och det innebär en begränsning. Jag har inte så stort ordförråd som jag skulle vilja ha och 
har inte alltid det engelska flödet när jag formulerar mig. Jag måste ha tid och fokus för att 
kunna komma till skott liksom och det är även viktigt att lyssna på andra artisters musik 
och låta sig inspireras. Jag tycker att texterna är något av det svåraste att få till och jag vill 
inte att de ska bli för uppenbara eller banala (vilket jag ofta tycker om mina texter) även 
om de ska vara tydliga.  
 
 
 
Prestationsångest kan också dämpa kreativiteten. När man släpper på pressen så kommer 
flödet lättare. Under songwriting-kuren på KMH träffade man olika låtskrivare och fick 
idéer, tips och en ny uppgift varje vecka att skriva en låt efter vissa ramar. För mig blev 
det en stor hjälp att släppa på prestationen och bara skriva det som kom ut. Jag sänkte 
pressen hos mig själv på hur bra låten måste bli eftersom jag bara hade en vecka på mig 
och tänkte att jag får nöja mig med hur resultatet blir. Och ibland blev det med säkerhet 
bättre än om jag hade haft all tid i världen på mig.  
 
 
Oftast så skriver jag text, melodi och ackord på samma gång. Jag sitter vid pianot och 
hittar kanske en ackordsrunda jag gillar eller så har jag en melodi-idé att utgå ifrån och 
därifrån så spelar jag och hittar på en melodi med lite låtsastext. Mest bara meningar som 
inte betyder något utan är ord blandat med ljud som inte ens är riktiga ord. Men ibland 
kommer en riktig fras in någonstans i låten som klingar och känns bra på det stället. 
Kanske en bra hook eller en snygg fras som jag sedan tar vara på och skriver runt. Ibland 
kan en låt knappt ha kvar någonting från grundidéen, men man behövde den för att 
komma till slutresultattet. Jag spelar in låten och hittar varianter på text, melodi eller 
ackord där det inte känns bra. Jag har även lärt mig att oftare och oftare våga prova nya 
vägar i mitt låtskrivande. Till exempel att begränsa sig på något sätt med till exempel 
ackord eller hitta en figur, något slags riff eller melodislinga, att behålla hela låten. Jag 
börjar så smått våga ta fram gitarren även om jag inte behärskar instrumenetet helt. Ibland 
är det nödvändigt att spela sin låt med ett band eller till och med inför publik för att känna 
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om den funkar. Själva arrangerandet gör jag oftast ihop med mitt band utifrån mina idéer 
som de sedan får lägga sin egen personliga tolkning i. Processen fortsätter även på scenen, 
det är då jag verkligen känner om det funkar. Låtar jag spelat flera gånger har ibland 
nästan blivit en helt ny låt efter ett tag för att jag ändrat så mycket, men det händer inte så 
ofta. En av mina äldsta låtar som jag behållt och framfört av och till i flera år är  “Don´t let 
me know”. Den var från början en soul-dänga med mycket syntar och beats. Succesivt har 
den förändrats, både i melodi, text, arrangemang och stuk. Men det är kanske för att jag 
har förändrats över åren så de låtarna jag skriver idag kanske inte skulle förändras så 
drastiskt om jag inte behåller dem i min repertoar i många år till.  
 
 
 
Repertoaren 
 
Let You In 
Den här låten skrev jag först till a cappella-gruppen Riltons Vänner som jag sjungit i, 
men den är ändå väldigt personlig. Låten har en liten melodislinga i början som 
återkommer som ett litet tema genom låten. En låt av Gavin Degraw hade gått runt i 
huvudet på mig där det är en pianomelodi i introt, och början på min melodi är snarlik 
den. Vet inte om det var på grund av Gavins låt som min melodi började så men det 
var det som kom när jag satt vid pianot. Den låter helt annorlunda i min låt som även 
går i en annan taktart. Jag valde att framföra låten utan hela bandet även om jag gjort 
det förut.  
 
 
 
Busride 
Den här låten kom till under songwriting-kursen på KMH. Vi fick i uppgift att plocka 
något från vardagen. Jag tänkte att jag skulle hålla mig borta från klassiska 
kärlekslåtar där jag brukar trava runt.. Det resulterade i den här låten.  
 
 
Never Leave 
Låten handlar om rädslan att bli lämnad av den man älskar.  Den här låten försökte jag 
skriva för gitarr även om jag inte kunde ta ett ackord själv då jag skrev den. När jag 
arrangerade den här låten, vilket var för rätt länge sen så träffades jag och gitarristen 
Mattias Fjellström, som jag spelar mycket med, och spånade ihop. Jag hade en tanke 
om elgitarr-melodier i låten och hade med mig några låtar att lyssna på som referns, 
bland annat ett par låtar av Gavin Degraw. Sen sjöng jag melodier för Mattias som 
han sedan härmade och kanske gjorde om lite för att det skulle bli mer spelbart. Det 
funkade väldigt bra. Jag tycker att det ibland kan vara lättare att arra utan hela bandet 
men skönt att få input av någon mer instrumentalist, speciellt eftersom jag själv är 
dålig på gitarr.  
 
 
That Is What I See 
Den här låten skrev jag en av de första gångerna jag var riktigt kär. Texten handlar om 
att man blir berusad av äkta kärlek. Som att den man älskar har makt över en. Man är 
i ett tillstånd där man knappt kan råda över sina handlingar, som i ett lyckorus.  Även 
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här finns en intromelodi som återkommer. Jag är nog mycket för sånt. Detta var den 
enda låten jag själv spelade piano på under konserten.  
 
 
I´m Wasting Mine On You 
Ännu en låt om olycklig kärlek. När man får tillräckligt mycket bekräftelse för att 
hoppas, men hjärtat blir krossat gång på gång. Och man vet att det är så det kommer 
sluta varje gång. Låten hade aldrig framförts innan denna konsert och vi framföde den 
med piano, lap steel och kör. Det passade låten bra och jag ville prova på att få in lap 
steel i min musik, jag gillar det väldigt mycket.  
 
 
Try Not To Think Of Me 
En termin på KMH så hade jag några sånglektioner med Rebecka Törnqvist . En 
otroligt bra sångerska och låtskrivare! Vi jobbade mest med mina låtar på lektionerna 
och den här låten skrev jag när Rebecka bad mig att skriva en låt utan nån riktig 
refräng. Jag har en tendens att ofta skriva poplåtar med det klassiska upplägget av 
form och upprepningar i melodier. Så jag gjorde ett försök att gå ifrån det för att hitta 
nya vägen i låtskriveriet. Inte heller denna låt hade framförts förut och det var bara jag 
och Ted (piano) som framförde den. Under repetitionen var han mycket mån om att vi  
skulle få till den så som jag ville ha den. Det fanns ett mellanspel som jag ville ha en 
viss stil/stämning på och han spelade till och med in när jag halvtaffligt spelade det så 
han kunde lyssna och utgå från det. Jag tycker att vi fick till en väldigt fin känsla på 
låten. 
 
 
This Way 
Handlar om uppbrott och hopp. Den här låten formades rätt så snabbt och jag tillät 
mig att ha med alla klychor som kom ut. Men när jag arrade den försökte jag göra den 
lite ruffigare med hjälp av bandet. 
 
 
You´re not home 
När jag skrev den här låten var min dåvarade pojkvän borta på turné i Australien en 
lång period. Då satt jag hemma vid pianot och klinkade fram den här låten om 
längtan. Jag minns att jag hade svårt att få till texten då jag hade en ackordsrunda klar 
för mig och inget passade in tyckte jag. Men det gick till slut. Kill your darlings som 
man säger.  
 
 
 
Bandet 
 
Jag har under de senaste åren spelat mycket med samma band så ofta det har gått både 
när det gäller min egen musik och vid andra spelningar. Men man har ju hela tiden 
träffat på nya musiker som det har klickat och varit roligt att spela med så det har varit 
lite ruljans! Bandet bestod denna gång av Andreas Ekstedt - trummor, Kristofer 
Sundström – Bas, Magnus Josephson – Elgitarr/lap steel, Ted Hector - Piano, Emma 
Salmonsson – Kör/gitarr och Maria Höglund – Kör/tamburin.   
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Andreas har jag spelat med sen jag började Musikhögskolan, men då var hans 
instrument slagverk. Men fler och fler gånger så har han axlat rollen som trummis och 
det känns som hans spel och kreativitet passar min musik bra. Även Magnus har hängt 
med sen den tiden och han är en begåvad, seriös kille man alltid kan lita på. Vi har 
gjort allt från duo-gigs till 14-mannabands-gigs. Kristofer har jag spelat med i olika 
sammanhang, allt från bröllopsband till tributeband. Han är en genomgo kille som 
spelar sjukt svängigt. Emma Salmon har blivit min vapendragare i kör-sammanhang. 
Vi insåg att vi var en strålande duo och har gjort många kör-jobb ihop och funkar 
väldigt bra både på och utanför scen. Jag körar till henne när hon spelar sin egen 
musik och hon åt mig. Maria är även hon en nyfunnen vän och fantastisk sångerska 
som alltid  är pålitlig och lätt att ha att göra med. Tec Hector är en ny och härlig 
bekantskap som ställde upp och var med på min konsert! 
 
 
 
Konsertlokal 
 
Eftersom jag gjorde min examenskonsert när jag gått ut KMH så var jag sugen på att 
hitta en lokal utanför skolan. Jag kontaktade några ställen som jag gillar där jag varit 
på konsert. Men tyvärr insåg jag snabbt att det är svårt att få ett datum med knappt två 
månaders varsel när jag dessutom inte släpper en skiva och ska ha releasefest och jag 
är inget namn som garanterat drar mycket folk. Efter att ha pratat med en del otrevliga 
och en del trevliga men avvaktande bokare så ringde jag min vän Magnus på 
Fasching. Fasching är ett ställe där jag spelat många gånger i olika sammanhang och 
jag känner mig som hemma. Min första inställning var att jag just därför skulle söka 
mig någon annanstans men insåg till slut att det var ett bra, tryggt alternativ. Att få ett 
datum på fasching var inte heller helt lätt och när det äntligen var ordnat så passade 
inte det datumet hela bandet och knappt mig själv så det var bara att leta vidare. Jag 
var frustrerad och ville verkligen få till ett datum för konserten denna terminen. Till 
slut tog jag kontakt med konsertproducenten på KMH och frågade om det fanns en 
chans att få ett datum där.  Jag hade tur att det fortfarande fanns några datum att välja 
på. Dock bara lunchkonserter vilket gör det mer tidsbegränsat och det är svårare att 
dra folk mitt på dagen. Men jag kände att jag inte hade något val och jag insåg att det 
är bäst att ta vara på detta tillfälle. Sissel på konsertproduktionen var mycket hjälpsam 
och tålmodig då hon fick invänta besked från mig då jag försökte få svar från mitt 
band. Äntligen var ett datum spikat! 
 
 
 
Repetitioner 
 
Det är alltid svårt att få ihop reptider med ett band fler än två personer.. Så jag fick 
inte ihop ett rep då alla inblandade kunde vara med samtidigt. Det blev ett rep med 
hela bandet förutom kör och ett rep med piano, gitarr/lap steel och kör. Jag behövde 
ett rep med Ted (piano) och Magnus (gitarr/lap steel) utan bandet ändå så det blev en 
bra lösning. Maria och Emma har körat till mig förut på en del av låtarna så det 
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kändes som det räckte att köra igenom alla låtarna tillsammans med bandet på ett 
genrep samma dag som konserten.  
 
 
För att alla skulle kunna vara väl förberedda inför de få rep vi hade så skickade jag ut 
inspelningar och noter på låtarna. Kören fick också noter och en del inspelningar på 
stämmor. De nya låtarna spelade jag in när jag själv spelar piano och sjunger så att 
stil, melodier och karaktär skulle vara så klara och tydliga som möjligt. Alla hade 
gjort ett jättebra jobb att lyssna in materialet så vi kunde finslipa på arrangemangen på 
repen och slapp lägga tid på att lära oss låtarna. Flera i bandet hade spelat en del av 
låtarna förut så det underlättade självklart. Det är självklart bra att vi spelat ihop förut 
så de vet mer vad jag är ute efter och vi känner varandra. För mig är det viktigt att 
känna att musikerna har kul för att kunna jobba avslappnat och det kände jag 
verkligen. De vill inte bara göra ett jobb, lära sig låtarna och sen är det klart. De vill 
leverera och ha kul. Det blir då lättare att prova idéer utan att det känns besvärande. 
Insåg under repetitionsarbetet vad viktigt det är med rätt tempo för att texten och 
melodin ska kännas naturlig och komma till sin rätt. Jag och pianisten Ted repade en 
av låtarna några extra gånger efter de andra hade gått bara för att känna in varandra 
och hitta ett bra tempo för den låten. Jag var hela tiden missnöjd för det känns direkt 
när tempot är fel. Ted var mån om att det skulle bli bra och bad mig spela introt på 
pianot. Då lyssnade han in tempot och försökte hitta samma när han själv spelade. 
Efter en av gångerna vi spelat låten då båda tyckte det kändes jättebra och vi höll 
samma tempo låten igenom så sa Ted att han måste ju lyssna in vad jag gör, han hade 
mer gått på ett angivet tempo och höll fast vid det. Då kändes det verkligen att vi 
spelade ihop. Det blir lite magiskt och det har helt säkert inte bara med tempot att 
göra. Samspelet är otroligt bra i hela bandet och det ger låtarna liv.  
 
 
 
Marknadsföring 
 
Eftersom jag var ganska sent ute med min konsert så la jag inte ner så mycket energi 
på marknadsföring, det fanns helt enkelt inte tid till det. Då konsertdatum bokades var 
redan deadline för att göra affisch passerat och jag släppte den punkten. Men när 
Sissel från konsertproduktion hörde av sig och undrade om hon skulle göra en affisch 
åt mig så skickade jag snabbt iväg en bild till henne så vi fick till en affisch ändå som 
jag kunde sätta upp på KMH. Utöver det så gjorde jag ett event på Facebook dagen 
innan konserten som skickades ut till mina kontakter där. Självklart var det i lite 
senaste laget men det blev alla fall av. Mitt fokus låg på att genomföra konserten och 
tanken på att dra folk slog mig inte förrän några dagar innan. Men vi ville ju faktiskt 
inte spela för en tom lokal! 
 
 
 
Konserten 
 
När väl konsertdagen kom så kände jag mig nervös. Det är någonting med att 
uppträda på skolans mark.. Men jag kände mig ändå lugn och förväntansfull. Vi hann 
soundchecka och repetera det sista på morgonen och det kändes bra. Det var dock 
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svårt att få till ett sångljud i monitor som passade både till de väldigt avskalade låtarna 
och de med mer drag. Jag var nog även lite för stressad för att riktigt känna efter 
under soundcheck. Men jag hade ändå jätteroligt. Vi fick till ett skönt sound och jag 
är supernöjd med hur det lät! Och det verkade som bandet hade roligt och vi spelade 
verkligen ihop. Jag kände mig dock lite flytande ovanpå alltihop, inte riktigt där hela 
tiden. 
 
 
Det kom även förvånansvärt mycket folk. Det är ju alltid uppskattat att uppträda för 
mycket publik. Det dök även upp lite otippade människor i publiken vilket var roligt. 
Jag tycker att vi fick bra gensvar. Det hände ju några oväntade saker under konserten 
som till exempel att ett mobil-alarm började ringa bakom scenen.. Men det kändes 
inte som det störde publiken så mycket, det var nog mest vi som blev lite stressade av 
det. Det blev lite komiskt mest. Jag hade inte förberett exakt vad jag skulle säga 
mellan låtarna men jag hade några hållpunkter då jag visste ungefär vad jag skulle 
prata om.  
 
 
 
Reflektioner 
 
Det finns alltid massa saker som man kunde gjort på något annat eller bättre sätt. Jag 
borde kanske ha förberett mitt mellansnack mer, varit mer fokuserad på mitt 
monitorljud under soundcheck, kanske hoppat över att spela piano på en av låtarna för 
att det bara bidrar till att jag blir stressad och nervös eller angett tempon tydligare på 
någon låt som gick alldeles för sakta. Men nu blev det såhär och jag är jättenöjd! Jag 
och Gun-Britt har efter konserten pratat om att jag saknade en viss närvaro, jag var 
inte helt och hållet där. Hon såg mig spela på en liten klubb ett halvår innan där ljudet 
var mycket mer begränsat och jag var dessutom väldigt sjuk men hade beslutat mig 
för att genomföra spelningen ändå. Och på nåt sätt så rann kraven av mig efterom jag 
visste att det inte skulle kunna bli det bästa jag gjort, jag var alldeles för dålig i halsen. 
Men jag var ändå väldigt fokuserad eftersom annars hade jag inte klarat av 
spelningen. Det blev på många sätt mer känsla i det framträdandet och jag kände mig 
grundad och närvarande trots att omständigheterna var mycket sämre på många sätt. 
Ljudutrustningen var ett skämt jämfört med vad som erbjuds i Lilla salen och det var 
inte ens en riktigt ljudtekniker på plats. Scenen var liten och jag var jättesjuk. Men 
ändå så blev det bra. Självklart är det en lite annorlunda och obekväm situation att ha 
examenskonsert. Även om det faktiskt bara är en konsert så blir det så påtagligt att det 
är en skolrelaterad grej, speciellt när man befinner sig i Lilla salen. Men jag har nog 
en hög lägsta nivå så kanske märkte inte de som inte kände mig att jag inte var helt 
där och helt grundad och stabil. Gun-Britt som känner min röst väl kunde höra det 
men hon sa att det var nog mest en känsla hos mig själv, så farligt var det inte. Att 
spela egen musik är ju väldigt annorlunda från till exempel spelningar med Abba-
bandet då jag går in i en roll med peruk och kostym. Men när jag framträder med min 
egen musik då är det ju bara jag. Man blir mer blottad. Och jag ska inte hymla med att 
jag ibland haft ett självförtroende lika med noll när det gäller min musik och ibland 
har jag bara varit trött på den och på mig själv. Men jag tror att det är bra med små 
kriser ibland, då får man hitta nya vägar i till exempel låtskrivandet och man kan få en 
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skjuts i sitt artisteri när man väl tagit sig ur krisen. Men det är fortfarande nervöst att 
framföra egen musik. 
 
 
Vårterminen 2010 hade jag sånglektioner med Marie Bergman som jobbar mycket 
med rösten som livsredskap och grund. “Varje människa har en unik röst och ett unikt 
personligt uttryck. När vi känner vår potential blir vi fulla av livsglädje och mod. 
Rösten är en ingång till att förstå vem du är och när rösten växer, så växer hela Du.” 
(http://www.bergmanvoiceacademy.se/) Vi jobbade mycket med resonanser, att hitta 
min egen röst, min grund och min förankring. Vi gjorde övningar då vi 
exprimenterade med klangen i kroppen och resonatorn för att hitta den egna rösten 
och grunden. Jag upplever att jag och Gun-Britt har jobbat mot samma mål men hon 
använder andra ord och knep. Jag har tänkt mycket på den egna rösten, att den ska 
kännas och kroppsförankras.  Det är viktigt för mitt artisteri att ha hittat min röst för 
med det kommer även så mycket mer. Jag upplever att output och uttryck påverkas av 
rösten. Den är lite av ens själ. Jag tyckte det var svårt att hitta den där grunden under 
konserten, kanske på grund av att jag inte fick fram ett bra monitorljud eller kanske 
för att jag var för splittrad under konserten. 
 
 
 
När det gäller mellansnack så är jag medveten om att mitt mellansnack inte var 
perfekt men jag försökte alla fall ha en kommunikation som kändes lagom i just den 
situationen. Det gör mig lugn att ha en plan men jag vill inte ha allt ordagrant planerat 
utan jag gillar att improvisera och känna in. Men det är viktigt att ha någonting 
förberett. Som jag tidigare berättat från då jag själv varit på konsert så tycker jag att 
det är viktigt att få lära känna artisten lite så det blir mer personligt. Det behöver 
nödvändigtvis inte betyda att jag vill höra en lång historia och massa planerat 
mellasnack, men att det sker en dialog med publiken så man får en känsla av vad det 
är för person och att man får se lite mer än bara yta. Då berörs man mer och det blir 
mer intressant. Det är alla fall så jag upplever det. Men jag vet att jag har svårt för det 
ibland och kan vara lite reserverad. Jag blir lite rädd när det blir för personligt och 
tänker att vem vill lyssna på mitt dravel? Det mest personliga jag gjort förutom min 
egen musik är konserterna med Riltons Vänner. Det var otroligt nyttigt att vara 
tvungen att planera ett mer eller mindre personligt mellansnack och sen få köra det i 
en föreställning som vi turnérade med och därför få chansen att känna in under många 
föreställningar hur det funkade och man vågade mer och mer. 
 
 
Något som var roligt var att jag fick väldigt bra respons på mina nyaste låtar. De som 
jag var tveksam till att ens ha med på konserten eftersom jag inte skulle ha hunnit 
jobba tillräckligt med dem. Men många kom fram och pratade just om de låtarna. Jag 
fick även kommentarer om att jag hittat min grej och mitt sound lite mer. Jag hade 
nästan släppt tanken på att hitta mitt sound så det var ju kul att det lyckades komma 
fram något personligt i arrangemangen ändå. Någon refererade till r&b-sångerskan 
Brandy som har väldigt mycket körer i sin musik, de är lika viktiga som vilket annat 
instrument som helst för låtens helhet. Jag har samma nisch men bandet spelar inte 
r&b utan mer singersongwriter-aktigt och lite skitigare. Bra kontrast fick jag höra. Det 
var inte någon utstuderad plan från min sida utan det har bara blivit så för att jag gillar 
körer och tycker det är viktigt i min musik.  Jag har mycket “kör-paket” i mina låtar 
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och de sjungs ofta väldigt precist och tajt på bandets live-sound. Självklart så har jag 
mitt eget sound på fler sätt. Mina låtar är mina och ingen kan framföra dem med 
samma känsla som just jag som har skrivit dem. Men det vore högst intressant att höra 
någon annans tolkning! Mina texter är oftast utifrån mig själv och väldigt personliga. 
9 av 10 låtar handlar om kärlek av något slag. Önskar att jag kunde skriva mer låtar 
om till exempel politik eller en kanske en saga eller en händelse någon annan varit 
med om.  Ibland har jag gjort det då jag skrivit med andra eller fått en beställning på 
en text till någon annans låt, men det har hänt så sällan. Men det är någonting jag vill 
göra mer av för att utveckla mitt låtskrivande. 
 
Jag gillar att ha hela bandet i ryggen och få kraft av dem. Men även de mer avskalade 
låtarna kan få en bra nerv av att just lämna lite utrymme. Variation förnöjer. Jag vill 
jobba ännu mer med att hitta en “edge” i mina låtar. Jag måste nog spela in mer och 
experimentera mer med mitt sound för att komma på mer hur jag vill låta. 
 
Om jag jämför med första gången jag äntrade Lilla salen så känner jag mig mycket 
mer säker på mig själv som artist och sångerska, min musik och min roll på scenen. 
Men man kan alltid bli bättre, det pågår hela tiden.   
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