
FG0044 Självständigt arbete i musik 15 hp
Lärarexamen med inriktning musik
2012/13
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle 

Handledare: Ralf Sandberg

Elinne Leanderson-Andréas

Input – output

Låtskrivandets utveckling genom samspel

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet 
finns dokumenterat i det tryckta exemplaret av denna 

text på KMH:s bibliotek.



ii

Abstrakt
Det här projektet handlar om att utveckla mitt låtskrivande och vikten av att få både input och 

output från mina medmusiker och därigenom inspiration till att komponera och arrangera. Jag 

skriver låtar i genren pop/singer-songwriter men då jag själv är violinist har jag valt att spela 

med bara stråkinstrument och sång. Bandet består av mig som sjunger och spelar fiol, en 

cellist och en violinist som även sjunger. I arbetet kan man läsa om processen genom 

komponerande, arrangerande och repeterande av de fyra låtarna jag har skrivit. Målet är att 

skriva låtar, arrangera dem, repetera dem, spela in dem i studio, mixa låtarna och sedan spela 

dem på en konsert. Dessutom finns det ett mål att utvecklas musikaliskt och personligt och 

våga stå för den musik jag skriver. Nu finns låtarna upplagda på internet (http://

soundcloud.com/violinne) och jag är mycket nöjd med resultatet.

Nyckelord: skriva musik, singer-songwriter, stråkinstrument, arrangering, studioinspelning, 

rytmik, samspel.

Abstract

This project is about developing my songwriting and the importance of getting both input and 

output from my fellow musicians and thereby inspired to compose and arrange. I write songs 

in the genre of pop / singer-songwriter but as I myself am a violinist, I have chosen to play 

with only stringed instruments and vocals. The band consists of me singing and playing the 

violin, a cello and a violin player who also sings. In this project, you can read about the 

process by composing, arranging and repeating the four songs I've written. The goal is to 

write songs, arrange them, repeat them, record them in the studio, mix songs and have a 

public play. There is also a personal goal to evolve musically and personally, and self courage 

of the music I write. Now there are songs uploaded on the Internet (http://soundcloud.com/

violinne) and I am very happy with the results.

Keywords: writing music, singer-songwriter, string instruments, arranging, studio recording, 

rhythm, interplay.

http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne


Innehållsförteckning

..............................................................................................................Inledning och bakgrund 1

.................................................................................................................................Bakgrund 1

.................................................................................................................Att skriva musik 1

.............................................................................................................Personlig musikstil 2

...................................................................................................Genren singer-songwriter 3

.......................................................................................................Musikaliska influenser 4

................................................................................................................................Rytmik 5

.................................................................................................................Mitt låtskrivande 6

......................................................................................................................Mina musiker 7

................................................................................................Gehörsbaserat arrangemang 8

........................................................................................................................................Syfte 9

........................................................................................................................................Metod 10

.....................................................................................................................Dokumentation 11

............................................................................................................................Riskanalys 11

..........................................................................................................................Genomförande 12

.............................................................................................................Skriva låtar och text 12

..............................................................................................................................Arrangera 15

................................................................................................................................Repetera 16

................................................................................................................Inspelning i studio 17

...................................................................................................................Mixning i studio 18

.................................................................................................................................Konsert 19

.....................................................................................................................................Resultat 20

.................................................................................................................................Diskussion 21

.................................................................................................................................Referenser 24



2

....................................................................................................................Bilaga 1 - CD-rom 25

.....................................................................................................Bilaga 2 - För Skör (ackord) 26

..........................................................................................................Bilaga 3 - För Skör (text) 27

...................................................................................................Bilaga 4 - Bara Vara (ackord) 28

........................................................................................................Bilaga 5 - Bara Vara (text) 29

.....................................................................................Bilaga 6 - Var Det Nåt Du Sa (ackord) 30

..........................................................................................Bilaga 7 - Var Det Nåt Du Sa (text) 31

...........................................................................................Bilaga 8 - Nu Kan Du Gå (ackord) 32

................................................................................................Bilaga 9 - Nu Kan Du Gå (text) 33

.................................................................................................................Bilaga 10 - Synopsis 34

 

 



1 Inledning och bakgrund

Att skriva egen musik är något jag har gjort så länge jag kan minnas. Jag får ofta påhittade 

melodier på hjärnan eller textfraser som kommer, och till och från sitter jag vid pianot eller 

med fiolen och knåpar fram låtar. När jag var sex år startade jag och mina vänner ett band och 

vi skrev massor av låtar av hjärtans lust. I bandet fick alla instrument vara med och själv 

spelade jag både fiol, piano, trummor, på en klädgalge och sjöng och vi tyckte allt lät 

fantastiskt. Sedan dess har mitt eget komponerande utvecklats en hel del, men även mina 

musikaliska krav. Jag skriver fortfarande många låtar men har höga krav på mig själv vad som 

är musikaliskt bra och blir därför sällan nöjd eller stolt över låtarna. Detta projekt har alltså 

blivit ett sätt för mig att ändra på detta, släppa mina höga krav, ta tag i mina låtar och göra 

något bra av dem.

1.1 Bakgrund

Som utgångspunkt för mitt arbete har jag läst böcker som berör både komponerande, 

musicerande, samspel och genrekännedom, såsom Lathund för låtskrivare av E. Hillered, 

Musikliv av L. Lilliestam och Spegling av S. Åberg. Dessutom har jag reflekterat över hur jag 

själv komponerar, vad som formar mig musikaliskt, varför jag komponerar som jag gör och 

vad jag har för musikaliska referenser. I projektet har jag lagt stort fokus på mina 

medmusikers delaktighet i den musikaliska processen.

1.1.1 Att skriva musik

”Musik är icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika sätt använder socialt  

och tillskriver betydelser” skriver Lilliestam (2009, s. 29) som en sammanfattning av en 

längre diskussion kring musikbegreppet. Jag håller med Lilliestams teori om att vi alltså 

skriver musik för att använda det i olika sociala sammanhang och som även får viktiga 

betydelser beroende på i vilket sammanhang musik framförs. Att människan har ett behov av 
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att skriva musik ser jag på samma sätt som att vi har behov av att uttrycka våra känslor, både 

för sig själv och för andra. Hillered (2009) skriver att ibland räcker inte ord till för att uttrycka 

sig och då kan man förstärka dem med hjälp av musik.

Det finns många olika sätt att skriva musik på. Lilliestam (2009) refererar till Finnegans bok 

The hidden musicains (2007) där det beskrivs hur den traditionella uppfattningen av en 

kompositör ser ut. Den allmänna uppfattningen är ofta att det är en person, ”geniet” som sitter 

och skriver musik som sedan noteras och framförs efter noter. Men det finns även andra sätt 

att komponera, bland annat genom improvisation, där kompositionen sker under 

framförandet, vilket fungerar när musiken bygger på genrekännedom och utförandepraxis. 

Ytterligare ett sätt är kollektivt komponerande stycken som lärs på gehör, men då det även här 

krävs någon form av standardmönster och stilpraxis när det gäller ackord, form och komp för 

att komponerandet ska lyckas. Gränslandet mellan dessa olika sätt att skriva musik på är stort 

och det finns många kompositörer som kombinerar olika sätt att skriva på. 

Vägen från idé till färdig låt är oftast lång och det kan vara svårt att svara på exakt när en låt 

är klar. Ofta utvecklas låten i och med repetitioner, arrangemang och även under 

inspelningsprocessen. Många artister får en idé eller en början till en låt, men sedan är det 

först tillsammans med deras band som de utvecklar låten med hjälp av varandra och deras 

olika instrument (Lilliestam 2009). 

1.1.2 Personlig musikstil

Vilken musikstil man tycker om hänger nära ihop med hur man är. Den kan både visa vilken 

roll, identitet, ursprung, personlighet och stil man har. Vad man har för musikstil kan även 

visa hur och vem du vill vara. Att hitta sin personliga musikstil handlar för många just om att 

hitta sig själv. Att få kritik mot sin musiksmak är därför mycket känsligt då det upplevs som 

kritik mot sin person (Lilliestam, 2009). Jag kan själv uppleva att när man skriver egen musik 

så blottar man sig själv och visar sitt innersta. Egenkomponerad musik blir en ärlig, sann och 

äkta bild av vem du faktiskt är, och detta tycker jag mig även kunna höra i musiken. Musiken 

är äkta, personlig och får ett djup. Att istället skriva musik utifrån en bild om hur man vill 

vara är väldigt svårt, och jag har upplevt att musiken då blir ytlig, tillgjord, falsk och förlorar 
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sin kärna. Med musik förmedlar man ett uttryck och kan antyda sådant man inte vågar visa 

eller säga. Om man då får kritik för sin egen musik är det extra känsligt (Ruud, 1997).

Vad som avgör vad som är bra musik och inte är en svår fråga. Jag tycker ändå att Lilliestam 

lyckats beskriva detta på ett bra och riktigt sätt: 

 Musik är bra om den fungerar bra för det ändamål den är avsedd för och fyller de förväntningar människor 

har på den. Bra dansmusik är musik som det går bra att dansa till. Bra musik ger upplevelser av skönhet och 
poesi, gemenskap, andlighet, humor, politiska insikter, livskunskap. Den berättar något för oss och om oss, 

ger oss glädje, styrka, tröst. Vad av detta vi är ute efter och vad vi får ut varierar från person till person och 
från situation till situation (Musikliv s. 277).

1.1.3 Genren singer-songwriter

Jag skulle definiera min musik som pop, men då jag både skriver och sjunger mina egna låtar 

är det snarare singer-songwriter som är genren. Nationalencyklopedin (2013) förklarar singer-

songwriter som en term för populärmusikartister som huvudsakligen framför eget textligt och 

musikaliskt material, vilket stämmer väl in på det jag gör. Kännetecknande för genren är att 

låten framförs av låtskrivaren själv eller med en liten grupp musiker och sångtextens kvalitet 

bör vara hög. Vad som är kvalitativt i en sångtext framgår inte, men syftar i min mening till att  

den ska hålla en hög språklig kvalitet med välvalda ord, texten ska ha ett bra flöde, avstavas 

korrekt och ordens egna betoningar bör stämma överens med rytmen och melodin i låten, 

eventuella rim som rimmar enligt regelbundet mönster och textens handling och innehåll får 

gärna ha en djupare mening och innebörd. 

Termen singer/songwriter växte fram på 1970-talet och syftade ofta på de artister som blivit 

inspirerade av Bob Dylan eller Woody Guthrie. De vanligaste var att man framförde sina låtar 

på en akustisk gitarr och sjöng till, men med tiden blev det även vanligt att spela elgitarr. 

Tonvikten låg på texten och melodin och inte mycket på arrangemangen. Inspirationen kom 

huvudsakligen från amerikansk folkmusik och country. Under 70-talet då genren var som 

populärast kom artister som Joni Mitchell, Jackson Browne och Carole King. Under senare tid 

har genren närmat sig indiemusiken och då med artister som Ane Brun, Ryan Adams och 

Damien Rice. Några av våra svenska singer-songwriter artister idag är Lars Winnerbäck, 

Frida Hyvönen, Laleh, Anna Ternheim och Jenny Wilson. 
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Jag tycker mig kunna se ytterligare en stil av singer-songwriterartister som står mer nära det 

jag gör. En grupp artister som själva är klassiska musiker och som skriver popmusik utifrån 

deras huvudinstrument och även sjunger själva. Exempel på dessa är Andrew Bird som 

online-musiktjänsten Spotify beskriver som singer-songwriter/violinist, Även Patrick Wolf är 

singer-songwriter/violinist och experimenterar mycket med olika ljudbilder. Artisten Final 

Fantasy är också violinist/singer-songwriter och på hans låtar hör man verkligen att han är en 

skicklig violinist. En svensk sådan artist är Linnea Olsson som är cellist/singer/songwriter. 

Linnea använder sig av en loop-pedal och både sjunger och spelar cello då hon uppträder 

alldeles själv. 

1.1.4 Musikaliska influenser

Musiken jag skriver skulle jag placera inom kategorin popmusik, men har vissa influenser 

från klassiskt, folkmusik, visa och kanske lite jazz.

Som inspiration till mitt projekt har jag lyssnat mycket på en artist som heter Maria Mena 

som är en norsk låtskrivare och sångerska. Hos henne har jag hämtat mycket inspiration från, 

både röstmässigt och stråkarrangemangsmässigt. Hon skriver en del låtar med växlande 

taktarter och växlar även mellan olika karaktärer i en och samma låt, vilket jag gillar mycket. 

Jag har lyssnat mycket på hennes senaste album Viktoria (2011) och en låt jag fått mycket 

inspiration från är My Heart Still Beats. Jag har även lyssnat en hel del på artister som spelar 

tillsammans med stråkmusiker. Vindla är en stråkkvartett som nu spelar mycket med Tingsek 

och dem har jag lyssnat på för att hitta sätt att arrangera pop för stråk. Även Veronica Maggio 

och Robyn är artister jag lyssnar på som spelar tillsammans med en stråkkvartett på vissa 

låtar. Andra musikaliska influenser, som inte spelar med stråkinstrument, har jag fått från 

artister så som Linnea Henriksson, Laleh, Regina Spektor, Maia Hirasawam, Bo Kaspers 

Orkester, Salem al Fakir och Albin Gromer. 

Jag tycker mig se en trend hos dagens artister att tjejer vågar ta mer plats och skriva eget. Det 

känns som att det är fler solosångerskor som skriver eget material nu än någonsin. Likaså att 

ha välgjorda arrangemang, skickliga instrumentalister som spelar in i studio istället för 

samplade ljud från datorn och äkta röster utan allt för mycket efterredigering tycker jag mig 
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se blir vanligare. Dessutom går inte alla låtar i fyrtakt längre och det smyger in mer och mer 

polyrytmik i låtarna vilket jag gillar mycket. 

1.1.5 Rytmik

Då jag studerar till rytmiklärare på Kungl. Musikhögskolan så influerar rytmikmetoden och 

rytmikens förhållningssätt mig mycket då jag musicerar. Rytmikmetoden utformades i början 

av 1900-talet av Emile Jaques-Dalcroze. Metoden syftar till att genom rörelse få en fördjupad 

förståelse av musiken. Genom rytmiken gör du det abstrakta konkret genom rörelse. 

Rytmikens tre byggstenar är metrik, solfegé och improvisation och i varje rytmiklektion ska 

dessa ingå. Rytmik handlar om att sätta musiken i kroppen, visa vad du hör, kunna både ge 

och ta plats, hitta nya sätt att uttrycka dig på, befästa och bottna i nya kunskaper om musik, 

samarbeta och musicera. Rytmiklärarens egen musikalitet och är en stor del av 

undervisningen och ett råd som Jaques-Dalcroze ger lyder ”Ha ett dubbelt mål: att föra eleven 

framåt och att utveckla er själva” (Bertolotto, 1984, s.239).

En typisk rytmikövning är föra-följa där man tränar delegerat ledarskap och samarbete. När 

man är den som för någon måste man framförallt våga ta initiativ. Man måste även vara 

tydlig, lyhörd, observant och känna ansvarskänsla för den andra. Är du den som följer måste 

du kunna anpassa dig, våga överlåta ansvar och släppa taget och även här vara uppmärksam 

och lyhörd. Att föra och följa handlar om samarbete, och är något man kan träna. Detsamma 

gäller när vi musicerar, vi behöver samarbeta och både ta och ge plats till våra medmusiker 

(Nivbrant Wedin, 2011).

Rytmikmetoden är mycket av ett förhållningssätt där du även uppmanas till att hitta ditt eget 

sätt att uttrycka sig på, både när det gäller sin egen lärarpersonlighet och även sitt sätt att 

musicera. Det som är jag och min personlighet får lyftas fram och det är då det har en tendens 

att bli bra. Om jag istället skulle försöka efterlikna mina lärare eller studiekamrater skulle jag 

istället försöka ta mig en roll som inte är jag. När det gäller musik tycker jag detta blir extra 

tydligt. Jag skriver låtar på mitt sätt och det är bara då jag kan göra det bra, istället för att jag 

ska försöka musicera som någon annan. Självklart får man ta inspiration och influenser från 
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andra men till stor del handlar om att hitta sitt eget uttryckssätt och fördjupa sin egen 

musikalitet.

Rytmikpiano är en kurs som ingår i rytmiklärarutbildningen. Rytmikpianolektionerna syftar 

till att kunna leda en grupp från piano. Vi övar på att spela i olika tempi, olika taktarter, kunna 

växla mellan binära och ternära taktarter, olika karaktärer, klanger och även på att kunna spela 

olika taktarter mot varandra. Genom rytmikpianolektionerna utvecklar vi ett sätt att tydliggöra 

musikens olika karaktärer och ett bra verktyg för att kunna spela det. Mitt pianospel har 

utvecklats mycket genom dessa lektioner och jag kan se att mina egna låtar är influerade av 

rytmikpianolektionerna på flera sätt. Både när det gäller växling mellan binära och ternära 

taktarter men också vad det gäller olika tempi och karaktärer. 

1.1.6 Mitt låtskrivande

Varför jag skriver musik tror jag har med min musikaliska bakgrund och uppväxt att göra. 

Båda mina föräldrar är musiklärare och mina syskon spelar instrument och sjunger. Jag har 

spelat fiol sedan jag var fem år och även tagit sång- och pianolektioner.  Att musicera på 

många olika sätt och i många olika genrer har alltid varit en självklarhet för mig och jag har 

aldrig gillat att bara hålla mig till en viss genre eller instrument. 

Egna låtar har jag skrivit ända sedan jag var liten. Mamma har spelat in flera ljudklipp när jag 

sjunger egna melodier när jag inte alls är gammal. När jag var sex år startade jag, min syster 

och en vän ett band och vi spelade och skrev massor av låtar fram tills att vi var ungefär 15 år 

då vi fick för oss, eller snarare insåg, att vi kanske inte var så bra ändå. Det blev ändå en hel 

pärm fulla med låtar som jag alltid kommer ihåg. Jag och min syster fortsatte att skriva låtar, 

både med varandra och på varsitt håll, och spelade en del tillsammans. Allt eftersom har jag 

skrivit mer och mer men på helt egen hand. Oftast skriver jag låtar på piano men någon gång 

har det hänt att fiolen kommer fram. Något publikt uppspel med mina egna låtar har jag aldrig 

haft innan detta projekt, förutom ett litet internt framförande med bandet när vi var åtta år som 

inte räknas, så det har verkligen varit spännande att få göra det nu.
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Åberg (2010) framhåller vikten av att låta ett kreativt förhållningssätt vara inbundet i själva 

utövandet. Detta har varit viktigt för mig i mitt musicerande, jag ser kreativitet nästintill som 

en motsats begränsning och tekniken utvecklas i och med att man provar sig fram, 

experimenterar, improviserar och komponerar. Teknik och musikalitet bör komma samtidigt 

och det är även viktigt att ta sig tid till reflektion och filosofiska frågor. För mig känns detta 

mycket viktigt då jag tror att det musikaliska hjälper tekniken och likaså god teknik kan utföra 

god musikalitet. De låtar jag skriver innehåller mycket växlande taktarter och polyrytmik, 

vilket jag har alltid har gillat men fått upp ögonen för mer i och med mina 

rytmikpianolektioner. Jag gillar musik som har en äkta känsla och rörelse i sig, där man kan 

höra, känna och uppleva musiken i en helhet. Musiken får gärna vara relativt avskalad, utan 

överflödiga faktorer, för att komma åt en närmre och intimare känsla men samtidigt rymma 

många olika musikaliska element och karaktärer i sig. I mina låtar utgår jag ofta från själva 

känslan och låter musiken spegla den och jag skalar gärna av låten för att komma åt själva 

kärnan i den och skapa en intim klang. 

1.1.7 Mina musiker

Jag ville inte skriva låtar för en traditionell popsättning med trummor, bas och gitarr av flera 

anledningar. Dels skulle mina låtar få ett standardsound, bli för ”poppiga” och låta som vilken 

annan låt som helst, dels innebär det så många musiker att samarbeta med, dels är jag ovan att  

spela med en sådan ensemble och skulle ha svårt att arrangera för bandet och dels vill jag ha 

personer med som jag verkligen känner. Därför valde jag istället att göra mina låtar med tre 

stråkinstrument.

Jag har valt att spela med just stråkinstrument eftersom jag själv spelar fiol och känner till 

instrumentets möjligheter väl och gillar den klangen. På stråkinstrument finns många olika 

sätt att spela för att få fram olika karaktärer och vi använder oss både av pizzicato, legato och 

dubbelgrepp. Dessutom blandar vi in både klassisk och folklig interpretation vilket gör det 

variationsrikt. De musiker jag har valt till mitt projekt valde jag främst för deras instruments 

skull, men även för att det är personer jag känner väl och trivs med. 
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Jonas Bleckman spelar cello och är utbildad musiker på Kungl. Musikhögskolan där han läste 

folkmusikinriktning. Förutom folkmusik spelar han mycket klassiskt, världsmusik, pop och är 

även en van studiomusiker. Jonas är en mycket snabblärd musiker och är idérik när det gäller 

att arrangera och ackompanjera folk på cello. Jonas och jag är tillsammans och har spelat ihop 

lite till och från under flera år. Dock aldrig i någon fast konstellation och därför tyckte jag det 

var kul att ta med honom i mitt band. 

Madeleine Brink spelar fiol och går på Kungl. Musikhögskolan och läser till musiklärare. 

Madeleine är även hon bevandrad i många genrer och spelar både folkmusik, bluegrass, 

klassiskt och pop. Förutom fiol så spelar hon mycket piano och sjunger och jag gillar hennes 

sångröst och sångstil väldigt mycket. Madeleine är mycket musikalisk och en öppen, kreativ 

musiker som är lätt att samarbeta med. I mitt band så både sjunger och spelar hon fiol. 

Med dessa musiker vid min sida skapar vi tillsammans ett sound som innehåller både den 

klassiska interpretationen men även det folkmusikaliska svänget och lekfullheten. 

1.1.8 Gehörsbaserat arrangemang

Arrangemangen till mina låtar kan man kalla för gehörsbaserade arrangemang. 

Arrangemanget arbetas fram på gehör tillsammans under repetitionerna och på så sätt blir 

arrangemanget på ett naturligt sätt anpassat till gruppens förmågor och spelstil. Oftast har jag 

kommit med en färdig låt med både text, melodi och ackord som jag presenterar för 

musikerna. Tillsammans med låten har jag många tankar om vissa specifika melodilinjer, 

kompmodeller och den totala ljudbilden och sedan har vi utifrån detta tillsammans gjort ett 

arrangemang. Då en del låtar är skrivna på piano har Jonas tagit över den stämma som spelas i 

pianots vänsterhand och Madeleine tagit stämman som ligger i pianots högerhand. 

Jonas funktion i bandet är framförallt att spela basen, men även fylla ut med ackord, rytmiska 

figurer och bidra med driv och sväng till låtarna. Madeleine står främst för ackorden men 

fyller även ut med motstämmor, linjära melodier eller rytmiska figurer samt sångstämmor. 

Min funktion är främst sången och utöver det spelar jag fiol. Antingen en rytmisk funktion 

eller en ackordmatta för att störa min sång så lite som möjligt. 
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Nachmanovitch (1990) skriver att vi måste påminna oss om det uppenbara att olika 

personligheter har olika kreativa sidor, och när vi samarbetar med andra får vi en förstorad 

och mer mångsidig kreativitet. Detta tycker jag är intressant och har därför låtit mina 

medmusiker vara med i hela den skapande procesesn. Jag har medvetet valt att mitt 

komponerande ska ske parallellt med arrangerandet och repeterandet tillsammans med mina 

musiker. Dels vill jag få inspiration av musikerna, höra hur instrumentsättningen låter, få 

prova mig fram tillsammans med dem och få idéer utifrån det hela. På detta sätt blir det 

passande arrangemang för instrumenten och även för individerna. Jag tycker att det är viktigt 

att mina musiker och jag plockar fram våra personliga sätt att musicera på, för det är då jag 

upplever att det låter äkta och levande.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att skriva egna låtar och arrangera dem med hjälp av stråkmusiker, 

samt att dokumentera dem med hjälp av inspelning och mixning i studio. 

Delmål inom detta syfte var:

• Att utveckla mitt låtskrivande.

• Att arrangera för stråkinstrument.

• Att lära mig mer om studioinspelning.

• Att utvecklas personligt och musikaliskt.
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2 Metod

För att genomföra projektet och bli klar med fyra färdiga låtar så har jag gjort följande: 

• Skrivit fyra låtar

• Arrangerat låtarna med mina musiker

• Repeterat låtarna med mina musiker

• Spelat in låtarna i studio

• Mixat låtarna i studio

• Spelat på en konsert

Projektet har krävt mycket egen tid för komponerande och skapande, men även tid med mina 

två musiker för repetition, samspel och slutligen inspelning. Under fyra månader har jag och 

mina musiker träffats och totalt har vi lagt närmare 25 timmars reptid på detta projekt och vi 

har träffats ungefär 18 gånger. I detta räknar jag in både repetition med alla oss tre och 

tillfällen då vi setts och spelat bara två av oss.

Jag har bestämt mig för att skriva fyra låtar, något som kändes rimligt eftersom jag redan hade 

två låtar nästan färdiga innan projektet. Under varje repetition med bandet har jag spelat in så 

att jag i efterhand kan lyssna i lugn och ro och följa med i arrangemangets utveckling. På 

detta sätt har det inte varit någon risk att det gehörsbaserade arrangemanget glöms bort och 

jag har även kunnat välja ut det jag gillar och det som jag inte gillar på de olika 

inspelningarna. Sedan när låtarna och arrangemangen var klara har vi lagt mer fokus på 

repetition och samspel. Slutligen var det dags för inspelning i studio och därefter mixning av 

materialet. Utöver detta har vi även varit med som ett nummer på rytmiklärarstudenternas 

vinterkonsert i Lilla Salen på KMH. 
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2.1 Dokumentation

Dokumentationen av projektet har blivit en inspelning. Mina fyra låtar finns på en skiva 

(bilaga 1) och jag har även lagt ut låtarna på internet, se http://soundcloud.com/violinne. 

Dessutom har jag låtarna på noter med text, ackord och arrangemang (bilaga 2-8). 

2.2 Riskanalys

Som jag ser det ligger riskerna gällande projektet inom tre områden, nämligen tid, samarbete 

och den konstnärliga processen.  

Disponering av tid är svårt och det finns mycket oförutsägbart som kan inträffa så att 

tidsplaneringen spricker. Då projektet är kräver att jag har egentid för att komponera ser jag 

en risk i att jag prioriterar bort min tid för detta. Det är lättare att avsätta tid för det om man är 

fler medan när man är själv kan det hända att man ägnar sig åt annat än detta projekt. Det kan 

vara svårt att disciplinera sig själv och sin tid när man inte är fler personer i 

skapandeprocessen. Ytterligare en risk vad gäller tid är att mina medmusiker kanske inte har 

den tiden som behövs för att projektet ska bli bra.

Att samarbeta med musiker kan också innebära svårigheter. Den största risken är som sagt att 

de inte avsätter tillräckligt med tid till detta, men en risk kan även vara att vi inte är överens 

rent musikaliskt. Då detta trots allt är mitt projekt och mina musikaliska idéer som ska 

förverkligas så hoppas jag att detta inte kommer bli ett problem.

En risk ser jag även med den konstnärliga processen. Det kan vara svårt och jobbigt att skriva 

låtar och vara kreativ under tidspress. Ibland har jag en bra idé och känsla och ibland inte, och 

nu gäller det att ändå försöka pressa sig till att faktiskt åstadkomma något inom dessa ramar. 

Samtidigt tror jag att det är bra att jag sätter tidspress på mig själv, jag jobbar ofta bra under 

press och utan detta projekt hade låtarna antagligen inte blivit av alls.

http://soundcloud.com/violinne
http://soundcloud.com/violinne
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3 Genomförande

Komponerandet, arrangerandet och repeterandet har varit något som skett parallellt under 

arbetets gång så därför har jag valt att beskriva projektets genomförande låt för låt. 

3.1 Skriva låtar och text

När jag komponerar så sitter jag oftast och leker vid pianot, provar mig fram och sjunger. 

Många gånger har jag varit med om att jag kommit på något bra vid pianot och sen när jag ska 

göra om det igen så är det spårlöst försvunnet. Därför brukar jag nu försöka spela in direkt, 

redan när jag sitter och improviserar för att inte glömma bort något, och dokumentera själva 

grundkänslan och tanken till den eventuella låten. Det brukar kännas skönt, för då vet jag att 

ingen idé försvinner och inspelningen är verkligen bara för mig själv och jag får spåra ut och 

testa massor av olika idéer utan att hämmas. 

”För skör” var den första av mina fyra låtar som jag skrev och den hade jag klar redan innan 

projektet. Låten skrevs för ungefär ett år sedan och gick fort för mig att skriva. I kursen 

rytmikpiano som jag läste under det året, spelade vi mycket olika taktarter mot varandra och 

tränade även på att skifta mellan ternära och binära taktarter. När denna låt kom till så övade 

jag mycket på detta så därför är låten polyrytmisk och byter mellan olika taktarter, vilket man 

tydligt kan höra i introt till låten. När man hör fiolen så uppfattar man att låten går i fyra 

fjärdedelstakt, men sedan då cellon kommer in på sex åttondelar förstår man att introt snarare 

skulle noteras som duoler i fiolen och att det är en fyrtakt mot en sextakt. Sticket var det enda 

i låten jag inte hade klart innan projektet utan det kom till någon gång under projektets gång. 

Texten till första versen hade jag klar redan innan, men då till en annan kort melodi jag gjort. 

Jag kände att jag inte kom vidare med varken texten eller melodin på den tidigare låten, men 

sedan när den här låten kom föll allt på plats och texten till verserna och refrängen kom på ett 
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självklart vis. I versen är både texten och melodin kaxig och mycket kontrasterande till den 

mjuka och sköra refrängen. Detta tyckte jag var väldigt spännande att experimentera med och 

att bryta mot normen att refrängen oftast är mer rivig än versen. Jag gillar att skriva lite 

underfundiga texter där man inte förstår innebörden av versen om man inte hör hela låtens 

text. Texten till outrot gjorde jag om just därför, för att på så sätt binda ihop vad hela låten 

handlar om. Dessutom leker jag med ordens betoningar och rimmen kan tyckas komma 

ologiskt, vilket jag tycker är roligt.

Nästa låt som jag skrev var ”Nu Kan Du Gå” och den skrev jag hemma i Avesta under 

sommaren. Vårt piano hemma har en väldigt fin och djup ton och jag satt länge och bara 

spelade tonen D och lyssnade på klangen. Melodin bara kom då jag lekte med täta och snygga 

intervall kring bordunen. Därefter började jag spela täta intervall kring tonen och gjorde så 

småningom en ackordföljd utifrån detta. Jag spelade in detta på min telefon direkt då jag inte 

ville glömma något. Det var väldigt bra att jag spelade in denna låt direkt redan i 

skapandeprocessen för på inspelningen kan jag höra min ursprungskänsla och tanke med 

låten. Jag har ofta återkommit till denna inspelning för att få inspiration och jämföra med 

senare inspelningar med mina musiker, för att höra så att vi inte kommer ifrån den avskalade 

och ärliga grundkänslan. Texten till den här låten var faktiskt först på engelska, men jag kom 

inte vidare med den och kände att jag ville ha alla mina låtar på svenska. Det lite lustiga är 

dock att det inte blev någon översättning av den engelska texten, snarare tvärtom. Den 

engelska originaltexten är pMadeleineositiv och kärleksfull medan den svenska texten blev 

dyster och innerlig. Texten är monoton i både vers och refräng och det var just så jag ville ha 

det, för att få fram en övertygelse med låten och framförallt inte kväva känslan i den.  

I den tredje låten ”Var Det Nåt Du Sa” har vi alla tre varit inblandade i låtskrivandet. Låten 

kom till en sen kväll då jag och Madeleine satt och spelade ihop. Madeleine spelade ett riff på 

gitarren och jag sjöng och vi spelade in det. Senare provade vi att spela låten på två fioler 

istället och jammande mycket dessa två delar vi hade gjort. Vi visade låten för Jonas och 

repeterade vidare på den men kände att vi inte kom vidare. Vi ville få in något helt annat i 

låten för att få lite variation. Jag och Madeleine började jamma fram en melodi i en helt annan 

tonart och karaktär som kändes bra och tillsammans med Jonas bestämde vi ackord och form. 
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Denna nya del bytte vi ut mot den andra delen vi redan hade och fortsatte spela dessa delar 

helt instrumentalt. Men fortfarande kändes det som att något fattandes i låten och det var svårt  

att få ihop delarna till en helhet. Då plockade jag fram inspelningen på min telefon från den 

första kvällen vi spelade den och plockade fram den borttagna delen igen. Nu hade vi tre 

delar, om än relativt olika, som skulle arrangeras och pusslar ihop till en fullständig låt. Vi 

hade spelat låten instrumentalt länge men så småningom plockade jag fram en text som jag 

hade skrivit nyligen men till en annan melodi. Vi repeterade vidare på låten både med sång 

och instrumentalt. Skulle vi ha med sången krävdes det däremot en längre tonart. Nu var 

frågan om vi skulle ha låten helt instrumental istället och strunta i texten alldeles. Jag skrev 

text till den delen och satt ihop med versen och den nya instrumentala tredje delen. Nu hade vi 

plötsligt tre delar på låten, som både fungerade instrumentalt och med text. Vi hade dessutom 

flera olika tonarter då jag inte kunde sjunga i den instrumentala versionen. Vilka delar skulle 

vi ta? Vilka delar ska vi ha instrumentala? Vilken tonart ska vi spela i? Efter att vi funderat, 

spelat och testat fram och tillbaka kom vi fram till att ha med alla tre delar, i sångtonart, men 

att ta ett tonartsbyte till den tredje delen som får vara utan text och sjungs utan ord och spelas 

på fiol samtidigt. När detta var bestämt pusslade vi sedan med delarna fram och tillbaka tills 

vi kom fram till den slutgiltiga formen, som faktiskt är lite annorlunda. Självklart hade det 

gått lättast om jag hade skrivit låten själv och bestämt hur jag ville ha det från början, men 

eftersom vi skrivit låten tillsammans så har krävts att vi har bollat med olika idéer fram och 

tillbaka. Jag tror att vi alla är riktigt nöjda med slutresultatet! 

”Bara Vara” är den låt som jag skrev allra senast och allra snabbast. Jag kom på ett riff som 

låg mycket bra till  att spela på stråkinstrument som jag bad Jonas spela medan jag 

improviserade fram en melodi till. Detta spelade jag in och satt mig sedan vid pianot och 

gjorde detta till en vers. Därefter kom sticket, refrängen och texten helt naturligt och låten var 

klar inom någon dag. 
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3.2 Arrangera

Arrangerandet av låtarna har skett parallellt med att vi repeterat in dem. Oftast har vi utgått 

från en idé jag har och sedan har musikerna själva fått hitta på vad de ska spela med min idé 

som utgångspunkt. 

”För skör” skrev jag på piano, och låten har jag spelat en hel del själv med bara sång och 

piano. När vi började spela den tillsammans har vi därför utgått ifrån att cellon spelar min 

vänsterhand på pianot och fiolen min högerhand. Därifrån har det sedan vuxit fram variationer 

och de olika verserna har fått lite olika karaktär.

”Nu kan du gå” utgår också ifrån mitt pianospel, där cello och fiol spelar varsin hand. Det 

svåra med denna låt var att jag ville behålla pianokaraktären där jag spelar med mycket pedal 

men samtidigt har en tydlig tickande puls. Att överföra det till stråkinstrument var svårt och vi 

övade mycket tillsammans med piano men så fort pianot försvann blev det en för hård och 

distinkt artikulation i stråket. Vi provade på olika sätt men löste det tillslut med att jag spelar 

en bordun på fiolen som ligger genom hela låten och fungerar som pianopedalen. 

I ”Var Det Nåt Du Sa” har alla tre varit mycket delaktiga i komponerandet och både 

komponerandet, arrangerandet och repeterandet har skett parallellt. Den här låten har det tagit 

längst tid med. Jag och Madeleine ägnade mycket tid till att komma på sångstämmor och bra 

fiolstämmor mot riffet som ligger i cello. Länge repeterade vi på varje enskild del och det 

dröjde tills låtens olika delar föll på plats, men när de väl gjorde det så var låten i princip 

färdig. 

”Bara Vara” skrev jag med tanke på just cello och fiol så det gick lätt att göra ett 

arrangemang av den. Cellon spelar bastonerna och riffet medan Madeleines funktion snarare 

är att spela något kontrasterande. Madeleine spelar fina legatostämmor till verserna och 

svängiga efterslag på refrängen. Den här låten kom att låta väldigt bra redan från början och 

arrangemanget är relativt simpelt.
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3.3 Repetera

Repetitionerna av låtarna har skett parallellt med att vi har arrangerat dem, men i slutskedet av  

projektet har vi förstås enbart repeterat. Varje gång vi har övat så har vi spelat in för att själv 

kunna lyssna i efterhand och minnas formen och arrangemanget. Det har varit ett effektivt sätt   

för då har vi själva lyssnat och varit uppdaterade inför varje repetition.

”För Skör” har varit klar länge, så under varje gång som vi har träffats så har vi spelat 

igenom den. När vi tillslut bestämt oss för formen av låten och hur många takter det ska vara 

mellan vers och refräng de olika gångerna, så har vi fått repeterat in det extra, eftersom vi har 

spelat låten på så många olika sätt och med olika form många gånger. Det vi har behövt öva 

mest i denna låt har varit att få duolerna i introt att stämma överens med tempot i versen på 

och att hålla ihop outrot till en helhet. Dessutom har vi repeterat in olika karaktärer och 

dynamik i de olika delarna i låten. 

”Nu Kan Du Gå” var den första vi började spela på och även denna har vi övat på nästan 

varje gång vi setts. Att få till en jämn, flödande klang i stråket har tagit tid och vi har fått 

prova oss fram på många sätt för att hålla linjen och efterlikna pianopedalens funktion. 

Lösningen blev sedan att låta en bordun ligga i en av fiolerna hela tiden, medan de andra 

binder ihop fjärdedelarna två och två med stråken. Att hitta ett stadigt tempo, som fungerar 

genom hela låten har också varit svårt. Refrängen och sticket har en tendens att ha ett högre 

tempo än verserna. Efter att ha övat med metronom och provat olika tempi, bestämde i oss 

ändå för att låta tempot vara rörligt och få gå upp och ner så som det känns bäst. 

Repetitionen av ”Var Det Nåt Du Sa”  har skett samtidigt som arrangerandet, då vi har byt 

plats på delarna fram och tillbaka en hel del. När formen väl var bestämd var redan delarna 

nästintill färdigrepeterade. Vi bestämde dynamik och riktning i låten och har därefter övat in 

det så det sitter naturligt. 
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”Bara Vara” har vi övat på under kortast tid då denna låt blev klar sist, men arrangemanget 

och formen har varit klart från början och det har gått snabbt och smidigt att repetera in.

3.4 Inspelning i studio

Den sista repetitionen innan studioinspelning ägnade vi åt att planera inspelningen och även 

öva precis på det sätt vi skulle spela in. Vi funderade på om vi skulle spela in efter klickljud 

eller inte, spela in alla tillsammans eller en och en och i vilken ordning tagningarna skulle 

göras. Vi bestämde oss för att spela in den känsligaste låten, ”Nu Kan Du Gå”, som nummer 

två och börja och sluta med de vi var mest säkra på. Att spela in alla samtidigt var nästan ett 

måste då tempot och dynamiken i låtarna skiftar mycket och att det är stort fokus på samspel i 

dem. Att spela in till klickljud valde vi bort av samma anledning. Det som spelades in 

samtidigt var Jonas cello, min sång och Madeleines fiol. Påläggen fick sedan bli Madeleines 

sång och min fiol. På den första låten använde vi en slags mic för sången, men på de 

kommande tre låtarna valde vi en njurformad sångmic istället, som passade min röst mycket 

bättre.

Vi började spela in ”För Skör” då den var bland de mest välrepeterade låtarna. Det tog lång 

tid att ställa i ordning rummet för rätt ljudbild, micka upp oss, ställa in ljudnivåerna och ställa 

in bra ljud. Vi spelade först in utan hörlurar men då det var svårt för Jonas och Madeleine att 

höra sången bestämde vi att ha hörlurar ändå. Det blev flera tagningar av denna låt, och 

svårigheten då vi spelade in alla samtidigt var att det måste bli helt rätt för alla tre samtidigt. 

Tillslut blev vi ändå nöjda med en tagning. Det sista vi gjorde under inspelningsdagen var att 

jag spelade in fiolpålägg på refrängerna.

”Nu Kan Du Gå” tog vi på andra tagningen och det blev bra känsla direkt. Efter att ha vant 

sig vid inspelningssituationen och även fått bättre ljudinställningar så gick det fort att få till 

bra tagningar. I denna låt är det två fiolpålägg som jag har gjort i efterhand. 

När vi skulle spela in ”Var Det Nåt Du Sa” fick vi tänka till lite extra hur vi skulle göra med 

pålägg eftersom introt börjar med tvåstämmig sång. Vi beslutade ändå att spela in på samma 
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sätt som alla andra låtar, så introt sjunger bara jag och sedan har Madeleine lagt pålägg i 

efterhand. Likaså c-delen i låten spelades in med sång och fiol, även om fiolernas stämmor 

hör ihop och sångstämmorna hör ihop. Att lägga pålägg till denna låt tog lite tid och det var 

svårt att få det tight och rent. Det hade ju faktiskt varit lättast att fått sjunga in sången 

tillsammans då man intonerar efter varandra och får samma känsla i sången då.

”Bara Vara” gick smidigt att spela in och vi hade bra fokus och känsla direkt. Jag gjorde 

pålägg med fiolen i efterhand och det var lite svårt då min stämma ska vara jämna fjärdedelar 

i hela låten och snarare något de andra stämmorna bör rätta sig efter. Det var svårt att rätta in 

sig med min polyrytmiska stämma mot de andra, men å andra sidan spelar jag alltid den 

stämman något rörligt och tempot ska inte heller vara helt fast.  

3.5 Mixning i studio

Under mixningen var det bara jag och ljudteknikern. Att mixa låtarna tog en hel dag och det 

var mycket som skulle förberedas och ställas in innan vi kunde börja med låtarna. Innan 

mixningen tänkte jag igenom om det var något speciellt jag ville mixa i låtarna och skrev ner 

det på en lapp för att inte glömma bort.

Vi började att mixa ”För Skör” och det tog otroligt lång tid. Av mina sex timmar för mixning

ägnades nästan fyra timmar åt denna låt. Ljudteknikern gick in på små detaljer och såg till att

varenda ord uppfattas i sången med hjälp av ljudnivåerna, ställde in nivåerna individuellt per

instrument, och även den totala ljudbildens nivåer. Detta trots att vi spelade akustiskt med de

ljudnivåerna vi ville ha. På min lilla kom-ihåg-lapp hade jag skrivit ner att jag ville leka med

stereobilden i introt på låten och låta fiolen och cellons ljud få vandra mellan höger och

vänster högtalare. Då jag hade en tydlig vision om hur det skulle låta i detalj, så

fick jag tillslut själv ratta detta i mixningsprogrammet och blev nöjd med resultatet.

De ljudinställningarna vi hade på första låten fungerade inte alls till de andra låtarna, men 

efter att ha ställt in ett nytt grundmixljud så gick det snabbt att mixa de sista tre låtarna. I ”Nu 

Kan Du Gå” var det främst outrot som vi behövde göra fade-out på, så vi vred ner volymen 
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succesivt för att få ett jämnt och snyggt slut. Annars fungerade det mesta på låten bra rakt av 

och det var mest att få till ett snyggt ljud. 

I ”Var Det Nåt Du Sa” låt var det flest pålägg, men det gick ändå relativt snabbt att få ihop. I 

c-delen var det en fiolton som behövdes pitchas upp och eftersom detta, som tur var, var i ett 

pålägg så gick det att göra det. Ljudinställningarna från den tidigare låten fungerade bra även 

på denna låt.  

Även i ”Bara Vara” fungerade ljudinställningarna bra från de tidigare låtarna och på grund av 

detta sparade vi mycket tid. Den här låten var också så gott som färdig redan i studion och vi 

behövde bara fixa till påläggen snyggt. På något ställe spelar vi lite otight i polyrytmiken men 

det löste vi genom att sänka en stämma så att det inte hörs lika tydligt. 

3.6 Konsert

Slutligen hade vi ett framträdande och fick framföra två av mina låtar på rytmikarnas 

vinterkonsert i Lilla Salen på Kung. Musikhögskolan. Vi valde att spela ”Bara Vara” och 

”För Skör”. Detta var nästan en månad efter inspelningen i studio och nu hade både vi och 

låtarna fått vila från varandra ett tag. Att sedan få spela dem igen med ny energi var 

jätteroligt. Publiken tillkom som en ytterligare dimension till låtarna och jag kände en riktig 

intensitet och spelglädje på konserten. Det var många vi kände i publiken så vi alla gav 

mycket och jag tror verkligen att vi lät bättre än någonsin på konserten. Kommentarer vi fick 

efteråt var just att vi var så trygga i vårt spel, vi hade ett fint samspel och att vi verkligen 

förmedlade en känsla. Själv blev jag mycket rörd när jag sjöng och istället för att tränga bort 

den känslan bestämde jag mig för att hålla kvar den och försöka förmedla den känslan till 

publiken istället, vilket jag tror jag lyckades med.
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4 Resultat

Den färdiga inspelningen med låtarna blev bättre än vad jag någonsin vågat hoppas på. Jag 

känner mig nöjd och stolt då jag hör inspelningarna och det är intressant att se vad mycket 

som faktiskt har hänt under detta projekt. För några månader sedan så fanns inte två av låtarna 

och vi i bandet hade aldrig ens spelat ihop. 

Personligen har jag också uppnått mitt mål att utvecklas musikaliskt och jag tycker mig kunna 

höra att jag har ett eget sound och en egen stil. Att våga skriva och spela egna låtar och även 

kunna stå för dem är något jag känner mig mycket tryggare i nu. Jag upplever att jag ökat min 

självsäkerhet och att jag vågar stå för hur jag vill att resultatet ska låta rent musikaliskt. Jag 

vet hur jag vill ha det och jag vet hur jag inte vill ha det, både när det gäller repetitionerna, 

arrangerandet, inspelningen och när det gäller att mixa låtarna.

Att arrangera för stråkinstrument har varit jättekul och det är en klar fördel att jag känner 

instrumenten så pass bra. Jag vet instrumentens begränsningar och möjligheter och har försökt 

att få med instrumentens olika kapacitet på så många sätt som möjligt. Att få fram våra 

individuella spelsätt tycker jag också har lyckats. Ett av mina mål var att det ska höras vilka 

tre som är med och spelar och genom att man gör det får låtarna en ännu mer personlig 

dimension. 

Studioinspelningen och mixningen var det jag var mest orolig för, just för att jag är relativt 

ovan med det och att här lägger jag mitt projekt i ljudteknikerns händer. Vi hade förberett oss 

väl med att bestämma inspelningsordning, tempo, karaktär och hade en klar bild av hur vi 

ville att det skulle låta. Detta gjorde att det gick snabbt och bra. Däremot är jag mindre nöjd 

med vår ljudtekniker, som ändå missuppfattande mycket av vad vi sa och saker tog mycket 

längre tid än vad det hade behövt att göra. Hur som helst blev ändå resultatet av inspelning 

och mixning till slut jättebra! 
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5 Diskussion

Det här projektet har verkligen fått mig att växa och utvecklats musikaliskt. Jag känner att jag 

är och får vara stolt över mina låtar. Syftet är för egen del mer än uppnått och jag har 

utvecklats på många plan. 

Att skriva musik känns inte längre lika långt bort från mig själv. Som Lilliestam (1999) 

skriver är den traditionella bilden av en kompositör en person som sitter och skriver musik 

som sedan noteras och framförs efter noter. Jag är inte ”geniet” som sitter och skriver noter 

utan jag är en låtskrivare som tillsammans med andra lättare får idéer och inspiration. Att 

skriva låtar på detta sätt och låta mina medmusiker var både output och input för mitt 

låtskrivande är något jag utvecklats mycket av. Att kunna få input och inspiration från andra 

är för mig jätteviktigt, och på samma sätt att kunna ge output och göra mina idéer verkliga 

och hörbara är givande. 

Lilliestam (1999) skriver även att vilken musikstil man har hänger nära ihop med hur man är 

eller hur man vill vara. Jag kan själv uppleva att när man skriver egen musik så blottar man 

sig själv och visar sin egen identitet. Det är svårt att skriva musik i en roll som du önskar att 

du hade, då blir det bara fel och oärligt. Om man istället tillåter sig vara den man är blir det en 

sann, ärlig och äkta bild av vem du faktiskt är, och med dessa komponenter har det ju ofta en 

tendes att bli bra! Jag känner att jag börjar närma mig en personlig musikstil och hitta ett eget 

sound. Jag står någonstans i singer/songwritergenren samtidigt som jag är mycket inspirerad 

av klassisk interpretation. Jag överskrider poptraditionen med en viss barock/klassisk prägel 

då jag väljer bort trummor, bas och piano framför en cello och två fioler.

Människan ett behov av att uttrycka sig både för andra och för sig själv och då ord inte räcker

till kan musik vara till hjälp, skriver Hillered. Jag skriver musik för att uttrycka känslor och

tankar, och något som jag upptäckt mer och mer är att jag oftast skriver om ämnen som jag

själv inte är medveten om att jag känner. Flera gånger har jag insett vad låten faktiskt syftar på
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flera månader efteråt och att det nästan är som att jag sätter ord på känslor som fortfarande

ligger i mitt undermedvetna och som jag inte är medveten om att jag känner. Att skriva egen

musik är väldigt blottande och ärligt, men jag har mer och mer börjat acceptera den känslan.

Det är faktiskt bara jag som kan skriva på det sättet som jag skriver, och om jag inte sätter

mig emot det utan istället följer med det så kan det leda framåt.

Samspelet mellan oss musiker handlar mycket om input och output från varandra och att föra 

och följa. Att samspela på detta sätt är för mig rytmik, och hela rytmikmetoden återspeglar sig 

mycket på det jag gör och sättet att förhålla sig till både andra och musiken.

I min riskanalys skriver jag om att tid, samarbete och inspiration skulle kunna vara möjliga 

risker, och vad det gäller detta så har bara samarbetsprocessen varit det enda som har varit 

svårt. Det är trots allt min pojkvän och min kompis jag spelar med och vi känner varandra 

väldigt bra, vilket gör att man inte är rädd för att säga sina åsikter öppet. Detta har lett till en 

del konflikter och mest har jag mig själv att skylla då jag är mer envis än nödvändigt. Det är 

däremot erfarenheter jag tar med mig och har verkligen lärt mig mycket om hur jag fungerar i 

gruppsituationer och hur jag ska och inte ska hantera konflikter. I många fall ligger lösningen  

till många konflikter i att vara tydlig med vad som gäller när, till exempel när jag vill ha 

andras åsikter och när jag inte vill det, när vi ska öva på vad och vad repetitionen har för 

fokus och struktur. 

Jag har fått mycket större erfarenhet av att spela tillsammans med andra, men även att spela in 

i studio och mixa. Att spela tillsammans med andra kräver mycket, speciellt när det är jag som 

är låtskrivare. Det är då jag som ska ge inspiration och idéer till musikerna och ibland kan det 

vara svårt. I några fall borde jag själv skaffat mig en tydligare bild om hur jag vill ha låten 

först för mig själv, istället för att prova mig fram med musikerna och snarare bli frustrerad 

över att det inte blir som jag vill ha det. Samtidigt måste jag låta musikerna sätta sin prägel på 

låtarna och lyssna på deras idéer och förslag. Det har många gånger varit en svår balansgång 

för mig då låtarna ligger så nära mig och jag har en tydlig inre bild av resultatet men har svårt 

att förmedla den bilden till mina musiker. När man själv är mitt uppe i det konstnärliga 

skapandet vill man låta inspirationen styra, medan mina medmusiker kanske snarare behöver 
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en tydlig och konkret förklaring till hur det ska vara. Med mina nya erfarenheter ska jag ta 

med mig att man ibland måste släppa lite på det konstnärliga skapandet i processen för att 

diskutera, testa sig fram, vara konkret och teoretisk och lyssna mycket mer på mina 

medmusiker och deras åsikter. I skapandeprocessen behöver man både få dyka ner i 

inspirationen och samtidigt kunna stanna upp och konkretisera det man gör.  

Fortsättningsvis kommer vi definitivt spela mer tillsammans. Jag vill skriva fler låtar för oss 

och ge fler konserter. Redan nu har jag börjat leta speltillfällen och det känns jättebra att vår 

demo ligger uppe på internet så jag enkelt kan göra reklam för oss. Att få spela egna låtar 

inför publik är en jättehäftig känsla och jag känner mig nöjd och stolt att jag har vågat 

framföra mina låtar och kunna stå för min musik. 
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Bilaga 1 - CD-rom

Spår 1 - Var Det Nåt Du Sa

Spår 2 - För Skör

Spår 3 - Nu Kan Du Gå

Spår 4 - Bara Vara
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Bilaga 2 - För Skör (ackord)
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Bilaga 3 - För Skör (text)
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Bilaga 4 - Bara Vara (ackord)
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Bilaga 5 - Bara Vara (text)



30

Bilaga 6 - Var Det Nåt Du Sa (ackord)
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Bilaga 7 - Var Det Nåt Du Sa (text)
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Bilaga 8 - Nu Kan Du Gå (ackord)
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Bilaga 9 - Nu Kan Du Gå (text)
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Bilaga 10 - Synopsis


