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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om att jag ska skriva och spela in fyra låtar. Musiken kommer 
genremässigt att ha den amerikanska singer – songwritertraditionen som grund och texterna 
skrivs på engelska. Med detta vill jag pröva olika metoder att genomföra detta på för att i 
slutändan upptäcka en skrivprocess som jag kan använda i mitt framtida skrivande. Denna 
kunskap hoppas jag senare kunna använda för att föra in komposition i min 
musikundervisning, då jag tror att denna process främjar ens musikaliska utveckling på ett sätt 
som få andra musikaliska processer gör. 

 

Nyckelord: Komposition, Arrangemang, Textförfattande 
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1 Inledning och bakgrund 

Låtskrivande är en del jag alltid har haft stor respekt för hos musiker. Att kunna komponera 
ett stycke som i sin helhet låter bra och har kraft att påverka andra människor är en typ av 
musikalisk kompetens som jag fått allt mer respekt för hos en musiker. Att skriva musik har 
därför blivit en del för mig som jag känner att jag vill utveckla, och kanske en vacker dag till 
och med kunna säga behärska. 

1.1 Bakgrund 

Utgångspunkten för detta arbete är att jag vill utforska, upptäcka och förbättra min egen 
metod att skriva musik. Det är viktigt att hitta sin egen röst när man jobbar med musik, 
oavsett om det handlar om att skriva, framföra eller att undervisa – inspirationen är kraften 
som tar dig framåt. Jag vill att detta projekt skall hjälpa mig att plocka fram den inspirationen. 
Att hitta sin röst menar jag är att hitta sin musikaliska identitet, ett utryck som du känner är 
ditt eget och med detta en riktning. En stor del i arbetet har rent egoistiska skäl som grund, 
men jag ser också en framtid i att kunna använda denna kunskap i undervisning. I och med att 
jag själv tycker att denna egenskap främjar inspirationen och framgången i att hitta sin egen 
röst på sitt instrument, tror jag också att det är en viktig del i till exempel 
instrumentalundervisningen. Det är en del, enligt vad jag har erfarit som inte ges tillräckligt 
mycket utrymme i dagens undervisning. 

1.1.1 Litteratur 

Min inriktning inom låtskrivandet ligger till största del inom den amerikanska singer – 
songwritertraditionen och det är från den genren jag främst har hämtat min inspiration. För att 
göra genreindelningen lite snävare skulle jag kalla det ”american folk” eller ”americana”, jag 
vill likna det med popmusik med tydliga inslag av den amerikanska folktraditionen. Jag ville 
åt ett akustiskt och organiskt sound på låtarna där instrumenten tillsammans skapar en 
homogen atmosfär. En förebild i sound under detta projekt har varit den kanadensiska 
låtskrivaren Gregory Alan Isakov med sina skivor This Northern Hemisphere (2009) och The 
Weatherman (2013). Dess varma och fylliga, men ändå spröda sound är något jag har försökt 
komma i närheten av i min egen musik. 

Även om det i mångt och mycket var ett arbete där jag själv skulle utreda och komma fram till 
min egen skrivprocess så har jag sökt i litteratur som tar upp processen i att skriva musik och 
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text och allt som hör därtill. Inspiration, kreativitet och flöde till exempel. Musikern och 
pedagogen Eva Hillered tar i sin bok Lathund för låtskrivare (2009) upp flera olika tekniker 
och infallsvinklar till hur man aktivt jobbar med dessa saker. Hon ger också en del handfasta 
tips om hur man till exempel kan börja och avsluta en låt och tips till textförfattande. Hennes 
specifika metoder är inget jag har använt i min process, utan har snarare använt boken på ett 
mer övergripande plan. Hillered (2009) menar att man inte bara ska sitta och vänta passivt på 
att inspiration och kreativitet ska infinna sig utan att man väntar aktivt. Denna inställning 
hjälpte mig till ett mer kontinuerligt flöde i skrivandet. 

Lilliestam (2006) beskriver hur vi tolkar musik och texter. Han refererar i sin tur 
litteraturvetaren Ulf Lindberg som menar att på grund av att låtar är en förening mellan text 
och musik, kan eller behöver inte en text ”tala klarspråk”, eller ens uppfattas i sin helhet för 
att vår fantasi ska sättas i rörelse. Vår musikaliska upplevelse är alltså helt oberoende av att 
texten ska ha ett logiskt resonemang (Lilliestam, 2009, sid 108). Detta återkommer jag till i 
mina resultat. 
 
Åberg (2011) för diskussionen kring hur praktisk kunskap förmedlas från lärare till elev med 
utgångspunkt från en serie seminarier med före detta studenter till pianisten Gunnar 
Hallhagen. I kapitlet Ton och klang för pianisten Roland Pöntinen ett resonemang om ton och 
hur olika två toner kan uppfattas. Antingen uppfattar man dem bara som just två toner, eller så 
kan man fylla dessa två toner med en spänning och ett innehåll. Skillnaden är total. Men 
precis som två toner efter varandra kan ha tusen nyanser och färger, kan också fyra ackord 
efter varandra antingen låta som just fyra ackord - eller fyllas med en mening och spänning. 
Även detta återkommer jag till i mina resultat. 
 
Detta kan man jämföra med vad artisten Paul Simon (2011) svarar i en intervju på frågan vad 
han anser vara det viktigaste i sitt textförfattande. 

Jag antar att tydlighet är det viktigaste, även om mysterium också är trevligt. Den första raden i 
en sång är avgörande. Lyssnarens uppmärksamhet är nog högst vid den första raden. Jag 
försöker göra dessa ord tillräckligt intressanta för att hålla lyssnaren intresserad. (Moon, 2011, 
oktober 7, min översättning) 
 

Singer – songwritern Isakov (2009) berättar i en intervju hur han ser på sin egen skrivprocess 
och hur lång tid han ger en låtidé.  

 
Jag ger den faktiskt inte så lång tid. Jag tror att om en låt inte gör sig inom ett par veckor, är 
den borta. Jag försöker att inte överarbeta något för hårt. De bästa kommer ut på första 
försöket(...) (Ruehl, 2009, Maj 28, min översättning) 

 
Det är intressant och inspirerande att läsa hur olika låtar och skivor jag uppskattar har kommit 
till, då jag inser att det inte finns några övernaturliga krafter inblandade. Isakov och Simon 
beskriver sina sätt att arbeta, vilket skiljer sig åt. Det visar att det finns olika sätt till 
låtskrivande och framgång.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en ökad förståelse för processen att skriva text och musik och 
i och med detta fördjupa mig i och pröva olika tekniker som kan få en idé, text eller melodi att 
bli till en färdig låt.  

I förlängningen vill jag kunna använda denna erfarenhet för att jobba med låtskrivande och 
komposition i min framtida musikundervisning, både i instrumentalundervisning och 
klassundervisning. 

1.3 Mål 

Målet med projektet har varit att komponera text och musik till fyra låtar och spela in dessa i 
så pass bra kvalitet att det motsvarar en demo. 
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2 Metod 

Under min skrivprocess har jag utgått från ett antal olika metoder och infallsvinklar till att 
börja skriva en låt, respektive slutföra en låt. Jag hade två metoder som behandlade det 
inledande stadiet till att börja skriva en låt. 
 
Det första var att hitta en låtidé med musiken i fokus. Att utgå från en viss ackordvända, ett 
riff eller melodi som jag sedan jobbade vidare på och skrev text till.  
 
Det andra var att skriva en text först som jag sedan satt ackord och melodi till. Texterna 
skrevs på engelska då det kändes som ett naturligt val i och med att musiken rör sig mot den 
amerikanska singer – songwritertraditionen. Det Paul Simon (2011) menar med att den första 
textraden kan vara avgörande för hur en låt uppfattas, blev jag själv varse om under 
processen. Se Resultat  
 
Eftersom det ofta är svårt att komma vidare och faktiskt avsluta en låt, så ville jag också pröva 
två metoder att genomföra detta på.  
 
Den ena var att börja spela in, instrumentera och producera den lilla bit jag hade av en låt, det 
kan ha varit ett intro och en vers, för att sedan bygga vidare på det jag hade för resten av låten, 
ungefär som att lägga ett pussel. Fördelen med detta sätt tänkte jag skulle bli att få inspiration 
av det jag hörde, något konkret att skapa på.  
 
Det andra sättet var motsatsen till föregående exempel. Jag skrev hela låten, text och musik på 
ett bräde och försökte snabbt få en mer övergripande syn innan jag började spela in något. 
Denna teknik jobbar med ett mer konkret och direkt mål, fick jag låten klar skulle jag känna 
en direkt vinst och då inte ha några problem med att spela in och producera den.  
 
Min tanke med att spela in låtarna var mest till för dokumentation, men målet var självklart att 
få det att låta så bra som möjligt, utifrån den utrustning och kunskap jag hade i ämnet. Jag 
spelade in låtarna själv hemma, detta för att undersöka om mina kunskaper var tillräckliga för 
genomförandet. 
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2.1 Tidsplan 

Det togs fram en tidsplan (se bil.) för detta arbete. Min plan var att komponera fram till vecka 
43, därefter ville jag ha två veckor till att spela in och komponera i en gemensam process för 
de låtar som krävde detta. Vecka 45 – 48 hade jag då till att spela in och mixa samt färdigställa allt 
som skulle vara klart till ventileringen vecka 49. Jag höll min tidsplan till största del. Inför 
ventileringen hade jag inte riktigt allt inspelat, det var dock bara några sista sångpålägg i 
slutet på några av låtarna så det påverkade inte min redovisning. Detta kunde jag lätt fixa till 
veckan efter. 

2.2 Dokumentation 

Jag förde dagbok under min arbetsprocess. Inte varje gång, men då jag tyckte att något 
speciellt var värt att notera. Det kunde vara att jag hade tankar om varför något hade gått 
särskilt bra eller särskilt dåligt eller vad jag skulle fokusera på till nästa arbetstillfälle. Jag har 
också dokumentation av processen med låtarna i form av memon på mobilen, där jag 
kontinuerligt spelade in nya idéer. Jag har därför genom de olika klippen kunnat följa en enkel 
låtidé i form av ett riff eller en melodi till den klara låten. 

2.3 Riskanalys 

Riskerna med detta projekt såg jag innan som näst intill obefintliga. Jag nämnde i min 
synopsis att skrivkramp och en icke närvarande inspiration alltid kunde vara en stor risk med 
ett projekt av detta slag. Detta inträffade dock aldrig, utan jag hade en god arbetsprocess 
under hela projekttiden.  
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3 Resultat 

Arbetet med projektet resulterade slutligen som planerat i fyra komponerade låtar med text 
och musik: Young Girls Hope, Hoboes Song, Mother och Lovers Gone Wild. Av mina fyra 
metoder som jag jobbade efter var de två första, vilka behandlade själva skrivprocessen de 
som gick allra lättast. Medan arbetet med att spela in, arrangera och producera musiken visade 
sig vara mycket svårare och framför allt mer tidskrävande än vad jag hade trott. 

 

3.1 Musiken 

Den första metoden, där jag utgick från musiken har varit den del som gått allra lättast. Att jag 
förhållandevis lätt får inspiration och uppslag till låtar genom till exempel gitarren eller pianot 
är kanske inte så konstigt då det är min vardagliga huvudsyssla. Mitt musikaliska vokabulär är 
helt enkelt större än mitt textvokabulär, speciellt i engelska. Jag har märkt att musiken är min 
starka sida och att jag brukar vara tillfreds med de musikaliska idéer jag väljer att behålla i en 
låt. Dock behöver inte musiken i denna amerikanska musiktradition alltid vara det viktigaste 
elementet i en låt, utan snarare texten. 

3.2 Texten 

Min andra metod, där jag utgick från texten visade sig vara svårare, men också intressant då 
respekten för en bra låttext var något som växte varje gång jag slutförde en låt. Jag märkte att 
en text kan ha olika kvaliteter. Den kan ha ett bra flöde med snygga ord och rim, som gör att 
innehållet blir mindre viktigt. Den kan också vara helt utan rim där själva historien blir 
styrkan.  

Under processen blev jag medveten om att jag började uppfatta och arbeta med rim på olika 
sätt. Jag märkte att en text med korta textfraser och tydliga rim oftast blev väldigt banal, löjlig 
och alldeles för förutsebar. Ett sätt att komma runt detta på var att jag började använda ord 
som innehöll liknande ljudande vokaler men som började och slutade på olika konsonanter. 
Till exempel en fras som lyder: ”Running wet and running cold I assume you've always 
known that I'll stumble just before the goal”. Orden cold, known, goal har samma ljudande 
vokaler men börjar och avslutas på olika konsonanter, vilket gör att de limmar ihop som ett 
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rim skulle göra, utan att det blir för tydligt. I och med att jag blev medveten om detta var det 
något som jag samtidigt uppmärksammade i musiken jag lyssnade och hämtade inspiration 
ifrån.  

Ofta kommer de första raderna i en text till mig väldigt lätt. I och med att det är som en 
oskriven bok, är igen handling ännu satt. Man ska ta till vara på den friheten och öppna med 
en fras som är särskilt snygg eller uppseendeväckande, något som får lyssnaren att bli sugen 
på att höra mer. När den första frasen är skriven har man genast något att förhålla sig till 
vilket begränsar ens fantasi och valmöjligheter avsevärt. Ju längre man skriver desto tydligare 
blir handlingen och desto färre valmöjligheter lämnas man med. Därför är de första fraserna 
särskilt viktiga. Min tanke brukar därför vara att om jag inte från början har en berättelse som 
jag kan fylla en låt med, försöker jag att skriva så abstrakt så länge som möjligt. Ju fler sätt att 
tolka en text på, desto fler sätt finns det att fortsätta den på. 
 
Jag tänker ofta på när jag själv skriver texter, hur lyssnaren kommer att tolka dem och ibland 
till och med hur jag själv ska välja att tolka dem. Det är en hårfin balans, i all sorts konstnärlig 
storytelling att försöka förmedla en historia, utan att vara övertydlig. Detta är viktigt att 
komma ihåg under sin egna skrivprocess, att inte pressa in ord för att försöka förtydliga sin 
historia, utan snarare hitta ett ord som rent musikaliskt klingar bättre. (Jmfr Lilliestam, 2009, 
sid 108 f). 

Att skriva är som all annan träning - ju längre uppehåll desto längre startsträcka har du. Att 
hålla igång skrivandet är avgörande om du ska avancera och bli bättre på det. Det är också 
viktigt att läsa och reflektera över andras texter, eller att läsa engelsk litteratur (om du nu 
skriver på engelska) litteratur överhuvud taget, för att bygga på och slipa ditt ordförråd. Jag 
kom att använda tyda.se, som är en dubbelriktad engelsk-svensk ordbok/lexikon på nätet. 
Detta var till stor hjälp då jag ibland ville använda engelska ord som musikaliskt passade bra 
in men där jag inte var säker på dess betydelse. Jag använda också translate.google.se där man 
kan skriva in och få hela meningar översatta. På det sättet kunde jag säkra ett visst innehåll 
och berättande i mina texter. 

3.3 Arrangemangen 

Som jag inledningsvis skrev så var momentet att producera och arrangera musiken något som 
jag tyckte var speciellt svårt och tidskrävande. Min första metod för att skriva klart en låt var 
att börja spela in och producera den inledande bit jag hade. Så arbetade jag med låtarna Young 
Girls Hope och Hoboes Song. Detta resulterade i en långdragen process i att få låtarna klara. 
Man kan säga att jag snarare jobbade med låtarna på bredden istället för på längden. Till slut 
hade jag pillat så länge med den inspelade delen att all inspiration till att skriva färdigt låten 
var borta. Jag fick lägga den åt sidan en tid för att sedan ta upp den och försöka skriva klart 
den med bara gitarren till hjälp. Detta är inget jag tror går att urskilja rent hörbart, inte ens för 
mig om jag skulle vara objektiv. Men jag märkte att det blev mycket mer tungjobbat när 
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resultatet dröjde.  

Min andra metod för att skriva färdigt en låt, som gick ut på att skriva klart hela låten med 
text och musik innan jag började inspelningsprocessen, födde låtarna Mother och Lovers 
Gone Wild. Dessa gick relativt lätt att skriva men var svårare att hitta rätta arrangemang till. 
Framför allt Mother, där jag provade olika tempon, ackompanjemang och instrument. 
Svårigheten var att få denna enkla visa, byggd på fyra ackord att låta intressant. Till slut 
förstod jag att då den var skriven som en enkel visa, var jag också tvungen att försöka 
förmedla den som en enkel visa. Det blev också tydligt att fyra ackord med en enkel melodi 
kan låta på många olika sätt. Allt ligger på utövaren. Man måste även tro på att det till synes 
enkla kan låta bra, för att det ska låta bra. 

Även om uttrycket ”less is more” kan låta som en uttjatad klyscha i konstnärliga 
sammanhang, så var det något jag strävade åt i arrangemangen. Jag ville åt en luftig och 
rymlig atmosfär i musiken, där ljudbilden skulle upplevas stor men ändå inte grötig och tjock. 
Isakovs skivor The Great Northern Hemisphere (2009) och The Weatherman (2013) gav mig 
som tidigare nämnt viktiga lyssningsreferenser. Dels för musiken och texterna men också för 
ljudet, arrangemangen och stämningen. Jag ser stråket på dessa skivor, främst cellon, som den 
stora styrkan i arrangemangen, då det skapar en organisk matta som binder ihop 
instrumenteringen och får den att låta rik och fyllig trots ganska få pålägg. Jag hade inte 
tillgång till stråk men ville åt samma effekt. Med detta i tanke kom jag att använda en hel del 
orgel, vilket jag nog inte hade kommit att tänka på annars, samt piano, elgitarr och kör med 
mycket rum och eko.  

Med facit i hand tror jag att arrangemangen till stor del hjälpte låtarna att få sin identitet, 
vilket inte hade blivit densamma med en enklare inspelning.  
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4 Diskussion 

4.1 Inspiration 

Efter att jag inlett detta projekt, hade jag som Hillered skriver (2009) ”tagit på mig 
skrivarkepsen”. Det betyder att man är extra lyhörd och uppmärksam på saker i sin vardag 
som kan vara inspiration och material till nya låtar. Det är dock en process som är lättare sagt 
än gjord. Det är inte svårt att ge sig ut och bli inspirerad av sin omgivning, om man öppnar 
sina sinnen finner man lätt en handfull saker man skulle vilja fylla en låt med. Känslan finns 
alltså där men hantverket att översätta ens filosofiska tankar till en låt sviker en.  
 
Nachmanovitch (2010) resonerar kring vad övning kan göra för oss, både positivt och 
negativt. Just denna process, då ens teknik sätter hinder mellan det man känner och det man 
förmår att utrycka, beskriver han som ”Den mest frustrerande och hjärtslitande delen av 
skapande arbete” (Nachmanovitch, 2010, sid 71). Detta blir extra tydligt i ett område man är 
ny i, till skillnad från till exempel ens förmåga att spela och uttrycka sig på sitt instrument. 
Ens skrivarteknik, som jag ser som ett nytt instrument, har inte ännu hunnit få den erfarenhet 
(övning) som krävs för att få ned en inre känsla till en låt. Att då få inspiration, och endast ha 
inspirationen som medel till att skriva en låt, som så ofta uppfattningen om låtskrivares 
arbetsprocess är, håller inte. Inspirationen är helt klart en viktig del i processen, men endast 
fröet till det arbete man kommer att utföra. Om man då medvetet försöker att frammana sin 
inspiration som Hillered (2009) skriver om, är det då inspiration eller bara ett till verktyg i 
processen? 
 
Vissa påstår att fenomenet ”skrivkramp” på engelska ”writers block” är något som styrs av 
inspirationen. När jag har läst intervjuer med olika låtskrivare och artister får de ibland frågan 
hur de hanterar och tar sig ur denna. Många svarar då sammanfattningsvis att alla kan ha en 
dålig dag på jobbet, det gäller bara att jobba sig ur det. Jag är benägen att hålla med. Jag skrev 
i början av detta projekt att jag ville starta en process inom låtskrivandet så att jag skulle ha 
lättare till inspiration. Jag är dock efter detta arbete övertygad om att inspiration inte föder sig 
själv, utan är något man jobbar fram.  
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4.2 Min Röst 

Jag tror det är viktigt att hitta sin röst nät man jobbar med musik, att det är avgörande för att 
kunna stå ut från en massa talangfulla instrumentalister som alla kan ”göra jobbet”.  
 
Efter endast fyra färdigskrivna låtar kunna påstå att jag har hittat min röst, vore kanske lite väl 
optimistiskt. Men att hitta sin röst är för mig också att hitta sig själv, ett självförtroende, en 
känsla av att det jag gör spelar roll. Den känslan befästs så fort man har börjat processen till 
att skriva sin egen musik. Ur en instrumentalists synvinkel så är att hitta sin röst att man 
kanske kan begränsa sig, man behöver inte vara bäst på allt. Om man hittar vad man är bra på 
och tycker om det, är det kanske en större vinst. Denna musikaliska självidentifikation menar 
jag blir starkare genom att man komponerar sin egen musik. Det behöver inte alls vara i någon 
stor utsträckning, bara till den del att man blir tvungen att leta i sin innersta musikaliska vrå. 
Ens musikaliska identitet formas så klart med tiden och slutar förhoppningsvis aldrig att 
förändras. Men att kunna veta vart man står och vart man vill när man väl befinner sig där tror 
jag kan stärka ens musicerande, både ens upplevelse och utövande. 

Mitt syfte med detta arbete var att jag i förlängningen ville kunna använda denna erfarenhet 
för att jobba med låtskrivande och komposition i min framtida musikundervisning. Jag känner 
att jag har kommit ett steg närmare det målet. I och med att jag har belyst mina egna metoder i 
processen att komponera, där jag tidigare bara famlade fram, kan jag nu föra över mina egna 
idéer och erfarenheter till mina elever. 
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Bilaga 1 

Tidsplan 

 

v. 38 Komponera, helaveckan 

 v. 39 Komponera, helaveckan 

v. 40 Komponera, måndag – onsdag 

v. 41 Komponera, helaveckan 

v. 42 Komponera, måndag – fredag 

v. 43 Komponera/spela in, måndag – onsdag 

v. 44 Komponera/spela in, måndag – fredag 

v. 45 Spela in/mixa, utkast1 avslutrapport, måndag – onsdag 

v. 46 Gran Canaria (ingetarbete) 

v. 47 Spela in/mixa, utkast2 avslutrapport, helaveckan 

v. 48 Färdigställandeavprojekt, helaveckan 

v. 49 Ventilering 
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Bilaga 2 

Synopsis 
 
Låtskrivande är en del jag alltid har haft stor respekt för hos musiker. Att kunna komponera 
ett stycke som i sin helhet låter bra och har kraft att påverka andra människor slår för mig all 
annan typ av musikalisk kompetens. Att skriva musik har därför blivit en del för mig som jag 
känner att jag vill utveckla, och kanske en vacker dag till och med kunna säga behärska.  
 
Jag vill utforska, upptäcka och förbättra min egen metod att skriva musik. Det är viktigt att 
hitta sin egen röst när man jobbar med musik, oavsett om det handlar om att skriva, framföra 
eller att undervisa – inspirationen är kraften som tar dig framåt. Detta projekt ska hjälpa mig 
att plocka fram den inspirationen. En stor del i detta projekt har rent egoistiska skäl som 
grund, men jag ser också en framtid i att kunna använda denna kunskap i undervisning. I och 
med att jag själv tycker att denna egenskap främjar inspirationen och framgången i att hitta sin 
egen röst på sitt instrument, tror jag också att det är en viktig del i till exempel 
instrumentalundervisningen. Det är en del som inte ges tillräckligt mycket utrymme i dagens 
musikundervisning.  
 

Metod  
 
Min passion inom låtskrivandet ligger till största del inom den amerikanska singer– 
songwriter traditionen och det är från den genren jag kommer att hämta min inspiration. Jag 
ämnar att skriva och spela in fyra låtar enligt några olika skrivartekniker. 
 
Den första är att hitta en låtidé med musiken först. Att utgå från en viss ackordvända, ett riff, 
som man sedan jobbar vidare på och skriver text till. I den tekniken blir ett instrument den 
första och största vägledning. Det kanske till och med är ljudet av ett visst instrument som får 
igång inspirationen. 
 
Den andra är att skriva en text först som man sedan sätter ackord och melodi till. Det finns 
självklart många sätt att utgå från när man ska skriva en låttext. Eva Hillered tar i boken, 
Lathund för låtskrivare upp flera olika ingångar och tekniker för att komma igång med detta. 
Jag kommer under processen reflektera hur mitt arbete med detta går på alla låtar och om 
skrivkramp inträder, kanske också hämta inspiration från Hillereds idéer och övningar. 
Däremot kommer jag inte ha en specifik skrivteknik som metod. Texterna skrivs på engelska. 
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Eftersom det ofta är svårt att komma vidare och faktiskt avsluta en låt vill jag pröva två sätt 
att genomföra detta. Varav det ena är att börja spela in, instrumentera och producera den lilla 
bit man har av en låt, säg att det bara är ett intro och en vers. För att sedan bygga på det man 
har för resten av låten, ungefär som att lägga ett pussel. Fördelen med detta sätt kan vara att 
man får inspiration av det man hör, det blir mer konkret. Nackdelen är att man lätt börjar pilla 
i små detaljer och på så sätt tröttar ut sig på hela låtidén. Resultatet uteblir. 
 
Det andra sättet är raka motsatsen till föregående exempel. Man skriver hela låten, text och 
musik på ett bräde och försöker snabbt få en mer övergripande syn innan man börjar spela in 
något. Denna teknik jobbar med ett mer konkret och direkt mål, får man låten klar känner man 
en direkt vinst och kanske inte har några problem alls att spela in och producera den. Eller så 
blir låtskrivarprocessen tyngre, då man inte riktigt kan höra hur den ska låta, så som stil, 
instrument och atmosfär till exempel. 
 
Detta är saker jag vill utforska genom, "learning by doing". Kanske går det inte att sätta på 
pappret vilken som är den bästa tekniken. Förmodligen måste man vänja sig vid att processen 
kommer att se olika ut från gång till gång, åtminstone till en början. Men jag tycker det är 
intressant  att se om man kommer fram till något man faktiskt bör undvika eller göra 
annorlunda.  
 
Som tidigare nämnt kommer boken Lathund för låtskrivare av Eva Hillered förhoppningsvis 
ge inspiration och vägledning under processen. Hon skriver till exempel om att hitta 
inspiration, jobba med texter på olika sätt och att hitta en låtstruktur. Hon tar upp just vad 
titeln antyder, olika tekniker att börja skriva en låt och få den klar. Det finns också kortare 
citat från intervjuer hon har gjort med några svenska låtskrivare och artister, där de berättar 
sina metoder i skrivandet. Alla har sina lösningar, vilket gav mig inspiration till att försöka 
hitta min.  
 
Jag ska som sagt också spela in låtarna. Detta är mest till för dokumentation men jag ämnar 
självklart att få det att låta så bra som möjligt, utifrån den utrustning och kunskap jag har i 
ämnet. Jag kommer att spela in låtarna själv hemma, och endast om tid och tillfälle ges ta 
hjälp utifrån med till exempel instrument som jag inte kan spela själv eller ljudtekniska 
frågor. 
 
Tidsmässigt vill jag vara klar med alla låtar till mitten av november, för att att kunna ha tid att 
göra de sista finjusteringarna i mixen. Jag kommer att vara borta en hel del under denna 
termin, så tiden är mitt främsta hot med detta projekt. Dock har jag redan kommit en bra bit 
med mitt komponerande så det borde inte bli några problem. Annars är självklart skrivkramp 
och en icke närvarande inspiration alltid en stor risk med ett projekt av detta slag. Just i denna 
stund har jag inga konkreta botmedel på en sådan situation, men om detta uppstår ska det bli 
intressant att försöka hitta sitt sätt tillbaka till inspirationen att skriva igen. 
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Resultat  
 
Jag hoppas att med detta projekt kunna utforska, förbättra och få ett mer bekvämt förhållande 
till att skriva musik. Jag, fördjupa mig i och pröva olika tekniker som kan få en idé, text eller 
melodi att bli till en färdig låt. Sätten att få detta att ske är många och därför vill jag hitta en 
metod som passar mig bäst så jag slipper känna mig så vilsen varje gång inspirationen pockar 
på. Jag vill förbättra min egen metod så att jag helt enkelt kan känna mig mer bekväm i 
situationen.  
 
Med detta gjort ser jag en framtid i att kunna införa låtskrivande och komposition i 
musikundervisningen, dels i klassammanhang men också vid enskild undervisning. Att hitta 
sin röst och sin väg bland tusentals fullt begåvade instrumentalister, som alla kan göra 
”jobbet” lika bra, är att hitta en väg att överleva i musiken, att bygga ett självförtroende och 
en mening i det man gör. Jag hoppas därför bli mer erfaren i mitt eget skrivande så att jag 
lättare kan förmedla dessa idéer till andra.  
 
Resultat kommer att bestå i fyra egenskrivna inspelade låtar och min reflektion över processen 
i detta arbete. Hur olika tillvägagångssätt i låtskrivande kan ha positiva jämte negativa sidor. 
 
 
 


