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Sammanfattning 

Detta projekt gick ut på att skriva låtar utifrån tre förutbestämda strategier. Jag valde att skriva 

med utgångspunkt från strategierna skriva texten först, utgå ifrån en trumloop och utgå ifrån 

textmässig hook i låtformen AADA. 

Förhoppningen med de givna förutsättningarna var att främja skapandeprocessen, korta 

startfasen, minska självkritiken, utveckla textskrivandet, bredda typen av karaktär på låtar och 

till sist variera den typ av form som låtarna vanligtvis utmynnar i. Under mitt arbete har jag 

kommit fram till att tydliga ramar underlättar och för arbetet framåt. Lättast för mig var att 

använda strategin textmässig hook i låtformen AADA.  
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1 Inledning och bakgrund 

Under hela mitt liv har jag i perioder skrivit låtar, både själv och tillsammans med andra. 

Med begreppet låt menar jag ett kortare musikstycke inom popgenren som är baserat på text, 

melodi och ackord. Med tiden har det dock känts svårare att skriva själv. Att skriva 

tillsammans med någon innebär nämligen en direkt återkoppling. Vid eget arbete måste man 

själv vara ett konstruktivt bollplank, samtidigt som man inte får ta död på kreativiteten 

genom sin självkritik. Under detta projekt vill jag därför undersöka olika låtskrivarstrategier 

och se vad dessa tillför mitt låtskrivande.    

 

1.1 Bakgrund 

Under min uppväxt var sång del av det vardagliga livet och jag visste att musik skulle betyda 

mycket i mitt liv. De första ”sångerna” blev till runt fyra års ålder. Jag sjöng om det som 

hände omkring och spelade in på kassettbandspelare. Egentligen kan det nog ses mer som 

improvisation, men det viktiga var att det kändes som det gör när man är barn, okomplicerat.  

 

Längs vägen har musikskapandet istället blivit en fråga om prestation, vilket i mitt fall har 

lett till mindre kreativt flöde. Kanske har det att göra med de olika sociala musikaliska 

strukturer jag rört mig i som ibland känts spännande men också hämmande. Ett exempel kan 

vara högskolan. Där har alla varit otroligt begåvade och kunniga med en viss typ av estetiska 

ideal. Detta har jag ibland jämfört mig med, vilket resulterat i självkritik och en känsla av att 

inte passa in. Ett annat exempel kan vara min privata umgängeskrets där många musiker är 

nästintill musikteoretiskt outbildade men ändå ”känner sig fram” och lyckas med att skriva 

och livnära sig på sin musik. I det sammanhanget upplever jag mig själv ibland för korrekt 

och teoretisk och följden har blivit en något splittrad musikalisk identitet. Lilliestam skriver i 

sin bok Musikliv om musiken som identitetsmarkör och hur gärna vi vill dela in oss själva 
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eller andra genom olika musikstilar. Han skriver vidare att identiteten, medvetenheten om 

sig själv som person, är tätt sammankopplat med den musik man gillar och den typ av 

människa man vill vara (Lilliestam, 2009). Det kan tänkas att jag, som inte tydligt valt stil, 

har försökt ”passa in” och hitta min musikaliska identitet. Detta kan i sin tur ha orsakat mer 

självkritik och på så vis också mer vilsenhet i mitt skrivande. 

 

Sven Åberg skriver i sin bok Spegling om vana och hur viktig övningen är för färdigheten och 

för att kunna hitta tillbaka till ett kreativt flöde (Åberg, 2011, s.23). Jag måste alltså ”öppna 

kranarna” och börja skriva. Detta känns väsentligt i kopplingen till mitt projekt och rädslan 

för att misslyckas, vilket blir en motsättning och frustration när jag vill prestera. Jag vill direkt 

hamna i ett kreativt flöde, vilket kan vara lättare sagt än gjort. 

 

Nachmanovitch skriver i sin bok Spela fritt om att ”försvinna” (Nachmanovitch, 1990, s 56). 

Han förklarar att detta tillstånd uppstår när konstnären står tillbaka och koncentrationen är så 

hög att man är ett med det man gör. Detta kan i sin tur jämföras med begreppet flow som 

karakteriseras av intensiv koncentration, ökad medvetenhet och en känsla av att tid och rum 

upphör att existera (WWW.TEDTALK: Csikszentmihalyi). Jag funderar på om det är möjligt 

att på egen hand framkalla ett sådant här tillstånd och hur man i så fall kan använda sig av det. 

 

Mihaly Csikszentmihalyi beskriver i sin föreläsning för TED att det är svårt att uppnå flow 

utan tillräckliga kunskaper (WWW.TEDTALK: Csikszentmihalyi). Kunskaper och 

erfarenheter uppstår genom misstag och nya försök.  

 

För att bättre förstå hur framgångsrika låtskrivare i Sverige jobbar så läste jag till att börja med 

boken Vägen till sångerna (Warnqvist, 2010). Här framgår hur låtskrivarna gått tillväga i sin 

skapandeprocess och det kan konstateras att förloppet ser olika ut för varje person. I 

intervjuerna berättas om hur någon börjar med melodi, en annan med ackord och en tredje med 

text (Warnqvist, 2010). Jag funderade på vilka delar i låtskrivandet jag upplevt svårast 

tidigare och bestämde utifrån detta att fokus för strategierna skulle vara text, groove och form. 
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För att hitta strategier behövde jag litteratur med handfasta tips och praktiska övningar och 

valde därför att arbeta utifrån böckerna Lathund för låtskrivare (Hillered, 2009) och Writing 

Better Lyrics, (Pattison, 2009).  

 

Lathund för låtskrivare (2009) är den mest övergripande boken på temat och flera 

kurskamrater till mig har refererat till boken som bra handledning. Författaren har tagit fasta 

på att skrivprocessen är personlig och presenterar därför många olika tips och övningar från 

flera infallsvinklar. I boken skriver hon också om hur kreativitet nås genom att våga ta risker, 

inte lyssna för mycket på andra, inte lyssna på sin inre kritiker och använda sig av humor, 

dagdrömmar eller fantasier. Författaren beskriver även hur bedömning och tävling gör att vi 

tänker sämre om vårt skapande. Boken passar bra till projektet då den innehåller så många 

konkreta praktiska övningar och strategier. Särskilt intressant var tillvägagångssätten om att 

utgå från groove men att även skriva utifrån den bestämda formen AADA (Hillered, 2009). 

 

Writing Better Lyrics skriven av Pat Pattison (2009) är en bok som behandlar det mesta 

inom textskrivande. Den första upplagan kom 1995 och har sedan dess varit en bok som 

använts mycket av låtskrivare. Pattison gör en djupdykning i låttextskrivandet genom analys, 

praktiska övningar och handfasta tips. Han skriver exempelvis om metoder för att använda 

sig av metaforer, rim och rimflätning. Han ger också tips om textflödesövningar och rytmens 

betydelse för texten. Detta hjälper mig i mitt projekt genom den gedigna orientering i 

textskrivande som boken ger och kommer därför vara utgångspunkt för den del av mitt 

arbete där fokus ligger på text.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka tre utvalda strategier för låtskrivande. Strategierna är 

texten först, trumloop och textmässig hook i låtformen AADA.  
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2 Metod 

Genom strategierna finns det en förhoppning om att förkorta startfasen, minska självkritiken, 

utveckla textskrivandet, bredda typen av karaktär på låtar och till sist variera den typ av form 

som låtarna vanligtvis utmynnar i. 

 

Texten först 

Eftersom jag tidigare upplevt textskrivandet som svårt är detta ett försök att hitta nya 

ingångar. Pattisons Writing Better Lyrics (2009) har omtalats som en bok många låtskrivare 

använt sig av och väckte därför mitt intresse. Pattison presenterar i sin bok både handfasta 

tips, praktiska övningar och textanalyser vilket täcker upp det mesta inom låttextskrivande. 

Tidigare har mina texter ofta tillkommit samtidigt som melodi och ackord och därför ville jag 

denna gång prova att skriva hela texten först. Med detta tillvägagångssätt kunde jag då pröva 

om det enligt mitt eget tycke gjorde texten bättre eller just skrivandet lättare. Jag ville också 

undersöka om självkritiken kring texten minskade när jag fokuserade på den för sig. Kärnan 

till låten skulle alltså vara texten som sedan tonsätts.  

 

Trumloop 

I boken Lathund för låtskrivare berättar Hillered om en strategi att skriva sin låt utifrån ett 

groove man gillar (Hillered, s. 48, 2009). Jag sitter många gånger vid ett piano och lirkar mig 

fram till melodier och texter vilket ofta utmynnar i ballader. Genom att istället utgå från 

rytmen är förhoppningen att låtarna får en annan karaktär än tidigare. Jag vill också undersöka 

om det kortar ner startfasen till att börja skriva en låt. 

 

Hillered talar om flera sätt att tillgå när man ska utgå från en rytm. Exempelvis att klappa en 

rytm på sina knän eller på saker omkring sig. Det går också att lyssna på referensmusik och 

”låna” en rytm (Hillered, s.48, 2009). Jag valde att använda mig av en trummaskinsloop. 

Begreppet loop kommer från engelskan och betyder direkt översatt ögla. På svenska används 

ordet ofta för att förklara något som upprepas flera gånger och ofta menar man då termen 
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”trumloop”. Det i sin tur betyder att man återanvänder en eller fler takter trummor från 

existerande inspelning. I mitt fall utgick jag från trumlooparna som finns i musikprogrammet 

garageband.  

 

Hook  

Hillered skriver vidare att vi människor har ett stort behov av symmetri och upprepning men 

behöver som kontrast även överraskning och spänning (Hillered, s.81, 2009). Därför känns 

det viktigt att hitta en bra struktur där lyssnaren kan känna sig trygg, men också nyfiken.  

 

I Lathund för låtskrivare förklaras de delar en låt traditionellt sätt innehåller där A kan kallas 

vers, B kan kallas refräng, C kan kallas förrefräng, D kan kallas brygga eller stick och E kan 

vara antingen intro, outro eller mellanspel (Hillered, s. 82, 2009). 

 

Versens syfte är att textmässigt förmedla berättelsen, föra handlingen vidare och musikaliskt 

leda fram till nästa del (Hillered, s. 82, 2009). 

 

Refrängen är sångens höjdpunkt och utgör ofta essensen av låten. Musikaliskt är den ofta lätt 

att memorera och sjunga med i. Hillered beskriver vidare att refrängen ofta upprepas i samma 

form flera gånger under låten. Hon skriver också att det i radiopopgenren är vanligt att titel, 

refräng och hook upprepas många gånger så tidigt som möjligt i låten (Hillered, s. 83, 2009). 

 

Förrefrängens uppgift är att skapa en spänning inför refrängen. Bryggan eller Sticket är den 

del som ska bryta av och ge sången en ny dimension. Både textmässigt och musikaliskt står 

den ofta i kontrast till vers och refräng (Hillered, s. 84, 2009). 

 

Intro, Outro och mellanspel är delar av låten som är instrumentala. I dessa kan också finnas 

en musikalisk hook (Hillered, s. 88, 2009). 

 

Hook betyder krok. Hooken kan beskrivas som en mycket framträdande del vilken ofta läggs 

på minnet efter att ha hört låten bara en gång. Den kan vara antingen instrumental, med sång 

och text eller båda delarna och kan dyka upp på flera olika ställen i låten exempelvis i 

refrängen eller mellan verserna (Hillered, s. 82, 2009). 
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Ofta när jag skriver låtar blir strukturen, AA B A B D BB, vilket är en ganska vanlig form 

inom popgenren. Denna gång ville jag utmana mitt invanda mönster genom att prova en ny 

form. Återigen utgick jag från Hillered (2009). Denna strategi gick ut på att skriva en låt med 

formen AA D A och utgå ifrån en hook (Hillered, s. 93, 2009). Genom att förutbestämma 

formen och ta bort den del som jag oftast utgår ifrån, nämligen refrängen, så ville jag se hur 

detta påverkar låten. Jag ville undersöka om denna strategi förkortade tiden att komma in i 

låtskrivandet och om detta förenklade skrivprocessen. 

 

 

 

2.1 Dokumentation 

Jag har använt enkla inspelningar på min mobiltelefon eller i datorn under arbetets gång. 

Dessa tillsammans med de bifogade sångtexterna utgör dokumentation. 
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3 Resultat 

Resultatet av detta projekt blev tre påbörjade låtar, ökade kunskaper om praktiskt låtskrivande 

så väl som flera nya metoder och material för användning i framtiden.  

 

”Texten först” resulterade i en halvfärdig låt med en helt färdig refräng. Refrängen spelades in 

enkelt som röstmemo på en iPhone och bifogas till rapporten. Låten har inte fått något namn 

och behöver vidare bearbetning för att färdigställas.  

 

Följden av att skriva texten före musiken kan leda till mer självkritisk inställning, vilket i sin 

tur leder till sämre resultat och mindre flöde. Nackdelen kan också vara begränsade möjligheter 

för melodin. Det kan också tänkas begränsande för vilka ord som väljs, där eventuellt en 

melodi kunde ha inbjudit till helt annan text. Fördelen kan å andra sidan vara att varje ord är 

mer genomtänkt i sin betydelse. Även olika ämnesval för texten kan påverka skrivprocessen. 

När jag sökte skriva om något så närliggande som mina barn blev skrivprocessen svårt. Det var 

lätt att hamna i klichéer. Det är också skillnad att skriva på svenska och engelska. På svenska 

upplevde jag det svårt att få flöde i fraserna och blev hämmad av min självkritiska inställning.  

 

Det upplevdes inte som ett hjälpmedel att skriva texten först, inte heller att textskrivandet 

utvecklades. 

Strategin ”Trumloop” resulterade i en färdig låt. Resultatet spelades in i garageband på en 

dator och ljudfilen bifogas till rapporten. 

Att använda sig av trumloop kan underlätta skapandeprocessen. Det var enkelt och lustfyllt att 

börjar skriva låten till ett groove som skapade känslan av att någonting redan fanns. Följden 

kan vara en anpassning av melodin gentemot den givna rytmen där fördelen kan vara 

förändrad karaktär på musik och melodi. Det var lätt att få melodi och musik att stilmässigt 
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passa till det valda groovet. Nackdelen kan ligga i de musikaliska begränsningar som en 

trumloop genererar. Det var svårt att få impulser för dynamiska förändringar när groovet är 

konstant.  

Metoden upplevdes underlättande för skapandeprocessen och fungerade även som metod för 

att variera karaktär. 

”Textmässig hook i låtformen AADA” resulterade i en färdig låt. Låten heter ”This love will 

last” och spelades in som röstmemo på en iPhone och bifogas till rapporten. 

Metoden att börja skriva utifrån en texthook kan underlätta textprocessen. Jag fann det lätt att 

skriva resterande text när jag ägnat tid åt att hitta essensen av låten i en hook. Det är också 

skillnad att skriva en låt med förutbestämd form. Jag fann det lätt att på grund av detta komma 

framåt i arbete. Fördelen kan vara mer fokus på text och melodi, när formen redan är bestämd.   

Metoden underlättade skapandeprocessen, kortade startfasen och fungerade för att variera 

låtform.  
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4 Diskussion 

Resultatet visar att förutbestämda strategier påverkar mitt låtskrivande och underlättar 

skapandeprocessen i två av tre fall.  

Utifrån resultatet känner jag att strategin textmässig hook i låtformen AADA fungerade bäst. 

Förklaringen till detta kan ha att göra med att denna strategi hade tydligast riktlinjer. 

Konsekvensen av detta blev att jag inte behövde ta beslut kring exempelvis form under själva 

processen. Det ledde till en känsla vilken kan beskrivas som att jag fyllde en kakform med 

smet. Ingredienserna fanns i receptet och jag såg bara till att följa instruktionerna. Jag 

hämtade inspiration och fakta i Hillereds kapitel om låtstrukturer, och fick tydligare inblick i 

varje låtdels faktiska funktion (Hillered, 2009, s 81-88). Det känns dock svårt att dra 

långtgående slutsatser kring hur strategierna påverkar mitt låtskrivande i framtiden, eftersom 

övningarna endast utfördes en gång. För att kunna utforska om denna strategi verkligen 

underlättar att komma igång med skrivandet, om jag blir mindre kritisk och mer kreativ, så 

behöver övningen göras flera gånger.  

 

Förhoppningen att utveckla textskrivandet uppfylldes inte. En av anledningarna kan vara att 

strategin texten först var för vid hållen. Om den istället hade specificerat tydligare exempelvis 

med bestämt versmått eller tydliga användningar av metaforer hade resultatet säkert varit 

annorlunda. Konsekvensen blev att jag drabbades av det ”dömande spöket” som inte hjälpte 

processen framåt (Nachmanovitch, 1990). Till slut blir det så outhärdligt att jag bestämmer 

mig att följa rådet Plura Jonsson ger; ”När jag inte lyckas avsluta eller gå vidare med en särskild 

låt börjar jag med en ny” (Hillered, 2009).  

 

Vidare kan man fundera kring att strategin hook i låtformen AADA, också utgick ifrån att 

skriva texten först. Skillnaden var att under denna övning gick textskrivandet lättare, vilket 

kan bero på att jag hade fler ramar att förhålla mig till. Därmed inte sagt att textskrivandet 
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utvecklades utan bara det att det kändes enklare. Flera faktorer kan spela in, exempelvis det 

att i strategin texten först skrev jag på svenska och med ett ämne som kanske, för mig, var 

svårare att hitta rätt ord till. Även i strategin som utgick från hook, så underlättades skrivandet 

av den bestämda textfrasen som zoomade in ämnet så pass bra att texten kändes enklare att 

skriva. Låten hade även en förutbestämd form som underlättade arbetet.   

Strategin att utgå från en trumloop föll väl ut. Det givna trumkompet gjorde att låten fick en 

annan känsla än vanligtvis. Konsekvensen av detta tillvägagångssätt blev att melodin fick en 

annan karaktär än tidigare och ackorden i refrängen rytmiserades annorlunda. Det kan betyda 

att groovet inspirerar melodi och ackord till att hamna i en viss typ av genre eller karaktär. 

Man kan också tolka in i resultatet att groovet faktiskt förkortar startsträckan till att komma 

igång. I mitt fall blev jag till en början mindre självkritisk och hade roligt under processen. 

Förklaringen till detta kan ligga i mina egna förväntningar. Jag tog fasta på det Hillered 

skriver om motsättningen mellan kreativitet och prestation (Hillered, 2009, s. 26). Denna gång 

ville jag att processen skulle vara målet. Det hade dock varit spännande att prova flera olika 

groove och därefter kunna jämföra olika låtar med varandra för att se hur strategin på sikt 

utvecklade förmågan att skriva mer varierat.  

 

Idén om att ha förutbestämda utgångspunkter passar mig väl och alla de givna 

förutsättningarna gav mig den skjuts jag behövde för att komma igång. En av låtarna som 

urskiljde sig var låten This love will last. När jag började med den så flöt allting på väldigt 

bra. Man kan nog säga att jag hade flow. Den låten tillkom vid användandet av strategin 

textmässig hook i låtformen AADA och slutsatsen av detta kan vara att, ju snävare ramar desto 

mer kreativitet. Dock måste sägas att vid användandet av dessa strategier så sorteras 

automatiskt andra möjligheter bort. Det betyder att man håller sig till planen snarare än 

ingivelsen.  

 

Det som hade kunnat förbättra resultatet ytterligare är som alltid mer fokuserad tid. Det 

faktum att jag har behövt lämna arbetet när jag har varit fokuserad har inte påverkat resultatet 

till det positiva. Man behöver lugn och ro för att kunna utveckla och landa i sina idéer. Detta 

har påverkat kvantiteten i denna undersökning. Under projektet har jag endast skrivit tre låtar, 

en för varje strategi, vilket är ett begränsat urval för att kunna dra slutsatser om mitt framtida 

skrivande. Fler strategier och fler låtar hade behövts. Det hade också varit spännande att se 
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om man kunde använda sig av ytterligare strategier för att bearbeta de låtar som blev. 

Resultatet av denna undersökning är endast låtar som inte på djupet är genomarbetade, utan 

ett råmaterial som kommit ur uppgiften.  

 

Det jag tar med mig är dock att övning ger färdighet, flow är inte ouppnåeligt och livet är för 

dyrbart för att låta sina egna tvivel styra. Den viktigaste slutsatsen är att förutbestämda 

strategier påverkar och underlättar processen men att de till viss del kan begränsa resultatet.  
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Bilaga 1 

GALET RÄDD OM DIG  

 

Jag är så galet rädd om dig 

Rädd så hjärtat skrämmer mig 

Varje dag ett lån men åh du 

Håll i mig hårt så vi kan springa nu 
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Bilaga 2 

WHAT’S GOING ON 

 

VERS 

Oh baby, please, where have you gone? 

I’m out looking in the lost and found 

But I’m strong, soon I move on 

 

Baby stop running tell me what’s wrong? 

I can’t do our life on my own 

Feel alone, oh please come home 

 

BRYGGA  

You know I love you even though, 

But weather can change in a day you know 

Well, now you know 

 

REF 

So I try to write you a song 

About everything that’s going on in my mind 

Hoping you will find your way home 

Wanna figure out what’s going on in you life 

We will survive, 

only if we try  

 

VERS 

It’s been a while, been waiting to long 

Rain gets wilder while I’m writing this song 



 15 

miss you so, soon have to go 

 

Maybe you don’t appreciate  

What has been served up on your plate  

I can’t change, when we’re the same 

 

BRYGGA 

Oh baby, need your dazzling smile 

You know I’m week for your whole style 

Or now you know 

 

REF 

So I try to write you a song 

About everything that’s going on in my mind 

Hoping you will find your way home 

Wanna figure out what’s going on in you life 

We will survive, 

only if we try  
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Bilaga 3 

THIS LOVE WILL LAST 

 

You look at me and sigh, 

Pulls the chair out and sits heavily down 

The air seems cold as ice 

Silence like the words of a clown 

 

But this love, this love, this love will last 

 

It’s been so long since I felt your hands 

Around my waist 

Pieces of our life on the floor 

Again it seems like a stupid war 

 

But this love, this love, this love will last 

 

It might not be as in the movie on TV 

It might not be as in the little girls dream 

Soon the birds fly on their own 

Baby its time to come home 

 

You look at me and sigh 

Pull me close and hold me tight 

Run your fingers through my hair 

I can’t breath when your not there 
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Bilaga 4 

Våga skriva egna låtar 
 

”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en 

liten lort.” Citatet kommer från Bröderna Lejonhjärta skriven av Astrid Lindgren och 

mening har länge funnits med mig som en motor i livet. I min tolkning går detta att applicera 

på allt i livet, så även detta projekt. Det behöver inte vara ett farligt val som i boken 

”Bröderna Lejonhjärta”, det kan vara så enkelt som att skriva egna låtar. 

 

Jag har länge velat skriva mer egen musik. Den har alltid funnits där men jag har haft fullt 

upp med att istället sjunga och tolkat andras låtar. Det har så klart fyllt upp mitt kreativa 

behov till viss del, men att sjunga andras låtar innebär ändå viss distans. Jag kan gå in i 

uttrycket men behöver aldrig till hundra procent stå till svars. Vilket också är anledningen 

till att jag har haft svårt för att skriva. 

  

Jag upplever också att jag befinner mig i två världar som tyvärr påverkat mig hämmande. 

Den ena världen är högskolan, där alla är otroligt begåvade och kunniga, vilket har gjort att 

jag ibland känt att ”inte kan väl jag?” Den andra är i min privata umgängeskrets där många 

musiker är nästintill musikteoretiskt outbildade men ändå ”känner sig fram” och lyckas med 

att skriva och släppa musik. Där känner jag mig ibland för utbildad och tillslipad.  

 

Länge har jag skyllt på för lite tid eller inspiration, när jag nog i själva verket är rädd för att 

misslyckas eller framför allt inte bli nöjd och syftet med detta projekt är alltså att våga 

utforska min förmåga att skriva egna låtar i den genre (pop) där jag känner mig mest 

hemma. Vad händer när jag inte längre har som uppgift i skolan att skriva en låt utan det är 

jag som sätter ramarna? Annika Norling säger i boken ”Lathund för låtskrivare” att ”om man 

hindrar sig själv i början hur ska man då nå fram till någonting, då kommer man ju aldrig 

någon vart” (sid. 16, Hillered 2009). Detta beskriver tydligt varför jag inte har skrivit mer 
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under åren. Jag stoppar mig själv och är så kritisk att jag får svårt att gå vidare. Det vill jag 

försöka ändra på under detta projekt och hoppas på att det då blir lättare att komma igång 

genom att ge mig själv i uppgift att skriva musik. Jag vill också underlätta genom att ge mig 

själv tydliga ramar så att jag längs vägen inte längre bryr mig om min inre kritiker utan får 

bättre självförtroende och lust. 

 

En av ramarna för detta projekt är att jag vill hålla mig inom popgenren. Jag vill också att 

texterna ska vara på svenska. Jag vill att själva skrivprocessen ska ha olika utgångspunkter 

så att jag i framtiden kan veta mer om vad som passar mig bäst. Exempelvis kan en låt börja 

med att jag skriver text och en annan med ackord eller melodi. Eftersom jag också 

intresserar mig för undervisning så kommer jag ha en parallell pedagogisk tanke där jag 

utgår ifrån de olika metoder som finns i litteraturen från referenslistan. Det kan vara 

övningar i att skriva en text eller metoder för att hitta passande ackord. Framförallt så vill 

jag se detta som en kreativ process, där resultatet ändå inte får spela för stor roll. Jag vill 

komma igång och ha ett öppet sinne för vad som händer längs vägen. 

 

Metod 
 

Projektet kommer att delas in i tre olika faser. Första fasen innefattar att jag läser böckerna 

”Lathund för låtskrivare” (Eva Hillered), ”Writing better Lyrics” (Pat Pattison) ”Songwriting 

for dummies” (Jim Peterik) och ”Vägen till sångerna” Stefan Warnqvist. Detta är litteratur 

som jag antingen blivit rekommenderad eller som jag själv blivit intresserad av när jag letat 

runt bland relevant litteratur. Jag hoppas på att metoderna i dessa böcker kan hjälpa 

kreativiteten på vägen. Jag kommer under själva läsandet markera ut metoder, övningar och 

tips som jag senare tänker använda när jag i fas två börjar med skapandet. Jag tänker mig då 

att jag väljer ut ett visst antal övningar från böckerna och gör dessa i förhoppning att det leder 

fram till en låt. Jag tänker mig att jag kan använda flera olika metoder på en och samma låt. 

Fas tre kommer att bestå av att dokumentera låtarna antingen genom att skriva ner dem på 

noter eller göra en enklare inspelning på exempelvis telefonen. Efter det vill jag också göra en 

reflektion kring hur jag upplever att projektet gått. Jag kopplar olika övningar till olika låtar 

och funderar över vilka av metoderna som jag upplevde vara till störst hjälp. 
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Tidsplan 

 
Vecka 38 Skriva färdigt min synopsis.  

 

Vecka 39  Läsa litteratur från min litteraturlista och förbereda mutlig redovisning inför 

torsdagens seminarium. Ha muntlig presentation om en av mina böcker från 

litteraturlistan.  

 

Vecka 40  Läsa resterande litteratur. Kommer inte kunna vara med på utsatt 

grupphandledning så ta kontakt med Ronny och uppdatera honom lite kring hur 

arbetet fortskrider.  

 

Vecka 41  Fortsätta att läsa litteraturen och välja ut metoder från böckerna som jag vill 

prova. Börja skriva på låtarna utifrån de metoder jag valt från litteraturen. 

 

Vecka 42  Skriva på låtarna och föra loggbok kring processen. 

 

Vecka 43  Skriva på låtarna och föra loggbok kring processen. 

 

Vecka 44  Skriva låtar utifrån de metoder jag valt från litteraturen. Parallellt föra loggbok 

kring processen. 

 

Vecka 45  Vara färdig med förhoppningsvis tre låtar. Plocka fram slutrapportmallen och 

börja skriva på slutrapporten. 

 

Vecka 46  Skriva tills jag är halvt färdig med slutrapporten, ungefär 6 sidor. Göra enklare 

inspelning av låtarna. 

 

Vecka 47  Deadline slutrapport. Utkast måste vara färdigt. 

 

Vecka 48  Förbereda ventilering. 
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Vecka 49  Ventilera.  

 

Vecka 50-1  Läsa och skriva om den obligatoriska kurslitteraturen som jag inte fick med i 

slutrapporten. 

 

Riskanalys 
 

En risk med projektet är att det inte blir några färdiga låtar. Om det skulle ske så kommer jag 

trots det ha material att återgå till och försöka analysera varför det blev så eftersom jag 

kommer att genomföra uppgifter ifrån olika böcker. 

 

Ytterligare en risk kan vara att det skulle bli tekniska problem med inspelningen. Till det har 

jag dock flera möjligheter och anser att risken för detta är minimal. 

 

Resultat  
 

Resultatet av detta projekt blir förhoppningsvis, förutom nyvunnen kreativitet, tre 

färdigskrivna inspelade låtar. Låtarna kommer inte att vara färdiga i avseendet att de är 

producerade och arrangerade, utan en enkel inspelning där man kan höra grunderna.  

 

Utöver det hoppas jag ha mycket nya metoder och material att presentera och använda på 

mina egna elever. Dessutom hoppas jag på en användbar reflektion kring arbetet och vad som 

funkade och inte inför framtiden. 

  

I en kommande tid kan detta betyda att jag får lättare för att skriva och slutföra låtar. Det 

kommer ha gett mig större förståelse för hur andra låtskrivare tänker och det i sin tur kommer 

jag kunna sprida vidare till mina elever. Framförallt hoppas jag på att släppa ”den inre 

kritikern” (Hillered, 2009) och bli friare i mitt uttryck. 
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