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Sammanfattning

Detta projekt har handlat om att komponera elektronisk popmusik med hjälp av digitala 

verktyg. Jag ville undersöka hur användandet av digitala verktyg påverkar ens 

kompositionsprocess. Målet var att skriva två låtar innehållande både text och musik. 

Metoden jag använt är att jag först improviserat fram melodifragment som jag sedan spelat in 

i inspelningsprogrammet Logic Pro. I programmet har jag sedan spelat in flera spår för att 

bygga upp harmonier och rytmik kring melodierna. Arbetet har resulterat i en färdig låt som 

innehåller både text och musik och en låt som endast innehåller musik.

Nyckelord: Komposition, pop, låtskrivande, kreativitet, produktion, logic, melodi, elektro, 

beat, musik
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1 Inledning och bakgrund

Att skriva egna låtar är något jag inte gjort speciellt mycket innan. Jag har ibland fått idéer till 

melodier osv. men det har aldrig blivit en färdig låt, dels på grund av att jag inte fördjupat mig 

i hur man går tillväga och kommer vidare med sin idé, men också på grund av att självkritik 

och prestationsångest har spelat en stor roll i varför jag inte gett mig in låtskrivandet på allvar, 

även fast jag egentligen velat. Jag har haft svårt att känna mig nöjd med det jag gör och att 

spela upp egenskriven musik för andra har känts jobbigt. 

Därför tyckte jag att det var ett ypperligt tillfälle att som projekt inom denna kurs fördjupa 

mig inom låtskrivande som förhoppningsvis skulle kunna leda till att jag äntligen fick ihop 

färdiga låtar som jag kunde känna mig nöjd med. 

1.1 Bakgrund

Som trummis brinner jag framför allt för rytmiken i musiken och jag har insett att jag i första 

hand fokuserar på rytmer när jag lyssnar på musik. Detta gäller även när jag spelar andra 

instrument. Min bakgrund som trummis och mina kunskaper inom rytm har blivit en viktig 

sida av min musikaliska identitet och en spännande tanke som slog mig inför detta projekt är 

hur denna sida visar sig i mitt låtskrivande. Det är en av anledningarna till varför jag i detta 

projektarbete ville skapa egen musik. 

"Less is more" är ett uttryck som ofta förekommer inom musikbranschen. Något klyschigt kan 

man tycka, dock relevant för den musikaliska inriktningen i här projektet. 

Jag uppskattar låtar där artisten lyckats skapa något intressant och spännande med få ackord 

och enkla idéer. Den här typen av enkelhet i harmonik och melodik finner man ofta inom 

popmusik och extra tydligt är det inom dagens elektrobaserade popmusik. Lilliestam (2009) 

menar att technomusik ofta framstår som ett flöde av klanger satta innanför ramen av ett 

"groove", en danspuls, snarare än något som baseras kring ackord. Jag ville i detta projekt 



komponera musik som fokuserar på just den elektroniska aspekten. Exempel på artister som 

jag haft som referenslyssning och inspiration är Nicki Minaj, One direction, Lady Gaga med 

flera. Den här typen av musik är uppbyggd kring fyra centrala delar som innefattar vers, 

brygga, refräng och stick. Dessa delar har olika funktioner som blivit standard för en poplåts 

uppbyggnad.

Versens främsta funktion är att ge oss information som sedan leder till låtens "hook". Versen 

introducerar oss till låtens handling och känsla. Varje vers har samma melodi (möjligen små 

variationer) och harmonik. Däremot är det vanligt med dynamiska förändringar mellan 

verserna. Om första versen bara har ett piano eller en syntslinga som komp, är det vanligt att 

det i andra versen läggs till ett trumkomp för att ge en dynamisk skillnad. Versen är oftast 8 

eller 16 takter lång.

Bryggan eller "pre-chorus" som det heter kallas på engelska, är en kortare del (oftast 4 takter) 

som oftast kommer precis innan refrängen. Det är också den del som man nödvändigtvis inte 

behöver ha med i en låt, beroende på låtens karaktär. Bryggans funktion är att leda lyssnaren 

från versen till refrängen. Det är vanligt att ackorden i bryggan är av dominantisk funktion 

och textmässigt brukar bryggan bestå av frågor eller ofullständiga fraser som framkallar en 

spänning hos lyssnaren. En spänning som sedan löses upp i refrängen.

Refrängen är den del som textmässigt sammanställer det som vi fått höra i versen och 

bryggan. Texten i refrängen bör bestå av korta, enkla fraser som är enkla att komma ihåg och 

som känns naturligt att upprepa flera gånger om. Melodiskt sett är refrängen den del som man 

oftast sjunger med i. För att skapa en "hook" till lyssnaren som är enkel att komma ihåg skall 

både text och melodi vara likadana i samtliga refränger. Det har blivit en slags standard att 

låtens titel finns med i refrängens text. 

Sticket förekommer endast en gång, efter cirka 70 procent av låtens längd 

(http://www.musikteori.se). Det är den del som bryter av relativt kraftigt från låten i övrigt i 

form av ny text, melodi och ackord för att skapa en förnyelse av låten.

Intro, mellanspel, solo och outro är andra delar som förekommer frekvent inom popmusiken. 

Jason Blume (2004) menar dock att i en låtskrivarprocess är dessa delar mindre viktiga då de 

nästan alltid bygger på en annan del. En solodel brukar enligt Blume ofta bestå av samma 

harmonik och "groove" som versen eller refrängen. Ett intro och eventuellt outro är även det 
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oftast väldigt likt vers eller refräng, fast möjligen innehållande färre instrument.

Produktionen spelar en stor roll i den här typen av musik. Instrumenten är framför allt digitalt 

inspelade, dvs. att produktionen är baserad på midiinstrument. Midi är ett digitalt verktyg som 

sedan 1980-talet använts flitigt i musikbranschen. Midi är ingen ljudkälla utan ett elektroniskt 

gränssnitt som ger information om vilken ton som spelas och på vilket sätt tonen spelas 

(längd, dynamik mm.). Denna information behöver sedan kommunicera med en ljudkälla som 

kan tolka och behandla informationen. På 80 och 90-talet användes midi i fysiska 

syntmoduler och trummaskiner, men idag är det vanligast att koppla ett midiklaviatur direkt 

till datorn där man med hjälp av inspelningsprogram kan välja vilket instrument och ljud 

midisignalen ska tolkas som. Ett av de ledande inspelningsprogrammen på marknaden idag är 

Logic pro. Det används flitigt av både amatörmusiker och professionella producenter. 

Programmet kan spela in och redigera ljud från både analoga och digitala (midi) källor.   

Logic pro och midi är de digitala verktyg som jag valt att arbeta med i detta projekt.

När det gäller skrivandet av låttexter har jag valt ut två böcker. Lyrics lyrics lyrics, and how 

you can write them (Smalley, 1987) och You can write songlyrics (Cox, 2000). Båda böckerna 

innehåller konkreta tips angående textskrivande inom just popmusiken och kändes därför 

relevanta. Låtskrivaren Terry Cox talar bland annat om "rule of two" som innefattar vikten av 

upprepning. Text har sin egna, naturliga melodi och rytm och det gäller att hitta fraser som 

passar ihop med varandra i form av rim, melodi och rytm, då lyssnaren tenderar att vilja höra 

någonting två gånger innan man går vidare (Cox, 2000).

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur digitala verktyg kan användas som ett led i 

komponerandet av elektronisk popmusik och som ett verktyg i kompositionsprocessen.

De mål som jag haft med projektet är att komponera två låtar innehållande både text och 

musik samt att bli bättre på att skriva egna låtar och att kunna ta mig vidare i en 

kompositionsprocess.
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2 Metod

Jag inledde arbetet med att komma på idéer i form av enkla sångmelodier. Anledningen till att 

jag började skriva melodi först var att jag kände mig mer kreativ när jag slapp tänka på 

harmoniken. Det är melodin som folk sjunger och kommer ihåg, inte ackorden. Om man gör 

en ackordföljd först och sedan en melodi på det finns risken att man fokuserar för mycket på 

att melodin måste passa bra till ackorden, som då kan leda till att melodin känns framtvingad 

och mindre spännande (Blume, 2004). Melodierna har improviserats fram antingen vid ett 

piano eller A capella. Dessa idéer spelade jag sedan i på min mobiltelefon för att inte glömma 

bort dem. De idéer som jag tyckte bäst om spelade jag sedan in i Logic Pro i datorsalen på 

Kungliga musikhögskolan.

I Logic pro la jag sedan på en trumloop på den inspelade melodin för att få fram ett "groove" 

som jag tyckte passade bra. Sedan la jag på en bas som spelar väldigt simpelt. Endast 

grundtoner och vissa kvinter. Efter att trummor och bas var pålagda på melodin la jag på flera 

spår. Dessa spår bestod till en början av mycket simpla syntslingor. Om basen spelar toner D, 

som är grundackordet, la jag på en synt som varierar mellan till exempel tonerna A och D. I 

och med att ljuden i inspelningsprogrammen är så pass många och välutvecklade kan endast 

två toner låta som en hel ensemble. Genom att använda denna metod byggdes harmoniken och 

bakgrunderna upp allt eftersom istället för att spela in ett piano eller gitarrspår från början. 

Den här metoden använde jag mig av tills min melodi som jag hade från början hade utgjort 

en hel refräng med färdiga harmonier och rytminstrument. Eftersom refrängen är själva 

kärnan i en poplåt valde jag att jobba med den först. När refrängen sedan kändes klar och 

kunde höras i sin helhet blev det tydligt vilken känsla och sound låten fick, vilket blev en 

utgångspunkt till att börja jobba med de andra delarna.

Versen arbetades dock fram på ett något annorlunda sätt än refrängen. Istället för att jobba 

med en melodi först, valde jag att spela in harmonierna först och sedan jobba fram en melodi 

till versen. Jag använde mig av samma ackord till versen som refrängen innehåller, fast i en 

annorlunda ordning.
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Efter att jag fått ihop både vers och refräng började jag jobba med de övriga bitarna. Som 

intro använde jag mig utav en syntslinga som finns med under versen och loopade den i två 

takter. Sticket är egentligen den enda delen där jag inte tagit inspiration av andra delar i låten, 

då det är den del som bör skilja sig avsevärt från låten i övrigt för att skapa spänning och 

variation (Blume, 2004). Ackord och klanger som inte använts tidigare i låten blev här 

aktuella. 

Textförfattandet började jag fokusera på först efter att musiken börjat få en helhet. Jag läste 

litteratur om textskrivande och började skriva ner lite idéer sedan arbetets början men jag 

kände att jag ville fokusera på själva musiken i första hand och låta textskrivandet komma i 

andra hand.

Jag började med att skriva ner massa fraser som jag gillade. Sedan försökte jag hitta ord som 

rimmade på sista ordet i frasen. Om jag skrev frasen "I have seen it once before" är det order 

before som belyses extra mycket och som jag utgick ifrån när jag skrev nästa fras. Jag 

försökte då komma på ett ord som rimmar med before, till exempel sure. Utifrån ordet sure 

skrev jag sedan till fler ord för att bilda en ny fras, "Thought you were the one, for sure". 

Genom att ha vissa ord som utgångspunkter i varje fras blev det lättare att komma på nya 

fraser eftersom det då räckte med att hitta ett rim för att få en idé till en ny textrad. 

Många professionella låtskrivare brukar börja med att skriva text till refrängen först (Blume, 

2004). Jag valde dock att jobba med verserna först då de innehåller mer text och därmed 

kräver mer arbete. Textens egentliga tema började bli logisk och växa fram efter att jag satt 

ihop fraser i verserna som passade bra ihop med varandra.
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2.1 Tidsplan

Jag valde att lägga störst vikt vid själva musiken och låta texten komma lite i andra hand. 

Ungefär en fjärdedel av arbetet har gått åt till textskrivande och resterande tid till musiken. I 

början av arbetet (första tre-fyra veckorna) lade jag ned mest tid på att komma på bra, enkla 

idéer som jag sedan kunde jobba vidare med. Jag jobbade med detta parallellt som jag läste 

litteratur om låtskrivande och att lyssna på låtar som jag fann inspirerande. Den här terminen 

har jag haft ganska mycket annat att göra på dagtid så jag har mest arbetat på eftermiddagar 

och kvällar vilket har känns bra då jag känner mig mer motiverad och avslappnad på kvällen. 

Den mesta tiden har jag spenderat i skolan datorsal framför inspelningsprogrammet Logic 

pro. Där valde jag att arbeta under längre pass då jag var tvungen att jobba i skolan eftersom 

jag inte har Logic pro på min egna dator och därmed inte kunde jobba med det hemma.

När det gäller textskrivandet har jag inte jobbat så mycket under bestämda pass, utan snarare 

lite då och då när jag haft tid över som på bussen/tunnelbanan eller sent på kvällarna när jag 

suttit hemma.

Detaljerad tidsplan finns med som bilaga.

2.2 Dokumentation

Dokumentationen har skett genom inspelningar i inspelningsprogrammet Logic Pro. Jag 

spelade in demoversioner av låtarna i skolans datorsal. Demoversionerna producerades 

långsamt under projektets gång eftersom inspelningen av mina idéer varit en viktig del i mitt 

genomförande. Men eftersom inspelningsmöjligheterna är något begränsade i skolans 

datorsal, då man bland annat inte kan spela in bra sång där, blev det endast en mycket 

grundläggande inspelning. Jag fick dessutom inte riktigt fram de ultimata ljuden jag ville åt. 

Men en god vän till mig äger en professionell hemmastudio, som jag förde över mina 

inspelningsspår till. Tillsammans har vi spelat in sångspåren och mixat fram de ljud som jag 

var ute efter. Musiken är även sparad i mp3 format.
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2.3 Riskanalys

Jag såg framför allt två större risker innan projektet tog fart. Den första (och största) risken 

handlade om textskrivandet. Att skriva texter var ett helt nytt område för mig och jag såg en 

risk med att i värsta fall inte kunna få fram någonting över huvudtaget.

Den andra större risken jag såg var att jag skulle hamna i samma fälla som jag hamnat i 

tidigare när jag försökt skriva eget, det vill säga att fastna och inte komma vidare med en idé, 

bland annat på grund av självkritik.

Angående textskrivandet lyckades jag visserligen hitta litteratur med bra, konkreta metoder 

och tips på hur man kan gå tillväga men dessa var just väldigt konkreta. Jag fann det svårt att 

vara kreativ i min skrivandeprocess. Litteraturen gav på tips på ämnen, miljöer mm. man kan 

tänka utifrån för att skriva text, men jag lyckades inte riktigt finna någon bra metod för att 

utveckla själva kreativiteten inom mitt skrivande.

Risken med att inte "komma vidare" med mina idéer känner jag att jag däremot lyckats tackla. 

Genom att fokusera på det enkla och inte tänka för storartat på en gång lyckades jag 

undanröja min inre kritiker komma vidare med mina idéer. När det gäller just ens inre kritiker 

fick jag här många bra tankar och idéer från litteraturen. Bland annat av Hillered (2009) som 

skriver om vad ens inre kritiker tycker, varför man tycker på det viset och hur man kan vända 

detta till något positivt.

Ett något oväntat problem som dök upp under vägen var att jag stötte på en hel del tekniska 

problem med inspelningsprogrammet Logic pro. Om jag ena kvällen hade jobbat vid en dator 

och sedan bytte dator kvällen efter, hände det ett flertal gånger att vissa inspelningsspår hade 

försvunnit eller bytt ljud. Detta tog en hel del onödig tid eftersom jag då var tvungen att 

manuellt ändra ljuden som de var innan. Men efter att till slut ha pratat med en lärare på 

KMHs musik och mediainstitution fick jag hjälp att lösa problemet, som berodde på att jag 

hade sparat filerna i fel mapp, vilket gjorde att servern tolkade filerna på fel sätt.
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3 Resultat

Det praktiska resultatet har resulterat i två låtar varav en som jag anser vara helt klar. Den 

färdiga låten innehåller både text och musik medan den andra endast innehåller musik. Jag har 

även fått ihop många nya låtidéer som jag kommer vilja jobba vidare med i fortsättningen. 

Arbetet har även resulterat i teoretiska kunskaper angående vilka olika metoder och 

tillvägagångssätt som finns för att skriva popmusik samt reflektion och analys kring vilka 

fördelar som finns vid användandet av digitala verktyg i en kompositionsprocess.
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4 Diskussion

Nu i efterhand har jag insett vissa saker som jag borde ändrat på och gjort annorlunda. Jag har 

bland annat insett vikten av text och musiks relation till varandra på ett nytt sätt. När jag 

genomförde arbetet såg jag text och musik som helt skilda saker istället för att inse deras 

gemensamma roll i låtskrivarprocessen. Det blev något problematiskt att jag valde att skriva 

text och musik var för sig och sedan försöka anpassa dem till varandra. Det visade sig då 

ibland att textfraser som jag verkligen gillade inte passade ihop med melodiernas frasering. 

Jag stod då inför ett dilemma. Antingen ändrar jag texten eller så ändrar jag melodin. 

Eftersom att jag hade arbetat mycket mer med melodierna och musiken i stort, hade jag vant 

mig vid hur dessa lät då jag hört dem så mycket under projektets gång, och det kändes därför 

jobbigt att gå in och ändra. Jag valde då istället att försöka ändra i texten, vilket jag nu insett 

blev alltför omständigt och krävde mycket tid. Det jag nu inser att jag borde gjort annorlunda 

är att redan i första stadiet då man komponerar en enkel melodi tänka på vilken typ av text 

som kan tänkas passa. Hur långa fraser, vilka vokaler osv. som man kan använda. 

I rapportens början skrev jag om min musikaliska bakgrund som trummis. För att återkoppla 

till det kan jag säga att jag har blivit mer medveten om min personliga stil när det gäller mitt 

låtskrivande. Min bakgrund som trummis och mina kunskaper inom rytmer har visat sig på 

flera olika sätt under detta projekt, vilket är intressant. Lilliestam (2009) skriver att den 

musikstil man har hänger nära ihop med hur man är eller vill vara. Något som jag verkligen 

lagt märke till. I den musik jag har skapat i detta projekt kan jag tydligt höra hur min 

bakgrund som trummis och rytmintresse framhävs. Även fast jag lyssnat och inspirerats av 

typiska poplåtar känner jag att hittat mitt eget sound, då samtliga inspelningsspår och 

instrument är väldigt rytmiskt baserade i form av synkoperingar och även polyrytmiska 

inslag. Detta tror jag är svårt att komma ifrån. Ens musikaliska bakgrund sätter en så tydlig 

prägel på ens musikaliska identitet att den visar sig i alla typer av musikaliska sammanhang. 
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För att knyta ihop med mitt syfte så har jag insett att digitala verktyg så som Logic Pro kan få 

en att finna många nya vägar i ens låtskrivarprocess. Detta har mycket att göra med alla olika 

ljud och effekter som finns i programmet. Genom att prova sig fram med olika synthar och 

effekter kan en idé som man spelat in byta riktning helt. Om man har tänkt att ens idé ska 

spelas upp med ljudet av ett akustiskt piano, men sedan provar att spela upp idén som en 

technosynth, kan man komma fram till att technosynthen lät mycket bättre och då kan en idé 

som först var tänkt att bli en ballad helt plötsligt bli en elektrolåt. Här ser vi alltså att digitala 

verktyg skapar en annan typ av kreativitet och valfrihet än om man skriver musik med hjälp 

av bara ett piano eller en gitarr. Vilka ljud vill jag ha på instrumenten? Vilka typer av ljud och 

effekter tycker jag passar bra ihop med varandra? Hur vill jag att volymskillnaderna ska vara 

mellan de olika instrumenten? Dessa frågor uppenbarar sig naturligt genom digitala verktyg 

då man snabbt och enkelt kan lyssna på ens idéer med olika ljud och instrument.

Jag är mycket nöjd med mitt arbete i det stora hela. Att jag fick en låt helt klar som jag känner 

mig nöjd med har gett ökat självförtroende till att vilja fortsätta mitt låtskrivande. Arbetet har 

hela tiden känts roligt och givande vilket har lett till att jag velat lägga ner mycket tid på det. 

Även fast jag hade som mål att skriva två helt färdiga låtar känner jag att jag uppnått det jag 

ville. Jag tror även att jag kommer ha nytta av detta projekt i min framtida roll som 

musiklärare, då jag blivit mer varse om den digitala teknikens utveckling och möjligheter. 

Digitala verktyg blir allt mer självklara i undervisningssammanhang och det är viktigt att som 

musiklärare följa med i utvecklingen och förstå dess positiva sidor på musikundervisningen. 
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Bilaga 1

Synopsis:

Att skriva en poplåt
Vägen från en enkel idé till färdig låt

Förra terminen i kursen "forum för konstnärliga och pedagogiska projekt" gjorde jag ett 
projekt som behandlade övningar för trumset enligt mina egna pedagogiska modeller. Det var 
ett givande arbete som gav mig en bra grund att stå på när jag förhoppningsvis börjar arbeta 
som instrumentallärare. Jag tänkte först att jag i den här kursen skulle fortsätta jobba med 
detta arbete (som ännu inte är helt färdigt) men kom fram till att jag hellre vill jobba med 
något mer konstnärligt. 

Att skriva egen musik är något som jag känner att jag vill utveckla. Visst, jag har suttit vid 
pianot och kommit på idéer som jag ansett vara tillräckligt bra för kunna bli en färdig låt, men 
sällan har det blivit mer än någon enstaka sångslinga eller i bästa fall en refräng som sedan 
fallit i glömska för att jag inte har kunnat komma vidare. Det har känts som att jag varit för 
ivrig. Jag har trott att allt ska komma av sig själv när man väl sitter och komponerar, men har 
nu insett att så är inte alltid fallet. En god vän till mig jobbar professionellt som låtskrivare 
och vi har den senaste tiden pratat en del om musikproduktion. Han har gett mig mycket goda 
idéer och tips som gjort mig motiverad till det projekt jag nu ska genomföra. Bland annat har 
han fått mig att förstå att man ibland måste låta sina idéer "vila" ett tag för att sedan kanske ta 
upp dem senare. Något jag tidigare inte haft tålamod till. Tidigare när jag inte kommit vidare 
har jag tänkt att det inte varit tillräckligt bra och då struntat i att ta upp idéerna i ett senare 
skede.

Som musiker har jag alltid känt att jag vill ha en viss sorts bredd. Även fast jag naturligtvis 
har genrer som ligger mig varmast om hjärtat vill jag ständigt utforska och försöka förstå 
olika typer av musik. Denna strävan vill jag nu föra vidare till låtskrivande. Jag vill kunna 
skriva musik för olika genrer på en grundläggande nivå och i denna kurs har jag valt att 
fokusera på popmusik. En anledning till detta är att jag helt enkelt inte har så jättebra koll på 
det. En annan anledning är att jag vill utnyttja mina kunskaper inom inspelning/produktion, 
och då är popmusik ett bra forum för detta då det baseras så mycket kring själva 
produktionen.

Metod

Jag kommer i detta projekt framför allt jobba utifrån inspelningsprogrammet Logic Pro, som 
finns i skolans datorsal. Där kommer musiken byggas upp all eftersom under projektets gång. 
Sedan kommer jag göra de slutgiltiga inspelningarna i min kompis studio på grund av att jag 
annars måste boka skolans studio, vilket känns riskfyllt då det är högt tryck på bokningarna 
och kan därför inte vara säker på att få så mycket tid som man önskar. Låtarna kommer även 
vara nästan helt digitalt inspelade. Med det menar jag att riktiga, akustiska trummor osv. inte 
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kommer förekomma pga. tidsbrist. Det mesta kommer att helt inspelat med 
mjukvaruinstrument som finns i musikprogrammet Logic Pro, förutom möjligtvis eventuella 
gitarrinspelningar, som man enkelt kan spela in hemma. Det känns därför överflödigt att spela 
in i skolans studio.

Vägen från idé till en färdig låt är ett projekt som innehåller ett flertal delar som måste 
genomföras för att slutligen fogas samman till den färdiga produkten. Tankekartan som jag 
gjort har resulterat i att det framför allt är fyra olika större moment som ska genomföras. 
Dessa kan i sin tur delas in i mindre delmoment.  

Den första delen, som jag kommer fokusera på första tiden, är helt enkelt låtidéer. Det kan 
vara ett riff, en färdig refräng, ett intro eller en så kallad "topline". Topline är ett begrepp som 
förekommer framför allt inom den moderna popindustrin. Det innebär att man endast har en 
melodifras utan harmonier i bakgrunden. Denna melodi är den centrala delen i låten (i de 
flesta fall refrängen) som man sedan bygger låten kring. 
Jag kommer den första tiden jobba som så att jag spelar in demoversioner på korta idéer som 
jag har. Det kan vara att jag sjunger in en topline på min mobil som jag sedan spelar in i 
Logic, eller att jag hittar på ett trumkomp, syntslinga, basrytm etc. Tanken är att jag ska bygga 
upp ett bibliotek av idéer som jag utgår ifrån och sedan kan bygga låtar kring. Som jag skrev 
tidigare så har jag tidigare haft problem med att komma vidare med en låt efter att jag fått en 
idé. Men i och med att jag jobbar i musikprogram där jag kan jobba med massor av olika 
loopar och ljud kommer jag snabbt kunna få fram en helhetsbild av musiken och då kan jag 
lättare känna vilken riktning jag ska ta för att komma vidare. När jag har byggt upp ett 
bibliotek av små idéer är tanken att dessa ska kunna sättas ihop med varandra och på så sätt 
blir det lättare att komma vidare. Med detta menar jag att inte att idéer till olika låtar ska sättas 
ihop, utan att jag jobbar med versen för sig, sedan refrängen för sig osv. inom samma låt.

Jag har redan nu ett flertal idéer, men jag räknar med att det kommer krävas två till tre veckor 
innan jag har tillräckligt med material för att få fram färdiga bakgrunder till låtarna. Så första 
steget för mig är alltså att spendera mycket tid i datorsalen och spela in idéer. 

Den andra delen är textskrivandet. På detta område är jag minst sagt oerfaren, och det finns en 
risk att jag inte får ihop någonting över huvud taget. Men jag har hittat tre böcker på 
biblioteket som verkar givande samt att jag kommer analysera typiska poplåtar för att få 
inspiration till textens tema.

Böckerna känns välbehövliga då jag som sagt känner mig oerfaren inom textskrivande. "6 
steps to songwriting success" (Blume, 2004) Behandlar låtskrivande rent generellt och inte 
bara textskrivande, och kommer därför vara den viktigaste referensen för projektet som 
helhet.
Textskrivandet kommer jag att arbeta med successivt hela terminen men jag räknar med att ha 
skrivit bra grunder tills slutet av oktober.

Sound/instrumentering är annan viktig del. Hur vill jag att min idé ska presenteras? Vilket 
"groove" och vilka instrument ska finnas med? Detta kommer jag jobba med/tänka på 
antingen under tiden jag gör en låtidé eller strax efter. Detta kräver inte speciellt mycket 
arbete. Det handlar snarare om att jag bör spela in samtliga idéer i datorsalen och därmed få 
en bild av hur idén kommer låta när den blir klar.
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När jag känner att musiken börjar få en helhet med alla delar färdiga kommer jag att jobba 
med själva produktionen/inspelningen. Idéerna kommer ju som sagt redan vara inspelade men 
det är bara demoversioner. Produktionen/inspelningen kommer äga rum i projektets slutskede 
och det är då idéerna får liv på nytt i form av bättre mjukvaruinstrument och ljudkvalité. När 
jag ser tillbaka på tidigare inspelningserfarenheter har jag kommit fram till att dessa två till tre 
låtar kommer kräva cirka två veckor att spela in, alltså sista halvan av november/början av 
december.

Förväntat resultat

Efter avslutad kurs förväntar jag mig att ha minst två färdiga låtar som helt är skrivna av mig 
(både text och musik) och inspelade med hjälp av min kompis i hans studio. Jag förväntar mig 
även att få många nya erfarenheter och kunskaper som leder till att jag i framtiden har 
tillräckliga verktyg för att på ett smidigare sätt skriva egen musik.

Referenser:

Blume, Jason (2004). 6 steps to songwriting success. New York: Billboard books
Cox, Terry (2000) You can write song lyric. Cincinnati, Ohio: Writers's Digest Books 
Smalley, Jack (1987) Lyrics Lyrics Lyrics, and how to write the. Simon & Schuster
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Tidsplan:

Musik Text Övrigt
Vecka 38: Jobba med två olika 

idéer parallellt med 

fokus på riff/refräng

Söndag 22/9: 

Två kortare inspelade 

riff/refräng-delar som 

innehåller tydlig 

harmonik samt idé till 

sångmelodi.
Vecka 39: Fortsätta jobba med 

riff/refräng (fler, nya 

idéer)

Torsdag 26/9 10.00-

12.00

Litteraturseminarium 

1, egen vald 

litteratur, muntlig 

presentation – R.

Lindeborg
Vecka 40: Tisdag 1/10: fyra 

riff/refräng-delar helt 

klara (tydlig harmonik, 

idé till sångmelodi 

samt bestämd 

instrumentering/sound)

Söndag 6/10 kl. 12.30:

Möte med Robin där vi 

diskuterar inspelning 

som kommer äga rum 

senare. 

Fredag 4/10:

Börja studera 

litteraturen om 

textskrivande.

Vecka 41: Måndag 7/10: börja 
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arbeta med texter 

samt börja diskutera 

textidéer med andra.
Vecka 42:
Vecka 43: Söndag 20/10: Två 

låttexter ska vara 

påbörjade, dvs. idéer 

om "tema" på låtarna 

ska finnas, men det 

räcker om tex. en 

vers eller en refräng 

är klar.

Torsdag 24/10 10.00-

12.00:

Litteraturseminarium 

2, egen vald 

litteratur, muntlig 

presentation – P-H

Holgersson

21/10:

Börja skriva på 

slutrapporten. 
Vecka 44: Onsdag 30/10: vid 

denna tidpunkt ska det 

finnas ett flertal idéer 

både för verser och 

refränger och övriga 

delar av låtar. Sålla 

bort idéer som inte är 

tillräckligt bra och 

börja jobba med att 

sätta ihop verser och 

refränger så en helhet 

av låten/låtarna börjar 

växa fram.

Söndag 3/11 kl 12.00: 

idén om två låtar ska 

vara klara. Intron, 

verser refränger etc. 

ska ha satts ihop i ett 

söndag 3/11: En hel 

låttext ska vara klar, 

med reservation för 

förändringar.
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fungerande 

sammanhang med 

reservation för 

ändringar.
Vecka 45: Minst två låttexter 

klara, med 

reservation för 

förändringar. 

Torsdag 7/11 10.00:

Utkast 1 av 

slutrapport
Vecka 46: Söndag 17/11: 

Samtliga låtar ska ha 

helt färdiga 

demoversioner 

inspelade (utan sång). 

Eventuella ändringar 

är åtgärdade både vad 

gäller text och musik.

Söndag 10/11 kl 

20.00: samtliga 

låttexter helt färdiga.

Vecka 47: Måndag 18/11:

Inspelning påbörjas 

tillsammans med 

Robin i hans studio.

Torsdag 21/11 10.00:

Utkast 2 av 

slutrapport.

Vecka 48: Söndag 1/12:

två låtar helt 

färdiginspelade och 

redo att redovisas.
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Vecka 51: Torsdag 19/12

Ventilering 3. 

Arbetet redovisas 

inför gruppen/klassen 

i klingande form, 

dvs. att jag spelar 

upp låtarna antingen 

som Mp3-filer eller 

direkt genom 

musikprogrammet 

Logic Pro.

Vecka 2: tisdag 7/1 kl. 12.00:

Inlämning av 

reviderad slutrapport 

till respektive 

handledare och

kursansvarig
Vecka 3: måndag 13/1 

kl.12.00:

Slutgiltig rapport för 

arkivering och tryck 

mejlas som ett pdf 

dokument

till biblioteket med 

kopia till 

kursansvarig och 

handledare. 

Konstnärlig

redovisning samt 
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blankett för 

konstnärlig 

produktion samt 

publicering i

Diva lämnas fysiskt i 

kursansvarigs 

postfack.
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