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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är främst en undersökning kring min egen utveckling i att 

skriva text till musik. Det har för arbetet inneburit att jag också undersökt utvalda 

instrumentalisters förhållningssätt till deras uppfattning om låttexters mening och innebörder 

när de spelar musik innehållande text. Förhållandet mellan klingande musik och text är alltså 

det som legat i fokus för arbetet. I arbetet har jag undersökt hur instrumentalister i sitt 

musicerande påverkas av låttexters innebörd genom att göra två olika studioinspelningar av en 

och samma låt, en av mina egna kompositioner, där instrumentalisterna vid den första 

genomspelningen inte hade fått någon information av textens betydelse jämfört med en andra 

inspelning där vi genomförde en gemensam analys av låttextens innebörd. Vidare har jag 

reflekterat över hur dessa två olika förhållningssätt kan påverka det klingande resultatet. Då 

min egen uppfattning är att jag själv påverkas i mitt sätt att skriva texter av hur mina 

medmusiker agerar har det varit mycket intressant att undersöka hur andra musiker än jag 

själv tar till sig textinnehåll. Detta i en strävan efter att mina medmusikers uppfattningar kring 

mina texter även kan få mig att också utvecklas i mitt personliga uttryck. De vill säga om 

mina texters budskap är tydliga eller inte.  Jag har i arbetet tagit hjälp av Birgit Bidder som är 

låtskrivare och artist och tillsammans med henne gjort textanalyser. 
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1 Inledning 

Under mina nio år som musiker har jag skrivit musik under fyra av dessa år. Under det första 

året tampades jag med att få klart låtarna och våga visa upp dem med stolthet. Nu när detta 

dilemma äntligen försvunnit har jag idag 46 kompletta låtar som jag kan välja emellan till mitt 

examensarbete som egentligen hade sin början höstterminen 2014 då jag påbörjade mitt 

konstnärliga projekt. 

Det som tidigare uteslutande har kommit i första hand för mig är musiken, soundet, 

harmoniken och melodierna. I och med detta har texterna kommit i andra hand och därmed är 

mindre genomarbetade. I nuläget känner jag att detta har förändrats och jag känner mer och 

mer att min musik är värdig mer utstuderade texter och det är detta jag kommer arbeta 

djupgående med i detta arbete. När jag började skriva musik tänkte jag att jag ville arrangera, 

spela in och mixa själv vilket jag också gjort och i fortsättningen kommer att göra. Därför har 

nu mitt intresse för text vaknat upp, då jag känner att mina produktioner inte är fullständiga då 

jag tycker att mina låtar är värda mer genomarbetade texter. 

Mitt mål är att noga studera textens konstnärliga och vetenskapliga innebörd och se till både 

äldre och nyskrivna texter. Vad är knepen? Vad är det som får människor att lyssna?  

Tidigare när jag har komponerat musik så har jag suttit vid pianot och spelat och till detta 

sjungit vad man kan kalla ”fake-engelska”, alltså blandade ord på engelska som inte har 

någon som helst betydelse egentligen, detta för att hitta melodier. Sedan har jag spelat in detta 

som ett memo på mobilen och hittat vissa ord som jag vill spara på olika ställen i låten. Detta 

har gjort att jag har svårt att byta ut dessa ord senare i processen när jag färdigställer texten. I 

och med detta projekt ska jag försöka hitta en lösning på hur jag tar mig ur detta och kan vara 

en friare textförfattare. 

Jag har även undersökt hur dagens instrumentalister ser/lyssnar på text då jag genom en 

studioinspelning samlar ett antal musiker som ska spela in en av mina låtar, först en gång utan 

att jag informerat dem om textens innebörd eller att den ska vara i fokus. Sedan informerar 

jag personerna om textens innebörd och att dem deltar i ett test, sedan spelar vi in låten på 

nytt och ser vad den stora skillnaden är mellan de två inspelningarna.  
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1.1 Textens förhållande till klingande musik 

När lyssnar man på texten och när gör man inte det? Jag tror att många känner igen sig i att 

ofta när man lyssnar på musik så glider texten in genom ena örat och ut i det andra, men 

enstaka gånger hör man plötsligt nästan bara texten och man blir nästan förtrollad. Vad 

handlar det om? Är det artikulationen på ett snyggt ord som hamnar precis på en viss ton i en 

viss harmonik? För mig har melodin alltid stått i centrum, men hur stark den än är stjälps den 

dock lätt av tomma ord. 

1.2 Analys av egna texter 

Jag har under detta projekt noggrant studerat andra textförfattares texter men även mina egna, 

noggrant studerat ordens egentliga syfte. Tillsammans med artisten och låtskrivaren Birgit 

Bidder har jag analyserat ordval och meningsbyggnad från minsta bokstav i mina texter för att 

jag på så sätt ska kunna förtydliga vad jag egentligen vill säga med dem. Mina texter är i 

synnerhet imaginära och öppna då jag vill att lyssnaren ska få tolka fritt, men det jag ofta inte 

tänker på är vem avsändaren är, vem skrivs texten till? 

Birgit Bidder är en stockholmsbaserad sångerska, låtskrivare och producent som jag fick upp 

ögonen för i och med hennes debutalbum ”The Life Home” (2011) då jag märkte att hennes 

säregna texter och hennes sätt att framföra dem på verkligen berörde mig. Därför tog min 

handledare Hans Gardemar kontakt med henne då han tänkte att hon kanske hade något att 

tillföra i detta projekt. Birgit är även ofta anlitad som körsångerska. Hon medverkar på album 

av bland annat Oskar Linnros, Bob Hund och Kajsa Grytt. 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare kunskap om hur textskrivarprocessen går 

till, då jag sällan får kommentarer på texterna som jag idag tycker är mer viktiga än vad jag 

tidigare uppfattat. Jag vill få en större insikt och kunskapsbredd inom textförfattarskapet och 

få reda på vad det är som gör att man lyssnar på en viss sorts text och en annan tar man till sig 

mindre. 

Mitt examensarbete är en del av projektet att färdigställa ett album, och göra allt själv. Mitt 

mål har från början varit att jag verkligen ska ta mig igenom alla bitar som ingår i att skriva, 

spela in och producera ett album. Den kommer innehålla åtta låtar som jag väljer ut under 
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tidens gång. Största fokus ligger på texten då de flesta låtarna redan finns som färdiga 

musikaliska produktioner med ofta ofullständiga texter eller texter jag är mindre nöjd med. 

Jag tror också att det gynnar mig som artist att komma till ett skivbolag med en helt färdig 

produkt där jag visar att jag har många kvalitéer som producent och låtskrivare och inte bara 

som sångerska. Detta tror jag även kommer gynna mig i mitt framtida konstnärliga skapande 

då jag får större erfarenhet igenom att själv ha genomfört all bitar som ingår. 

 

2.1 Skrivkramp  

Fenomenet skrivkramp har nog de flesta varit i kontakt med på något sätt. Det behöver inte 

bara ske inom ämnet musik. Själv har jag i perioder, långa som korta, vart med om detta. I 

värsta fall fick jag inte ur mig någonting alls och klarade inte av att vara kreativ på den 

löpande band-princip som jag upplevt att det är när man jobbar mot deadlines. Det är en typ 

av stress som kommer både från min omgivning och inifrån mig själv och lätt leder till 

skrivkramp och kreativitetsproblem och därmed har svårt att färdigställa diverse uppgifter. 

Med denna undersökning har jag även försökt ta reda på problematiken till skrivkramp och 

hur jag tar mig ur den. Det kanske inte alls handlar om skrivkramp men någon slags 

meningslöshet infinner sig när jag upplever fenomenet. Jag vill ju i slutändan känna att det 

finns en mening med det jag gör. 

 

3. Metod 

Jag har under hösten 2014 och våren 2015 läst, lyssnat och fokuserat mycket på sångtexter, 

andras och mina egna. Tillsammans med Birgit Bidder har jag fått uppgifter i att noga 

analysera, det vill säga, tolkat och försökt förstå historien bakom texten, och sedan diskuterat 

mina och andras texter. I och med att jag vill bli en mer effektiv textförfattare och få större 

kreativitet i mitt skrivande har jag även tagit del av andras tips och vad gällande så kallad 

skrivkramp och använt mig av de olika metoderna jag läst mig till för att se vilket som var 

mest framgångsrik för mig. Detta för att jag på enklaste sätt ska kunna uttrycka det jag vill i 

ord. 
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Jag har även undersökt hur instrumentalister lyssnar på text när det spelar en låt som 

innefattar text. Undersökningen tog sin utgång genom att jag gjorde en studioinspelning med 

fyra musiker. Först gjorde vi några tagningar utan att jag informerat dem om textens innebörd 

eller att den ska vara i fokus. Sedan berättade jag för personerna om vad texten handlar om 

och hur den kom till.  Efter detta berättade jag också om syftet bakom inspelningen och att jag 

nu vill att de verkligen fokuserar på texten och inte hur de spelar för att se om textens budskap 

implementeras i hur instrumentalisterna uttrycker sig i spelet. Sedan spelade vi in låten på nytt 

och såg vad den stora skillnaden var mellan de två inspelningarna.  

Jag agerade själv producent i inspelningsrummet för att på bästa sätt höra hur resultaten 

skiljer sig eller inte skiljer sig efter att musikerna blev medvetna om min undersökning.  

3.1 Analys av annan text 

Hur har andra låtskrivare eller kompositörer strukturerat sitt konstnärskap inom text? Finns 

det röda trådar och gemensamma nämnare? Jag har titta närmre på två låttexter, en av Kajsa 

Grytt som har sina rötter i punken och skriver på svenska och en av Yoko Ono som ofta 

skriver sina texter innan hon tonsätter dem och språket är engelska. Sedan såg jag till hur de 

hade lagt upp sitt textskrivande, om det fanns röda trådar mellan dess olika texter i låtarna 

eller om det är något i texterna som upprepar sig.  

Jag har främst studerat två olika texter, en på svenska och en på engelska just för att svenska 

är mitt modersmål och mina låttexter är på engelska. I min analys av dessa texter har jag 

använt mig av fem olika synsätt och tankegångar. 

1. Tankar kring hur texten förhåller sig med harmonik/melodi.  

På vilken ton i vilket ackord hamnar det viktiga eller kraftfulla ordet?  

2. Är texten är imaginär alternativt bokstavlig. 

Hur är texten skriven? Är den direkt och tydligt berättande eller upp till lyssnaren att 

tolka? 

3. Vem som är avsändare och mottagare. 

Vem är avsändare av texten, vet man vem den personen är? Är det berättaren själv? 

Och vem är i sådana fall mottagare? 

4. Min egen tolkning utifrån texten. 

Hur ser jag på texten, vad tolkar jag att det handlar om? 

5. Uttryck i det vokala framförandet. 
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På vilket sätt uttrycker sig sången i framförandet av texten? 

 

3.2 Skrivkramp ”White page error” 

Förmodligen har de flesta låtskrivare varit med om så kallad skrivkramp eller som fenomenet 

på engelska brukar kallas ”White page error”. Hur kommer det sig att man ibland bara kan 

sitta i flera timmar eller till och med dagar utan att få ur sig en enda versrad. I artikeln ”Så 

hittar du ut ur skrivkrampen” av Cecilia Lindvall (2012) har hon pratat med hjärnforskaren 

Fredrik Ullén som skrivit boken ”Nya tankar om kreativitet och flow” (Ullén 2012). Han har 

studerat vad som händer i vår hjärna när vi som motstats upplever flow. En intressant 

upptäckt han gjorde var att under både piano- och dataspel var aktiviteten i det så kallade 

autonoma nervsystem olika mellan flow och mental ansträngning, hjärnan hittar alltså en mer 

optimal stressnivå när man har så kallat flow. Detta bidrar till att vi känner att vi gör uppgiften 

bättre och att det känns bättre under tiden vi gör den.  

Fredrik Ullén förklarar:  

Om vi jämför människor som upplever mycket respektive lite flow i livet, ser vi också biokemiska 

skillnader i hjärnans dopaminsystem Dessa system är viktiga bland annat för belöningar och 

impulskontroll. (Så hittar du ut ur skrivkrampen s.8-9) 

Det går förmodligen att påverka hur mycket flow vi upplever i ganska hög grad och studier 

visar på att flödet har att göra med en viss ärftlighet men att miljön vi befinner oss i 

förmodligen har större betydelse än genetik. Själv känner jag att mitt flow gynnas när jag har 

ett tydligt mål och på vägen har en tydlig feedback, och speciellt när jag skriver endast utifrån 

mina egna intryck men ändå har en sorts plan och ett tydligt mål på resultatet. 

Hjärnorskaren och musikern Fredrik Ullén säger vidare: 

 Efter det att vi människor har förberett oss och läst in oss på ett problem verkar det som att 

hjärnan ofta behöver arbeta undermedvetet en tid för att vi ska komma fram till en kreativ lösning. 

Under den ”inkuberingsfasen” kan det kännas som en kreativ kramp och att man inte kommer 

någonvart. Kanske kan det då faktiskt underlätta för hjärnan att hitta en lösning om man släpper 

problemet under en period och slutar fundera på det medvetet. (Så hittar du ut ur skrivkramppen 

s.8-9) 

Det Ullén säger här känner nog många igen sig i och många gånger har jag känt att jag får ut 

de bästa resultaten i mitt komponerande och textförfattarskap är när jag först skriver en del i 



 6 

en låt och inte kommer vidare, men tar upp den efter någon vecka eller månad och skriver 

klart den på endast en dag. Under tiden försöker jag aktivera hjärnan med allt möjligt som inte 

har med låten att göra för jag har kommit fram till att om jag driver på kreativiteten blir 

resultatet avsevärt sämre. 

Ullén skriver att han aldrig själv upplevt krampen som ett problem men när jag själv kommer 

till att jobba under tidspress mot en deadline som låtskrivare måste jag försöka motarbeta min 

kramp och ta mig runt den. Detta har jag testat med tips som Ullén nämner i sin bok.  

5 sätt att komma vidare på enligt Ullén som jag ska undersöka. 

1. Sätt tydliga mål. Bryt sedan ner uppgiften i mindre delar för att få en bättre överblick. 

2. Ta en paus från skrivandet och använd tiden till att ta del av andras kreativa verk, som 

en bra bok, en sevärd eller ett musikalbum att hämta inspiration ifrån. 

3. Skriv övningsstycken som inte har med målet att göra men som släpper på stressen 

och samtidigt håller igång hjärnaktiviteten. 

4. Försök undvika tidspress om möjligt. Går det att förlänga deadline? 

5. Se till att få feedback på ditt verk/text. En dunk i ryggen eller konstruktiv kritik. 

 

3.3 Skriva en text som om jag skulle föra ett samtal med någon 

Birgit Bidder som som agerat som en extra handledare till mig under en tid gav mig uppgiften 

att skriva om mina låttexter som om jag skulle samtala med personen texten är riktad till. Det 

går ut på att jag helt enkelt skriver min text som en konversation med någon som jag vill 

skriva texten till. Birgit har ofta tidigare gjort så själv och sett stora framsteg i hur tydlig 

hennes meningsuppbyggnad var. Jag har därför skrivit en text på just detta sätt för att se om 

jag enklare kan uttrycka precis det jag vill beskriva eller förtydliga för någon i en låttext. 

Tanken bakom denna metod är att jag i så stor mån ska försöka undvika att använda de 

vanliga knepen inom textförfattarskap genom att rimma, skriva snygga ord som ligger bra på 

tungan eller rätt mängd stavelser.  
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3.3.1  Val av ämne 

Hur går man till väga för att hitta ett ämne man känner sig bekväm att skriva om? I en artikel i 

Stim magasinet (#4 2012) hittade jag intervjuer med diverse låtskrivare i olika genres där de 

beskriver hur deras skaparprocess ser ut. En av de intervjuade artisterna var Anna Järvinen 

och hon beskriver sin process genom att hon först skriver musiken, alltså harmonik och 

melodi, medan hon senare under en längre och svårare period författar texten. I hennes metod 

ser jag många likheter som stämmer överens med hur min egen process brukar se ut. Järvinen 

säger att svårigheterna med texterna är att skriva ärliga och meningsfulla texter till en redan 

befintlig melodi och att hon har svårt att ändra melodierna när hon skrivit klart dem och här 

finns en slående likhet med mitt eget textförfattande. De andra låtskrivarna som blev 

intervjuade tillhörde genrer som kommersiell pop, opera och indie. Tillvägagångsättet som 

jag kände tilltalade mig direkt var librettisten Kerstin Perski. Hon beskriver att hon får 

inspiration till sina libretter genom att hon besökt muséer eller läst om en historisk händelse i 

en historietidning. Eftersom jag själv har ett stort intresse för historiska händelser vill jag 

prova att skriva på just detta tillvägagångsätt för att se om detta erbjuder mig intressanta 

ämnen att skriva om. 

 

3.4 Musikerns syn på text 

När jag repar med mina musiker till en spelning/inspelning så är alltid bara fokus på 

sound/färgningar och val av ackord/arrangemang. På senare dagar så förstår jag inte varför jag 

inte berättade för dem vad låten egentligen handlade om, detta kanske för att de helt enkelt 

inte betydde något speciellt för mig. Men nu när jag verkligen studerat mina texter så inser jag 

att de faktiskt hade en mening och att de hade en bakomliggande orsak till varför jag skrev 

dem som jag gjorde. Jag vill också med denna undersökning se skillnad på musikernas insikt 

till mina texter eller ickeskillnad. Jag har undersökt hur några av dagens instrumentalister 

lyssnar på text då jag genom en studioinspelning samlar ett antal musiker som ska spela in en 

av mina låtar där texten ska vara i fokus.  För att kunna få ett så ärligt resultat som möjligt 

informerade jag inte musikerna om mitt syfte med inspelningen till en början utan vi startade 

inspelningen med att jag endast gav dem kompnoter på låten. Därefter spelade vi in låten tills 

vi blev nöjda med resultatet och jag bad dem komma in i kontrollrummet. Där berättade jag 

för dem var syftet var med inspelningen och de fick texten och bakgrunden till varför jag 
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skrev texten. Därefter fick de 15 minuter på sig att reflektera över texten för att sedan återgå 

till sina instrument och spela in låten på nytt, nu med mer insyn på textens innebörd. Detta för 

att se textens effekt på musikernas framförande av låten. 

 

4. Resultat 

Ett sätt att skriva och förstå sin text genom som verkligen fungerade var att skriva om 

låttexten som en konversation till en annan person. Vad ville jag berätta för den, och på vilken 

sätt. Detta gjorde att jag bättre kunde framföra och skriva klart min text som jag ville i och 

med att jag visste exakt vad jag ville säga, genom att både ställa och besvara frågan till en 

befintlig eller obefintlig person genom att använda mig av frågeställningarna jag hade i min 

analys. 

4.1 Skrivkrampen ”White page error” 

Fem sätt att komma vidare på, enligt Ullén, som fungerade eller inte fungerade för mig. 

1.   Sätt tydliga mål. Bryt sedan ner uppgiften i mindre delar för att få en bättre 

överblick. 

Genom att jag hade tydliga mål i detta arbete kunde jag enklare planera och lägga upp 

ett schema på hur jag skulle hinna med att utföra det. På vägen satte jag mindre 

målstolpar som jag skulle uppnå och när jag väl hade gjort en kunde jag känna att det 

var en enklare väg till det stora slutmålet än vad jag kanske hade gjort om jag siktat på 

det stora målet från början. 

 

2. Ta en paus från skrivandet och använd tiden till att ta del av andras kreativa 

verk, som en bra bok, en sevärd film eller ett musikalbum att hämta inspiration 

ifrån. 

Att ta till andra kreativa medel när man har skrivkramp kan jag absolut 

rekommendera. Själv tog jag mig till ett par museum för att göra någonting annat än 

att skriva musik eller låttexter. Detta tror jag lämnar plats till den inspiration man vill 

åt under beställning. 
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3. Skriv övningsstycken som inte har med målet att göra men som släpper på 

stressen och samtidigt håller igång hjärnaktiviteten. 

Under denna process passade jag på att skriva några låtar som inte alls gick under den 

genre jag annars brukar skriva. Detta för att släppa på den underliggande seriositeten 

som jag har till låtarna som ska ingå i albumet. Resultatet blev två kommersiella 

poplåtar och i och med detta blev det roligare och lättare att skriva musik överlag. 

 

4. Försök undvika tidspress om möjligt. Går det att förlänga deadline? 

Det var svårt att försöka skjuta upp saker då detta var ett arbete under tidspress men 

jag var faktiskt tvungen att skjuta upp en del av mina egna schemalagda tider på gott 

och ont. I en jobbsituation finns kanske fler parter inblandade och har man en deadline 

så måste ju den följas och därför fungerade inte denna punkt just vid detta tillfälle. 

Däremot kan jag tänka mig att försöka tänka på detta när jag gör musik eller liknande 

för min egen skull då jag inte har någon deadline att förhålla mig till. 

 

5. Se till att få feedback på ditt verk/text. En dunk i ryggen eller konstruktiv kritik. 

Att visa upp sina verk för andra människor är verkligen givande. Jag visade inte bara 

upp mina färdiga texter och låtar för min handledare utan även för mina vänner och 

min familj. Det är alltid skönt att få höra att någonting man gjort är bra eller få höra 

åsikter om det, detta får en att vilja fortsätta producera mer.  

 

4.2 Valet av ämne 

Efter en tid kom jag på att jag ville prova att skriva om någonting som inte har med känslor 

att göra, eller något jag upplevt (som många författare beskriver att dem gör), utan att jag ville 

skriva om någonting oförutsägbart. Då jag använde mig av Kerstin Perskis metod att läsa om 

historiska händelser öppnade sig lite av en ny värld i hur man kan tänka när man skriver en 

låttext. Historien finns färdig men alla möjligheter att beskriva hur folk kände sig under just 

den händelsen eller bara att välja ut vem det är man ska beskriva. Min fantasi utvecklades, 

med lite hjälp och underlag av en historisk händelse. Så jag tänker att man får mer kreativitet 

om man väljer ett ämne man har ett stort intresse av och i och med det gör att 

skrivandeprocessen helt enkelt blir roligare och effektivare. Låttexten som utmynnades med 

användning av denna metod var ”Pompeji”. Genom att jag läste en artikel om vulkanen 
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Vesuvius utbrott som år 79.e.k. slukade staden Pompeji och i och med den faktabaserade 

texten och bilderna fick fram min historia som blev till en låttext. Det var med bilderna på 

människorna som man funnit bevarade efteråt med sina desperata kroppsuttryck, som 

föreställde jag mig en liten flickas berättelse om hur hon i sista sekund försökte överleva 

katastrofen. Denna metod kommer jag absolut fortsätta med då det både var intressant och 

givande att ta del av historien och väldigt roligt att utifrån det låta fantasin flöda och skriva 

den till min egna text. 

För mig var detta nog det mest effektiva metoden att få fram en text som jag personligen 

verkligen kunde stå för och för mig själv finna mest intressant att lyssna på. (Text finns i 

bilaga 3). 

 

4.3 Samtalet blev ”Heart of gold” 

Med alla medel och metoder som jag använt mig av i diverse skrivkrampsperioder och i brist 

av inspiration skrev jag låten ”Heart of gold”. Min skrivandeprocess var verkligen effektiv 

och texten kom fram efter att jag sett en dokumentär där en fransk journalist besökte kvinnor 

världen över och undersöker kulturers skönhetsideal och det blev detta ämne som min text 

utgick ifrån. Texten skrev jag i första hand som ett samtal till dessa kvinnor för att försöka 

berätta för dem att utseende inte är allt här i livet. Under tidens gång insåg jag att 

skönhetsideal finns hos alla sorters grupperingar av människor, inklusive mig själv. Därmed 

föll textens syfte i ett samtal, riktat till dem som mottagare, att jag förstår deras situation 

eftersom jag är i den själv. Även att de vi har gemensamt är just detta, och att det som oftast 

ändå är det bästa, är att vara godhjärtad och stå upp för sig själv i alla lägen.  

Denna låt valde jag även att spela in i studion där jag undersökte hur musikerna förhåller sig 

till text. 
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Heart of gold 
 
”It’s not about the pressure 
It’s not about things you say, you see 
It’s not only about way you wanna be 
 
Don’t havet to be the greatest 
Don’t havet to be so god damn beautiful 
Don’t havet o play it by the book or worry at al 
Of being wonderful 
 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
You crashed, you burned, you lived, you learned 
 
So open up your window 
And stop to feeling sorry for yourself 
Seek out a new direction and get out of here 
 
Come on and be courageous 
Come on and be the one who leads for once 
I need you to stand next tom e I need you to be 
Well, just something at all 
 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
You crashed, you burned, you lived, you learned 
 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
Oh, heart of gold is so much more 
Don’t you know? 
You crashed, you burned, you lived, you learned 
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4.4 Analys av texter av Kajsa Grytt och Yoko Ono  

Kajsa Grytt – Färgexplosion (text finns i bilaga 1) 

Utifrån min egen tolkning tror att Kajsa med denna låt vill berätta om ett ungdomsminne.  

Låtens ”sinne”, då menar jag utförande, är väldigt lekfullt. Men jag tror att hon berättar om ett 

väldigt självdestruktivt beteende under ungdomsåren. Hur hon bedrar andra och andra 

utnyttjar henne.  ”När du stekte hjärta som jag åt”.  

I texten uttrycks det ändå som att hon inte ångrar något av det hon berättar utan rent av minns 

det som en färgexplosion som låten just heter. Men såhär i efterhand kanske hon inser att hon 

hämmade/sårade vissa personer. Ordet färgexplosion kan först höras och är återkommande i 

refrängen där harmoniken och melodin med texten plötsligt övergår från ett romantiserat 

berättande till något som för mig tolkas som erkännande av vad hennes och deras upplevelse 

resulterade i. 

Texten känns väldigt riktad och bokstavlig till en person där Kajsa är avsändare, men även 

imaginär för alla förutom den personen, eftersom den personen var med henne vid tillfället 

hon sjunger om.  Absolut känner jag igen mig i hennes känsla och berättelser, men kan inte 

riktigt sätta fingret på vad just de gjorde när alla tittade på, och där blir texten genast 

imaginär. 

Det känns också som att hon vill romantisera hela upplevelsen i efterhand när hon kanske inte 

har kvar någon kontakt från den tiden.  
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Yoko Ono – What a bastard the world is (text finns i bilaga 2) 

I den här låten tolkar jag att Yoko vill berätta hur nedtryckt hon känner sig av den 

mansdominerande världen hon lever i både psykiskt och socialt och att hon lider av ångest på 

grund av detta. I början av låten skriver hon texten i jagform då jag tror att hon själv kan bäst 

berätta exakt hur hon känner. Den börjar också riktad mot en person (en man) som hon är 

besviken på då han tror att han kan göra som han vill och hon känner sig inte sedd eller hörd, 

helt enkelt känner hon att han tar henne för givet att vara där hemma mellan väggarna.  

Raden: ”But now I couldn’t even move my muscles to go near the door, I’ve been sitting here 

too long and my legs are numb”, där känns texten som en brygga till nästa textrad rent 

känslomässigt. Hon går ifrån att vara helt skakig och bortdomnad i benen för att hon suttit ner 

för länge. Detta generar (i mitt tycke) till nästa textrad där hon är fly förbannad. 

Till slut får hon nog, kanske till och med sammanbrott med stor aggression medans plötsligt 

känna ånger då hon inser att han lämnar henne sakta men säkert då hon agerar som hon gör. 

Låten känns som ett enda stort kurvdiagram i känslor för mig, nästan schizofrent i uttrycken 

då hon snabbt byter de vokala uttrycket från att vara väldigt skör till att vara arg, till och med 

ursinnig. 

Direkt i sista versen sjunger hon om sig själv i tredjeperson, hon ser en trasig person. Kanske 

har hon lämnat sin egen kropp och ser sig själv utifrån? Kanske för att hon känner att hon inte 

äger sin egen kropp? 

Hon går sedan över till att lägga över skulden på världen, att det är den som tagit hennes man 

från henne, för en man i en patriarkal värld kanske inte skulle agerat på detta sätt, menar hon 

kanske.  

”Female liberation is nice for Joanne of arc”, här menar hon nog att den ända sanna 

befrielsen som människa var för Jeane D’arc, då hon agerade man. 

Hon sjunger även om Terry & Jill som jag har förstått har med den evangelistiska kyrkan att 

göra, speciellt Terry som är grundare för en så kallad helande kyrka. Detta verkar inte Yoko 

gå igång på då hon sjunger med en väldigt ironisk ton i den textraden. 
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4.5 Undersökning av musikerns syn på text 

Resultatet i min studie är både ett klingande resultat i form av två inspelningar av samma låt. I 

samband med inspelningen lät jag också musikerna agera informanter genom att undersöka 

deras egna reflektioner kring tolkning och framförande. Efter inspelningstillfället gav jag 

mina informanter några frågor jag formulerat som de skriftligt skulle besvara. Frågorna var 

utformade på så vis att resultatet av informanternas svar skulle öka en medvetenhet kring 

låttextens betydelse i deras musikaliska framförande. Under denna rubrik presenteras 

informanternas åsikter och svar som i min mening visar på både liknande erfarenheter dem 

emellan och vissa olikheter. I detta har jag låtit formulera två underrubriker som jag låtit kalla 

”Musikernas analys av texten i framförandet” och ”Analys av klingande resultat”. 

 

4.5.1 Musikernas analys av texten i framförandet 

Den stora likheten musikerna emellan var att de alla försökte tolka in känslan och innehållet i 

texten och relatera det till vad de spelade samt att de tänkte på att det skulle finnas en 

koppling mellan vad de spelade och meddelandet som skulle förmedlas i texten. De var också 

ense om att texten ofta bidrar till helheten i ett musikaliskt sammanhang. Pianisten i 

sammanhanget berättade att han ofta spelar med en text och inte med låten då hans ordval var:  

Pianisten: Jag försöker alltid förstå en text innan jag sätter mig ner och tolkar den på pianot för att ge texten 

dess utrymme som de ofta förtjänar. 

 
Basisten: Det kändes också lättare att spela, eftersom jag kände att sammanhanget blev tydligare och att det 

fanns ett mål att sikta mot. 

 
Två av informanterna svarade just att det blev lättare att spela samt tolka dynamiken då de 

kände till budskapet av texten. Lyhördheten hos musikerna verkade också vara en gemensam 

nämnare då fokuseringen inte låg på att de bara skulle spela låten utan även tolka dess 

budskap och gitarristen kände även att musikerna inte bara spelade tillsammans utan även 

hade en gemensam förståelse för känslan i låten. Informanterna var också eniga om att när 

textens innebörd blev mer klar försvann tankarna om rätt och fel rent spelmässigt, och de 

kunde enas i att gemensamt försöka uttrycka en känsla, en känsla som de kände även fanns i 

rummet. Den största olikheten mellan informanterna låg i hur de fått nya insikter i och med 

denna undersökning, då pianisten sedan tidigare erhåller erfarenheter i att alltid vara noggrann 
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med texters innebörd i samband med framförande, medan de andra informanterna uttryckte att 

de fått nya insikter i att få veta mer av en låts innebörd än bara tonalitet eller rytm. De tre 

andra informanterna säger att de i framtiden kommer bli mer noggranna då de i andra 

musikaliska sammanhang kommer ta reda på textförfattarens intentioner med sin text då de 

kände att själva musicerandet tar sig till nya nivåer. 

En för mig intressant fråga som jag lät ställa till informanterna var om de spelade mer eller 

mindre efter att de blivit medvetna om textens innebörd. Här svarade deltagarna olika på 

frågan då basisten och trumslagaren att de absolut spelade mer. 

 
Basisten: Jag tror att jag spelade mer, som i fler toner, men jag blev också mer självmedveten över mitt spel 

och vägde alla beslut om improviserade utvikningar några ögonblick i förväg. 

 
Samtidigt svarade pianisten och gitarristen på ungefär samma sätt då de inte hade tänkt just på 
detta med att spela mer eller mindre men att de spelade med en annan avsikt jämfört med 
innan. 
 
 

4.5.2 Analys av det klingande resultatet 

I det klingande resultatet framgår skillnaderna mellan inspelningarna väldigt tydligt då den 

andra inspelningen känns mer kontrollerad och mer målande. Det känns verkligen som 

musikerna ser till texten och förstärker den på sättet som de beskriver i frågorna jag gav dem. 

Den första tagningen som de gjorde upplevs verkligen som gitarristen sa, de fokuserade mer 

på att spela rätt än att flytta tankarna kring innebörden. Efter att jag berättade textens 

bakgrund kändes det som att de mer spelade vid, vad det kändes som, rätt tillfälle med mycket 

empati för låten. Jag tycker även att svaren de gav mig på frågorna stämmer väl överens med 

av vad jag hör av det klingande resultatet. Texten kommer fram tydligare då de tar hänsyn till 

den och texten bildar en helhet tillsammans med musiken, och de två färgar av sig på 

varandra och plockar fram olika aspekter hos varandra. 

5. Diskussion 

I och med den här undersökningen innehållande diverse metoder ser jag verkligen framsteg i 

mitt sätt att skapa texter. Undersökningen har gett många nya insikter om hur jag kan arbeta 

vidare med mig själv som låtskrivare och textförfattare då jag nu både vill och kan förmedla 

fram även budskapen i kompositioner jag gjort.  
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Då jag tidigare framför allt sett mig själv som låtskrivare och sångerska med fokus på melodi, 

harmonik och rytmik känner jag att jag nu även kan underteckna mig själv som textförfattare 

då jag i och med alla metoder jag brukat under undersökningens gång. Jag känner att jag har 

mer säkerhet i att framföra mina texter och att jag inte på något sätt vill försöka undanröja 

dem med stora reverb och otydlig artikulation som jag tidigare ofta gjort.  

Inspelningen och undersökningen med musikerna kom igång sent i processen då materialet 

jag då skulle presentera inte var klar i tid. När vi väl var i studion hade jag såväl tidsbrist med 

musikerna och låten hann endast spelas in två gånger till min undersökning.  

5.1 Huvudresultat 

Det huvudsakliga resultatet i min undersökning är att jag nu verkligen kan få klart mitt album 

som jag så länge jobbat på då jag kände att de ända som saknades var just genuina, ärliga och 

välarbetade texter. Med detta arbete har jag också fått en större inblick i hur musikerns syn på 

text under framförandet kan göra så stor skillnad när alla inblandade har en större förståelse 

av innebörden av vad texten handlar om. Resultaten jag kommit fram till har och kommer att 

vara till stor nytta för mig som låtskrivare och textförfattare i synnerhet till mitt egna projekt 

men även på den framtida arbetsmarknaden då det innebär att producera i ett högre tempo. 

5.2 Metoddiskussion 

I min metod då jag undersökte musikerns syn på text använde jag mig endast av manliga 

musiker från den afroamerikanska musiktraditionen. Två av dessa informanter var också 

själva kompositörer/låtskrivare och kan ha en annan analytisk aspekt kring text. Resultatet av 

undersökningen skulle möjligtvis också sett annorlunda ut om informanterna hade sitt 

ursprung i den klassiska traditionen. Kan resultatet även ha påverkats då jag utgår från 

resultatet i den andra tagningen då de redan hade repeterat låten en gång. I undersökningens 

intervju valde jag att låta informanterna svara på frågorna i pappersform då jag tänkte att 

deras svar skulle hämmas om vi skulle diskuterat deras reflektioner och åsikter muntligt. 

Svaren hade möjligtvis sett annorlunda ut om vi hade diskuterat dem tillsammans, men jag 

valde att göra detta i pappersform då jag tror att informanterna inte på samma sätt påverkades 

av varandras åsikter. 
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Bilaga 1 

Kajsa Grytt – Färgexplotion 
 
“Vår balkong var ett vardagsrum 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg vad vi gjorde när alla tittade på 
 
Åh du var dum, jag var nog för ung 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg vad vi gjorde sen när alla sov 
 
Du var söt i vårt fina kök 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg när du stekte hjärta som jag åt 
 
Sen gick jag upp till din bästa vän 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg, det är nått jag inte vill tänka på 
 
 
En färgexplosion, kanske nån som dog 
Och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann.  
 
Det blev vitt överallt, nån blev blind och nån försvann 
och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann. 
 
 
Vi gick ut på en promenad 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg hur tysta vi var båda två 
 
Det var vacker höst, du fanns i mitt bröst 
kommer du, kommer du, kommer du ihåg att du aldrig sa vad du tänkte på 
 
En färgexplosion, kanske nån som dog 
Och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann.  
 
Det blev vitt överallt, nån blev blind och nån försvann 
och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann 
 
En färgexplosion, kanske nån som dog 
Och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann.  
 
Det blev vitt överallt, nån blev blind och nån försvann 
och nu vågar ingen fram, finns inte där för varann” 
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Bilaga 2 

Yoko Ono – What a bastard the world is 
“Early in the morning I feel my pillow 
I listen to the soundless form 
My tighs are sweaty, freezing inside 
My bed empty as ever 
 
What a bastard you are 
leaving me all night missing you 
  
Slowly the door open, you stand for a while 
See if I’m asleep or just closing my eyes 
I quickly get up and throw my pillows 
Throw an ashtray filled with butts 
 
Where were you all night if I may ask you so 
No I don’t care at all, I just like to know 
Right, you weren’t near the phone to call me from or were you afraid to wake me up 
I’m sick and tired of listening to the same old crap 
 
You know how the world is, occupied by you pigs 
I can always get another pig like you 
You’ve heard of female liberation, well that’s for me 
You see me walk out one day and then were will you be 
 
But don’t you be to happy, I ain’t walking out yet to give you satisfaction 
I’m first gonna find something other than the walls to have some human conversation 
 
Then I'll glow, I’ll be happy inside, my limbs will relax 
And I can walk out into the world singing with my people 
 
But now I can’t even move my muscles, go near the door 
I’ve been sitting here too long, and my legs are numb 
 
Are you listening, you jerk, you pig, you bastard, you scum of the earth 
You’re good for nothing 
Are you listening 
Oh don’t go, don’t go, please don’t go 
I didn’t mean it, I’m just in pain 
I’m sorry, I’m sorry 
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The door’s closed, she’s left alone 
making herself a breakfast 
The hands are shaking, her eyes looking out, watching the trees grow day by day 
 
What a bastard the world is, taking my man away from me 
Taking the world away from me 
 
Female lives is nice for Joan of arc 
but it’s a long long way for Terry and Jill 
Most of us were told not to shout our wills 
Few of us are encourage to get a job for skill 
And all of us live under the mercy of male society, thinking that their want is our need” 
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Bilaga 3 
 
Linnéa Rodén - Pompeji 
 
Next to the ground, under my feet 
Heat is around, let me please pretend 
This is real 
 
So many clouds, around me now 
They’re comming close, I can’t run so fast 
On my own 
 
And under a castle, I go underground 
Pompeji goes under, and I can’t turn, I can’t turn around 
Cause it burns 
 
Red bunch is burning humanity now 
My body is melting, and I just loose, I just loose myself 
See you in two thousand years 
 
Cause I came to the wild to leave my gun, I come into the wild to leave my gun 
I came to the wild to leave my gun, I come into the wild to leave my gun 
 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
 
Cause I am leaving it to heaven when it starts to getting bright 
Know that I’m not worth it, I can see the city lights 
Leaving it to heaven when it starts to getting bright 
Know that I’m not worth it, I can see the city lights 
 
Next to the ground, under my feet 
Heat is around, let me please pretend 
This is real 
 
And under a castle, I go underground 
Pompeji goes under, and I can’t turn, I can’t turn around 
Cause it burns 
 
Red bunch is burning humanity now 
My body is melting, and I just loose, I just loose myself 
See you in two thousand years 
 
Cause I came to the wild to leave my gun, I come into the wild to leave my gun 
I came to the wild to leave my gun, I come into the wild to leave my gun 
 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
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Cause I am leaving it to heaven when it starts to getting bright 
Know that I’m not worth it, I can see the city lights 
Leaving it to heaven when it starts to getting bright 
Know that I’m not worth it, I can see the city lights 
 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
And hey-o hey-o hey-o hey-o hey-o 
 


