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I 

 Sammanfattning 
Att skriva musik har alltid varit något som varit viktigt för mig, jag har dock ofta problem 
med att skriva texter till låtarna jag skapat. Jag funderade över hur jag via mitt 
examensarbete skulle kunna utvecklas inom detta område och fick idén att skriva låtar 
utifrån givna texter. Syftet med detta arbete var att undersöka om jag via detta 
tillvägagångssätt skulle kunna utveckla mitt konstnärskap som låtskrivare. Jag ville även 
undersöka hur jag som låtskrivare upplever att denna metod påverkar den konstnärliga 
processen. Vidare funderade jag över i vilken utsträckning texterna behövde bearbetas 
innan de kunde användas som låttexter och hur det musikaliska skapandet påverkades av 
texternas innehåll. Metoden blev att jag valde att använda mig av fyra olika texter och 
texterna hämtades från ett filmmanus, en teatermonolog, en tidningsartikel samt ett stycke 
ur en skönlitterär bok. Dessa texter lät jag vara utgångspunkten i mitt skapande. De fyra 
färdiga låtarna programmerades och spelades in. Via detta tillvägagångssätt har jag fått 
öva mig på något som jag upplever som svårt, jag har fått träna mig på att arbeta med och 
bearbeta texter. Trots de givna texterna har jag emellanåt upplevt att jag fastnat i arbetet 
med texterna med detta tror jag beror på att jag är ovan. Jag kommer att fortsätta 
kontinuerligt att öva mig på att skriva texter för att få upp en snabbhet i det. Resultatet 
redovisas förutom skriftligen via ljudfiler. Syftet med examensarbetet var att utvecklas 
som låtskrivare med hjälp av givna texter. Jag anser att jag uppnått syftet då texterna 
gynnat min kreativa process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Musik, musikskapande, låtskriveri, låttext 
  



 
II 

 Förord 
Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till min kära sambo Nina Segerstedt som 
sjungit in de färdiga låtarna och stöttat mig under hela processen med mitt 
examensarbete. Jag vill även tacka Anna Wedin för att hon ställt upp och varit min 
handledare.  
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1. Inledning och bakgrund 
Musik har varit en betydande del i mitt liv så länge jag kan minnas och jag upplever att 
det är en stor del av min identitet. Förutom att jag är musiker och att jag älskar att 
musicera så ser jag mig själv som låtskrivare. Den viktigaste aspekten av mitt stora 
musikintresse är kärleken till låtskrivande. Att vara kreativ och skapa musik är något som 
har intresserat mig längre tillbaka i tiden än att vara musiker och musicera. En anledning 
till att jag anser musikskapande som något givande kan vara att jag finner det betydande 
att konkretisera det abstrakta. För mig börjar det med en tanke eller en impuls som sedan 
efter bearbetning blir något förevigat via inspelning eller notskrift. Ytterligare en 
anledning är att jag mår bra av att vara produktiv genom att skriva låtar och tror mig 
utvecklas musikaliskt av att skapa musik.  
 
 När jag spelar olika instrument utgår jag sällan från noter och jag skulle kalla mig för en 
gehörsbaserad musiker. Till följd av detta så ligger skapandet av harmonier, melodier och 
rytmik naturligt för mig då jag ständigt praktiserar detta som musiker. Att skriva musik 
uppfattar jag vanligtvis därför inte som något särskilt svårt eller krävande.  
 
 Något som jag dock stundtals upplever som en svårighet när jag skriver låtar är att skriva 
låttexter. En orsak är möjligen att jag sällan sjunger och detta leder till att jag är ovan och 
saknar större erfarenhet i att tolka och arbeta med sångtexter. Måhända tänker jag inte på 
textinnehåll på samma sätt som en sångare kanske gör. Förövrigt har textförfattande 
aldrig intresserat mig i större utsträckning än att jag vill ha sång på mina låtar. Detta 
ointresse tror jag är en ytterligare bidragande faktor till varför jag anser att det är svårt. 
Mina svårigheter i att skriva text blir således ibland till ett hinder vid låtskrivande då jag 
stundtals upplever mig själv som osjälvständig och låst då jag behöver ta hjälp av någon 
annan individ vid textförfattande. I och med detta vill jag undersöka hur jag upplever det 
att skriva låtar utifrån redan färdiga textstycken. Hur kan jag utvecklas som textförfattare 
genom att jobba med och bearbeta olika texter som jag inspirerats av? Att skriva musik 
med utgångspunkt i detta tillvägagångssätt kan möjligtvis leda till att jag förbättrar mitt 
textförfattande och utvecklar mitt konstnärskap.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att utveckla mitt konstnärskap som låtskrivare genom att 
skriva fyra låtar utifrån givna texter. 
 
Övergripande frågeställningar är:  
 

• Hur upplever jag som låtskrivare att användandet av givna texter påverkar min 
konstnärliga process? 

• I vilken utsträckning anser jag att bearbetning av texterna behövs? 
• Hur påverkas det musikaliska skapandet av texternas innehåll? 
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3. Metod 
3.1. Litterärt material 

Som tidigare nämnts upplever jag att det emellanåt finns svårigheter för mig att skriva 
låttexter. Följden av detta blir att textförfattandet blir sparat till sist och får låg 
prioritering.  Således blir texten möjligen inte så bra som jag hade hoppats på från början. 
Att skriva texten i slutskedet av en låtskrivarprocess kan för mig leda till att jag tenderar 
att hafsa ihop en text och textens budskap blir därmed inte så betydande. I detta arbete 
vill jag undersöka hur det är att göra tvärtom, det vill säga börja med texten och spara det 
musikaliska till sist. Grundidén i arbetet var att skriva låtar utifrån färdiga texter. Jag 
funderade över vilka typer av texter som skulle kunna användas i mitt komponerande. 
Några förslag som kom upp var att använda bland annat; dikter, filmmanus, recept, texter 
från bloggar, restaurangmenyer och horoskop. Jag avgränsade mig och bestämde mig för 
att välja ut fyra texter att ha som utgångspunkt i komponerandet av mina fyra låtar. De 
slutgiltiga texterna som valdes blev en scen från ett filmmanus, en teatermonolog, en 
tidningsartikel hämtat ur en dagstidning samt ett stycke ur en skönlitterär bok. Dessa 
ovan nämnda texter skulle nu ligga till grund för mitt låtskrivande och utgöra byggstenar 
till textens innehåll. Att valet föll på dessa textkällor beror på att alla innehåller en 
berättelse vilket borde leda till att jag redan från början skulle få tankar om arrangemang 
och genre. Vidare upplevdes det som spännande att få prova på att arbeta med flera olika 
typer av texter. Eftersom texterna skulle vara utgångspunkten i processen planerade jag 
att i ett tidigt skede söka upp texterna. Då jag var medveten om vilka typer av texter som 
jag letade efter ansåg jag att förutom litteratur så var internet ett lämpligt hjälpmedel att 
använda. De texter som jag valde var sådana som berörde mig, som inspirerande mig 
eller som jag av någon anledning fann intressanta.  
 
Texterna planerade jag att bearbeta inför låtskapandet då jag tog för givet att ett 
filmmanus inte skulle gå att sjunga rätt upp och ner utan bearbetning. En del av syftet 
med arbetet var att få erfarenhet i just textbearbetning och att jobba med lyrik och sång. 
Likaså att låta musiken få växa fram ur textens innehåll och tolkade känsla. 
 

3.2. Dokumentation 
Arbetets resultat dokumenterades via ljudinspelning av de färdiga låtarna. Då jag inte 
ville sjunga själv tog jag kontakt med en sångerska. Resterande instrument har jag spelat 
in själv eller programmerat via musikdataprogram. Inspelningarna och 
programmeringarna har färdigställts och mixats av mig.  

Förutom att dokumentera arbetet via ljudinspelning har jag under hela arbetsprocessen 
fortlöpande dokumenterat via loggbok, detta för att kunna gå tillbaka och analysera hela 
processens gång och utvärdera hur mitt arbetssätt påverkat resultatet i låtarna. Loggboken 
har även fungerat ypperligt som ett sätt att få reda på vad som gjorts och vad som skall 
göras härnäst. 
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4. Genomförande 
 

4.1. Bearbetning av litterärt material 
Nedan följer en kort redogörelse över mitt tillvägagångssätt när jag bearbetat det litterära 
materialet. Eftersom texterna skulle vara utgångpunkt i låtarna behövde jag bearbeta dem 
innan den musikaliska processen kunde börja. Detta på grund av att ingen av texterna var 
färdiga låttexter från början och jag tror att det hade varit svårt att sjunga dem som de var 
från början utan någon som helst bearbetning. För att omarbeta texterna var mitt 
tillvägagångsätt att bekanta mig med texterna genom att läsa igenom dem ett flertal 
gånger. Via genomläsningar kunde jag skapa mig en bild av vilka fraser som jag ansåg 
vara kärnan i texten och som upplevdes lämpliga att använda. Genom detta fick jag även 
möjligheten att utläsa vilka fraser i texterna som uppfattades som överflödiga. Efter mitt 
sållande i de olika texterna upplevde jag att de behövde struktureras upp, detta för att 
göra min arbetsprocess med texterna så smidig och lätthanterlig som möjligt. Då började 
jag tänka i musikaliska termer och försökte sortera in dem i en sådan form som låtar kan 
vara uppbyggda i som till exempel vers, brygga och refräng. När jag upplevde att jag till 
stor del var nöjd med texterna var det dags att arbeta med det klingande.  
 

4.2. Skapandet av det klingande 
När jag skriver musik använder jag mig av musikdataprogrammet Logic. Det vill säga att 
jag programmerar mina idéer i datorn innan jag spelar in låtarna med riktiga instrument. 
Detta är en bra metod för mig på grund av att jag på ett snabbt sätt kan få ned sådant som 
jag anser vara en bra idé. Jag kan även rent visuellt se arrangemangen i Logic då 
programmet är uppbyggt på ett sådant sätt att skaparen får en tydlig överblick. Ytterligare 
en fördel med att programmera är att jag enkelt kan ändra i låtarna på ett snabbt sätt som 
till exempel byta ackord, toner, ändra tonart eller liknande.  
 
Texterna skulle vara min utgångspunkt i mitt låtskrivande och därför valde jag att när jag 
läste igenom dem att samtidigt fundera över vilken känsla texten gav mig. Varje text 
tilldelades en känsla. Känslan som de olika texterna tilldelades kopplade jag sedan ihop 
med en musikalisk genre. Känslan och genren fick sedan agera byggstenar när jag 
skapade ackordföljder till låtarna. När jag kände mig nöjd med ackordföljden så 
programmerade jag trumkomp, bas och andra instrument som var lämpliga för respektive 
genre. 
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4.3. De fyra låtarna 
Nedan följer redogörelser över hur jag arbetade med de olika texterna och låtarna. 
 

4.3.1. Teatermonologen 
I mitt sökande på internet efter en teatermonolog hittade jag många svenska 
teatermonologer avsedda för olika typer av gymnasieantagningsprov. Dessa texter 
upplevde jag inte som några inspirerande texter för mitt arbete, så jag letade vidare. En 
lång tid ägnades åt till att hitta en monolog som jag skulle fatta intresse för. Eftersom 
Google är oändligt och på grund av att jag inte kunde leta i all evighet fick jag till slut 
bestämma mig för en. Valet föll då på en av de mest kända, teatermonologerna genom 
tiderna: balkongscenen ur Romeo och Julia Akt 2, (W. Shakespeare, 1595). Att valet blev 
att använda denna text berodde på att jag för stunden upplevde det spännande att använda 
mig av en sådan klassisk monolog. Ytterligare en anledning till att denna monolog valdes 
var för att jag hade upplevelsen av att inte kunna hitta någon mer lämplig text inom en 
alltför snar framtid. Nedan följer ett kort stycke ur Balkongscenen; 
 

Thou knowest the mask of night is on my face; 
Else would a maiden blush bepaint my cheek 

For that which thou hast heard me speak to-night. 
Fain would I dwell on form -- fain, fain deny 
What I have spoke; but farewell compliment! 

Dost thou love me? I know thou wilt say 'Ay'[…] (W. Shakespeare, 1595) 
 
Som tidigare nämnt började jag med att sålla i texterna. Eftersom denna text är hämtad ur 
en teater fanns det mycket stoff att bearbeta. Monologen är skriven på 1500-talet vilket i 
sin tur innebar att språket är gammal engelska. När texten valdes för att användas 
upplevdes den gamla engelskan inspirerande, men senare i bearbetningsstadiet ville jag 
hellre jobba med något lite modernare. Jag ville skapa en modernare känsla till att skriva 
låten, jämfört med någon sorts renässans-känsla som texten på gammal engelska 
frambringade, detta skulle i sin tur påverka låtens genre. Jag ville göra texten mera nutida 
och därför tolkades den om till ett modernare språk, det vill säga att jag valde  ord som 
jag bättre kände igen. Många ändringar fick göras innan jag hittade ord som ansågs ligga 
rätt i munnen och samtidigt på något sätt bibehöll originalets känsla av sårbarhet så som 
jag tolkade den. De ändringar jag gjorde var exempelvis att Romeos efternamn Montague 
istället fick bli cavalier i första textraden och frasen At lovers' perjuries, They say Jove 
laughs ändrades till At lovers' deception, they say that Jupiter laughs. Den slutliga 
låttexten presenteras nedan:  
 

Vers 1 
In truth fair, cavalier, I am too fond, 

And therefore you may think my behavior light, 
But trust me, gentleman, I'll prove more true 

Than those that have more cunning to be cold. 
 

Refräng 
I will believe you, only if, if you swear. 
If you do love, pronounce it faithfully. 
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At lovers' deception, they say that Jupiter laughs. 
If you do love, pronounce it faithfully. 

 
Vers 2 

And not to, impute this, yielding to light love, 
Therefore pardon me, my passion though, it’s true. 

 
Känslan som jag upplevde att låttexten gav mig var en känsla av sårbarhet och enkelhet. 
Genren som jag ville skapa i var någon form av trubadur-vis-ballad för att få fram 
känslan av renässansen då texten var författad. Detta i kombination med modern pop.  
 
I arrangemanget försökte jag efterlikna enkelheten via basens spel. Därmed 
programmerades den in med enkel rytmik och tonalitet. Trummorna och el-gitarrerna 
lade jag inte särskilt mycket eftertanke vid utan de programmerades enligt vad jag kallar 
ett standardkomp inom pop/rock. Övriga instrument som användes var synthar och dessa 
utgör det mesta av soundet, detta för att försöka förmedla en modern och nutida känsla. 
Sångmelodin ville jag göra relativt enkel och modern. Detta på grund av av att jag hade 
ändrat den gamla engelskan till modern engelska och jag ville att texten och melodin 
skulle vara sammanhängande. Till följd av denna bearbetning av språket bytte jag nu lite 
riktning och jag ville göra den mer nutida än vad jag hade tänkt ifrån början. 
Sångmelodin skapade jag genom att jag nynnade fram den till ackordföljden. Därefter 
pusslade jag ihop melodin och orden. När jag upplevde att jag var nöjd med 
arrangeringen bad jag en sångerska (Nina Segerstedt) spela in den åt mig. Jag coachade 
henne aktivt under hela inspelningsprocessen för att nå den visionen som jag hade inom 
mig av låten. Låten hade nu utvecklas ganska mycket och grundidén om att det skulle låta 
trubadur-vis-ballad om låten hade övergått i disco-pop. Se bilaga för inspelning av låten: 
Bilaga 1 Teatermonolog. 
 

4.3.2. Tidningsartikeln 
Eftersom jag ville finna en tidningsartikel sökte jag på Google efter sökorden ”stora 
nyheter år 2014” sökresultatet blev en lång lista med ett stort antal nyheter. Min uppgift 
blev nu att sålla igenom dessa och välja ut den nyhet som jag fick intrycket av skulle 
kunna efter bearbetning utgöra en bra låttext. Valet föll på nyheten om rymdsonden 
”Rosetta” (TT, 2014). Något som kan ha påverkat mitt val var att jag nyligen vid det 
tillfället hade sett en film som handlade om rymden och det kanske påverkade mig på så 
sätt att jag föll för just denna nyhet. Nedan följer en liten del av tidningsartikeln om 
Rosetta. 
 
Europeiska rymdstyrelsen kan andas ut. Rosettas historiska kometlandning lyckades, efter 10 år 

och en resa på en miljard kilometer. 
– Vi kan inte vara lyckligare än vi är just nu, säger Andrea Accomazzo, Rosettas flygledare, till 

The Guardian. Enligt de första signalerna har Philae landat och står som den ska. Det som 
händer härnäst är att alla instrument ska börja aktiveras och samla in data.[…](TT, 2014) 

 
Tidningsartikeln gav mig en väldigt modern känsla. Från början var artikeln skriven på 
svenska, men jag ville översätta den till engelska på grund av att de flesta låtar jag skrivit 
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innan är med engelsk text och det är det jag vill utvecklas och få erfarenhet i. Den 
slutgiltiga texten ser ut såhär; 
 
 
 

Vers 1 
We couldn’t be happier than right now. 

What happens next is that equipment is go 
Technicians analyze arrivals 

Expected to come to earth at any time. 
 

According to the first signals our lander is safely ashore 
activated increasing understanding of who we are. 

 
Vers 2 

the only question that remains now 
is whether the agency can exhale 
a few intense days in front of us 
collecting system information 

 
According to the first signals our lander is safely ashore 

activated increasing understanding of who we are. 
 

Stick 
To really get close to you, close to you, now. 
To really get close to you, close to you, now. 

 
Arrangemanget av denna låt fick mycket inslag av synthar som programmerades. Detta 
för att återspegla att jag upplevde stämningen i texten som väldigt modern. Artikeln 
handlar om en rymdfarkost och av någon anledning så förknippar jag rymden med 
modernitet och synthar. Således kändes dessa musikaliska val naturliga för mig. 
Sångmelodin nynnades fram och blev en relativt enkel poppig melodi för att passa in 
bland syntharna. Från början var det tänkt att låten skulle ha en refräng, men efter 
problem med sångmelodi beslutade jag mig för att inte ha någon sång i refrängen. 
Däremot tillkom ett stick så sent som i inspelningsfasen. Att sticket uppkom i slutskedet 
tror jag berodde på att jag upplevde att det fattades något i låten och att den behövde 
kompletteras med ytterligare en del för att kännas mer komplett. Se bilaga för inspelning 
av låten: Bilaga 2 Tidningsartikel. 

4.3.3. Filmen 
Texten som jag valde under denna kategori var ett självklart val för mig. Givetvis skulle 
jag välja en scen ur en av mina favoritfilmer som är ”Shutter Island” (L. Kalogridis, 
2010). Denna film tilltalar mig för att jag upplever den som otroligt spännande och det 
finns en mystik över filmen som fascinerar mig. Jag ville hitta en transkription av filmen 
för att på så sätt få ta del av manuset. Nedan följer ett exempel ur transkriptionen jag 
hittade:  

 
 Rachel - Seen any walking nightmares lately, Marshal? 

Teddy - Tell me what goes on in that lighthouse? Tell me? 
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Rachel - Brain surgery. The “let's open the skull and see what happens if we pull on this” kind.  
The “learned it from the Nazis” kind. It's where they try to build their ghosts. 

Teddy - Who knows about this? On the island I mean, who? 
Rachel - Everyone. […] (L. Kalogridis, 2010). 

 
Transkriptionen från filmmanuset ”Shutter Island” behövde sållas. En scen från filmen 
valdes ut att jobba med och bearbetades på ett sådant sätt att den skulle bli sångbar. Dels 
så valde jag ut repliker jag tyckte var intressanta och dels så delades stycken av texten 
upp i olika verser. Replikerna valdes ut på grund av att jag upplevde att de förmedlade 
den känslan som jag ville få fram. Texten har i sig inte bearbetats annat än att meningar 
och ord kanske bytt plats här och där. Manuset fungerade relativt bra att sjunga utan att 
modifiera replikerna speciellt mycket. Nedan följer den färdiga sångtexten: 
 

Seen any nightmares lately? 
Tremors start with the fingers  

and eventually take the whole hand.  
 

If I say I'm not crazy, 
that hardly helps now does it? 

I have my dark days. I suppose everyone does. 
 

And if you’re not crazy, but people have told the world you are 
then all your protests just proves their point. 

 
That's the genius of it. 

A no-win situation. 
That’s what they do here. Creating ghosts, shadows of men. 

 
Känslan som transkriberingen av manuset till filmen gav mig, tror jag var väldigt färgad 
av att jag sett själva filmen. Filmen upplever jag som väldigt mörk, dyster och 
skrämmande, därför ville jag att denna låt skulle få ett galet sound. Jag hade någon mörk 
bluesidé och var vid ett tillfälle inne på cirkusmusik, men valde att försöka mig på någon 
sorts ”jazz/blues-aktig” genre för att det helt enkelt kändes mest rätt. Filmen utspelar sig 
på 50-talet och jag ville placera genren någonstans i närheten tidsmässigt. Ackordföljden 
blev en rundgång då jag ville att låten bara skulle bestå av en del som gick runt runt, detta 
för att ytterligare försöka förstärka känslan av galenskap. Alla instrumenten är 
programmerade. Se bilaga för inspelning av låten: Bilaga 3 Filmmanus. 
 
 

4.3.4. Boken 
Boken som jag valde att använda mig av var en bok som jag själv äger. Denna 
skönlitterära bok köpte jag när jag var omkring 14 års ålder. Boken är en fantasy-bok och 
jag trodde att det skulle vara roligt att använda ett stycke ur denna bok till arbetet för att 
jag då skulle få en anledning att skriva en metal-låt. Att jag anser att metal och fantasy 
hänger ihop tror jag beror på att många metalband sjunger om just fantasyteman och att 
jag då kopplar ihop genren metal med fantasy. Boken är en del i en bokserie som heter 
”Wheel of time” och är skriven av Robert Jordan. Själva boken som texten är tagen ifrån 
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heter ”A crown of swords” (R. Jordan, 1996). Eftersom bokserien är en fantasy serie 
innehåller den således profetior (förutsägelser av profeter) vilket enligt mig många 
fantasyböcker gör. För mig upplevde jag det som en spännande idé att använda en av 
bokseriens profetior som låttext. Nedan följer exempel av profetian som jag valde att 
använda mig av:  
 

Yet one shall be born to face the Shadow, 
born once more as he was born before, 

and shall be born again, time without end. 
The Dragon shall be Reborn[…] (R. Jordan, 1996). 

 
När jag hade valt ut passande delar ur profetian som jag funnit i boken försökte jag 
omforma texten så att den skulle passa som låttext. Texten jag valde att bearbeta 
upplevde jag behövde hackas upp en hel del. Jag har i denna sångtext använt mig av 
många halva meningar ur originaltexten och satt ihop med varandra. Nedan följer den 
färdiga sångtexten:  
 

Vers 1 
Power of the Shadow wakened human flesh. 

The Reborn One, marked, bleeding, dances sword in dreams. 
Lost and forsaken, to his will, chains Shadowsworn 

Leads the spears to war once more and makes them see. 
 

Refräng 
Blind us, 

The Dragon shall be Reborn, 
Burn us, 

Twice and twice shall he be marked 
 

Vers 2 
Face the Shadow and bring forth Light once again. 

Blood shall give us Light like breaking of the dawn. 
 

Stick 
Once the heron, to set his path. 

Twice the heron, to name him true. 
Once the Dragon, for remembrance lost. 

Twice the Dragon, for the price he must pay 
 
Jag skulle bestämma mig för vilken känsla låten hade. Känslan som jag fick kändes 
självklar och det var, liksom till filmmanuset, galenskap men här med någon form av 
högtidlighet. Genren metal föll sig naturligt för mig. Likaså här tror jag att känslan är 
färgad av att jag läst boken och vet dess handling sedan tidigare. Låten skapade jag enligt 
min mening som väldigt dissonant med skavande harmonier. Via detta ville jag försöka 
förstärka galenskapen så som jag upplever den i texten. Sångmelodin skapade jag på så 
sätt att jag nynnade fram den och sedan sammanfördes melodi och text. Slutligen 
arrangerades låten med midi-instrument och Nina spelade in sången även på denna låt. Se 
bilaga för inspelning av låten: Bilaga 4 Bok.  
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5. Avslutande diskussion 
5.1. Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 

Nedan följer en diskussion hur jag upplevt resultatet i förhållande till syfte och 
övergripande frågeställningar. 

5.1.1. Syftesdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att utveckla mitt konstnärskap som låtskrivare genom 
att skriva fyra låtar utifrån givna texter. Som låtskrivare har jag upplevt att användandet 
av givna texter påverkat min konstnärliga process på så sätt att det har gett mig vissa 
ramar att förhålla mig till vilket jag vanligen inte har. Erfarenheten jag fått av att arbeta 
på detta sätt hoppas jag bidrar till min konstnärliga utveckling. I framtiden finns även 
förhoppningen om att liknande arbetssätt ska leda till att jag kan få inspiration av givna 
texter istället för att använda mig av dem rakt av. Att texterna behövde bearbetning anser 
jag gynnande för mitt konstnärskap och utvecklande för mig som låtskrivare då en av 
mina svaga sidor varit just textförfattande. Även om jag inte skrivit dessa texter på egen 
hand upplever jag att jag ändå fått öva mig på att arbeta med text vilket är något som jag 
upplever som svårt. Trots att jag har haft givna texter att utgå ifrån har jag ändå emellanåt 
upplevt att jag fastnat i min skapandeprocess, till exempel i skedet när jag sållat i 
texterna. Att jag fastnat kan möjligen bero på att jag tycker att det är svårt, att jag är ovan 
eller att jag inte är tillräckligt motiverad. Emellanåt har jag upplevelsen av att det inte är 
så intressant att arbeta med textskapande men jag önskar att jag var mer intresserad än 
vad jag faktiskt är.  
 
 De givna texterna har varit till stor hjälp i mitt skapande och legat till grund för mina 
låtar som jag har gjort. Angående om jag blivit en bättre låtskrivare i detta projekt är svårt 
för mig att svara på i nuläget, det är något jag hoppas visar sig vid framtida tillfällen. Att 
det är svårt för mig att veta nu är på grund av att det är en inre process och jag tror att 
personlig utveckling sker succesivt och att det ibland kan vara svårt att upptäcka 
utveckling hos sig själv. För att utvecklas som låtskrivare och textförfattare tror jag 
dessutom att man måste praktisera det ofta för att bli bra och att man via kontinuitet kan 
öva upp en snabbhet. Trots att jag inte märker väldigt mycket skillnad just nu så är jag 
övertygad om att jag kommer dra nytta av mitt arbete i kommande situationer när jag 
skall skriva låtar. Det har varit väldigt roligt att tillbringa tid till att skriva låtar för det är 
något som jag verkligen brinner för och som jag skulle vilja fortsätta utvecklas i. Även 
om jag inte har ett speciellt stort intresse för textförfattande, så har det detta arbete ändå 
vattnat det lilla frö som möjligen fanns där innan. Mitt textförfattandeintresse hoppas jag 
även kommer kunna växa. Jag känner mig hoppfull inför framtida låtskrivarprojekt och 
tror att jag i framtiden till och med ska kunna klämma fram egna texter. En idé som jag 
känner att jag inte tog till vara riktigt var att låta en av texterna vara obearbetad, sjungas 
”rätt upp och ner” som den var. Att låta en av texterna vara obearbetad. Detta skulle 
kunna vara ett roligt experiment att genomföra, men då syftet med arbetet var att få 
erfarenhet i att sitta och jobba med text så ansåg jag det irrelevant att använda en text 
utan att bearbeta den. Därför tror jag det har varit nyttigare för just mig som låtskrivare, 
att arbeta med och bearbeta text då det är det jag har velat få mer praktik i. Kanske hade 
ingen av texterna egentligen behövt bearbetas överhuvudtaget? Kanske hade texterna 
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kunnat sjungas som de var? Det är mycket möjligt men jag tror att jag utvecklats mer som 
låtskrivare genom att sitta med texterna, sålla i dem och bearbeta dem. 

5.1.2. Hur användandet av givna texter påverkat min konstnärliga 
process 

Mitt arbetssätt i arrangeringen av det klingande har inte påverkats nämnvärt då jag använt 
mig av samma tillvägagångssätt som jag vanligtvis gör. Däremot har skapandet av text 
och melodi givetvis påverkats av de givna texterna. I denna konstnärliga process har jag 
utgått från en känsla och det är något som jag inte brukar göra. Känslan i en låt brukar 
växa fram parallellt med skapandet. Vidare har den konstnärliga processen påverkats på 
så sätt att jag haft en tydlig utgångspunkt och en sorts visualisering av en målbild vart jag 
ska innan arbetet har börjat. Arbetet har upplevts som ett nytt och spännande sätt att 
skapa musik på. Jag har inte tidigare använt detta tillvägagångssätt och det har erfarits 
roligt, givande och inspirerande att arbeta på det här viset. Att ”köra fast” i 
textförfattandet händer mig ofta och det som har varit svårt med att välja ut texter har 
varit att bestämma sig. Anledningen till detta tror jag kan vara att jag hela tiden hade 
känslan av att jag kanske kunde hitta något ännu bättre bakom nästa krön. Ytterligare en 
svårighet var att få orden att passa in i melodier eftersom jag ibland upplevt att orden inte 
legat rätt i munnen från början. I dessa situationer kan det bli lätt att fastna och få känslan 
av att inte komma någon vart i sitt låtskrivande. Jag upplever att detta har att göra med 
min bristande erfarenhet och rutin. Mina förhoppningar är att detta arbete nu ska ha gett 
mig erfarenheter att använda nästa gång jag upplever att jag ”kört fast”. Jag hoppas att 
mitt textförfattande tagit ett litet kliv i rätt riktning. 

5.1.3. I vilken utsträckning jag har ansett att bearbetning av texterna 
behövts  

Angående bearbetning av texterna anser jag att detta har behövt göras i stor utsträckning 
vilket jag hade föraningar och förhoppningar om. Således har jag styrt arbetet på så sätt 
att jag sållat i texterna eventuellt mer än nödvändigt.  

5.1.4. Hur det musikaliska har påverkats av textens innehåll 
Mestadels har mina låtar för vana att ”råka” få en känsla, men i denna process har jag 
upplevt det som att denna låt ska få en bestämd känsla och att jag därmed har fått göra 
vissa medvetna val för att försöka uppnå den känsla som jag tolkat i texten. Processen har 
upplevts som mestadels smidig och rolig. Det har varit intressant att upptäcka hur en text 
kan förmedla känslor och inre bilder som sedan leder till influenser och blir till musik. I 
och med att Nina har sjungit på inspelningarna av låtarna bidrar hon såklart till hur texten 
förmedlas. Ninas tolkning av texten har jag försökt påverka så mycket som möjligt, 
genom att i arrangeringsstadiet komponera melodierna och vid inspelning aktivt försökt 
coacha hennes insats åt det håll jag vill. Naturligtvis går det inte att komma ifrån att hon 
ändå sätter en personlig prägel på låtarna. 

5.2. Avslutande ord 
Slutligen vill jag poängtera att detta har varit ett kul och intressant tillvägagångssätt. Att 
ha så mycket stoff som stödhjul i mitt textförfattande har varit inspirerande och jag kan 
uppmana fler som upplever svårigheter i att skriva texter att prova arbeta på detta sätt. 
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