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ABSTRAKT 

Att leva med flera kulturella identiteter kan vara en rikedom för en 
människa men kan också skapa en inre konflikt när det inte genomsyrar 
alla delar i dennes liv. Syftet med detta arbete är att studera sätt att 
skriva låtar och sjunga i mötet mellan min amerikanska musikidentitet 
och min samisk/svenska kulturtillhörighet. Jag vill undersöka vad som 
händer om jag i mitt musikskapande försöker använda mig av mina 
identiteter, eller rättare sagt, hela min identitet på olika sätt. Projektet 
består av låtskrivande som resulterat i sju låtar vilka i samarbete med en 
producent arrangerats, gjorts demoinspelningar på och slutligen spelats 
live vid en konsert. Under processens gång har jag analyserat huruvida 
och i så fall på vilket sätt det hörs att jag försökt att ta med hela 
identiteten i låtskrivandet och arrangemangen. Metoden har till största 
delen varit aktionsforskning där jag planerat, skapat, analyserat och 
reflekterat över mina konstnärliga beslut under låtskrivningsprocessen. 
Analysen av processen låtskrivande är indelad i fyra delar där jag 
analyserar och reflekterar kring mitt arbetssätt, texterna, musiken och 
konserten. Min musikaliska identitetsformation diskuteras sedan i ljuset 
av Even Ruuds kategorier av olika ”rum” där musikalisk identitet skapas. 
Genom att se min egen musikaliska identitetsformation har jag 
exempelvis fått svar på varför jag inte tidigare använt mig av mitt 
samiska arv i musikskapandet. Jag har funnit att i mötet mellan alla mina 
identiteter så har musik som är ”ny” för mig skapats. Det har blivit sju 
låtar på tre olika språk, samiska, svenska och engelska. Musikaliskt finns 
influenser från både amerikanska stilar som jazz, singer/songwriter och 
pop men även svensk visa och samisk jojk. Jag har också tvingats till nya 
sätt att skriva låtar när jag använt mig av det samiska språket som jag 
inte talar flytande. Alla låtar känns som ”jag” och jag har hittat en helhet 
mellan mitt musicerande och min identitet. 
 
Nyckelord: låtskrivande, samisk kultur, musikalisk identitet, samisk 
musik,  
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INLEDNING 
 
Vad formar oss musikaliskt? Vad gör att vi tycker om eller dras till en viss 
musikstil eller ett visst instrument? Hur influeras vi av de musikaliska 
sammanhang vi varit en del av genom livet? Hur påverkar de oss? Skapar hela 
vår identitet, alla våra roller spår i vår musikaliska identitet? Kan vi välja 
identitet eller är vi en produkt av upplevelser, kultur och tradition? 
 
Detta är frågor jag funderat på när det gäller min egen bakgrund. Jag är same och 
svensk. Mitt yrke är sångerska och sångpedagog men jag har aldrig sjungit eller 
undervisat samisk musik. Mina influenser är amerikanska och svenska 
musikstilar som soul, pop, jazz, gospel, singer/songwriter och visa. 
Ett faktum som fascinerat mig är att min samiska bakgrund och kulturella 
tillhörighet (som jag upplever är stark) inte har påverkat min musikaliska 
identitet mer. Jag kommer att återkomma senare med tankar och teorier varför 
det har blivit så. För att ge förutsättningar för att kunna undersöka detta 
kommer jag att beskriva några teorier kring musik och identitet. 
 
Simon Frith (2004) konstaterar att musik är en fundamental kanal för 
kommunikation, den skapar ett rum där människor kan dela känslor, intentioner 
och meningar även om man inte talar varandras språk. Musik kan ta fram 
kraftfulla fysiska effeker och musik kan skapa djupa och meningsfulla känslor 
inom människor. Han menar också att identitet inte är ett ting utan en process. 
En process som är tydligast fångad “som musik”. Musik verkar vara en nyckel till 
identitet för att den erbjuder en känsla av både självet och andra, av objektet i 
kollektivet. 

Because of its qualities of abstractness, music is, by nature, an individualizing form. We 
absorb songs into our own lives and rhythm into our own bodies; they have a looseness 
of reference that makes them immediately accessible. At the same time, and equally 
significantly, music is obviously collective. We hear things as music because their sounds 
obey a more or less familiar cultural logic, and for most music listeners (who are not 
themselves music makers) this logic is out of our control. There is a mystery to our own 
musical tastes. Some records and performers work for us, others do not - we know this 
without being able to explain it. (Frith, 2004, p.121) 

 
Tia De Nora (2000) konstaterar att musik används och finns med i vårt 
vardagsliv och i våra vardagliga upplevelser. Musiken kan ha en funktion, 
exempelvis i gymet, på ett individuellt och personligt plan men kan också 
användas som en sammanhållande kraft i ett större kollektiv, exempelvis 
kulturellt eller genremässigt. Hon understryker också att musik inte bara är ett 
meningsfullt eller kommunikativt medium utan att musik också har kraft i 
vardagslivet. Musik kan influera människor, deras kroppshållning, hur de uppför 
sig, hur de upplever tid, hur de mår – vilken energi och sinnesstämning de har – 
mot sig själva, mot andra och i olika situationer. Tia De Nora menar också att 
musiken kan vara en resurs för att skapa sin identitet. Föreställningen och 
uppfattningen om en viss musik kan vara en aktiv ingrediens i formationen av en 
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social grupp. Musik kan också användas som ett verktyg i processen att minnas 
och konstruera vem man själv är. Musiken triggar känslor och man förs i minnet 
tillbaka till specifika händelser, skeden i livet och relationer. 
 
Göran Folkestad (2002) anser att utvecklingen av en musikalisk identitet inte 
bara beror på ålder, kön och musiksmak utan också på den kulturella, etniska, 
religiösa och nationella kontext man befinner sig i. Folkestad har i studier 
kommit fram till att det är svårt att definiera “nationell identitet” i en värld som 
blir allt mer globaliserad. Unga människor i olika delar av världen lyssnar på 
samma musik och baserar sin musiksmak på olika musikstilar snarare än någon 
specifik “nationell musik”. Han skiljer på 
  

• Nationell identitet, vilket innebär att det inom en region/ nation kan 
finnas flera kulturella och etniska grupper. 

• Kulturell identitet, som innebär att många kulturella uttryck härrör från 
tider innan dagens nationsgränser sattes, av grupper som delade 
exempelvis samma musikaliska referenser, ibland oavsett etnicitet eller 
nationalitet. En individ kan ha fler än en kulturell identitet. I dagens 
globala och mångkulturella samhälle har man möjlighet att välja och 
ändra mellan kulturella identiteter. 

• Etnisk identitet, vilket är ett lösare begrepp som ibland kan vara 
synonymt med nationalitet men andra gånger refererar till folkmusik 
eller populärmusik i en lokal kontext.  
 
 

Folkestad skriver vidare:  
 

The need to express and preserve cultural expressions of national identity in music and 
dance, and to educate the growing generation in order to encourage its members to 
become part of a national and ethnic heritage, becomes even more important when the 
cultural context cannot be taken for granted. The visibility, accentuation and 
preservation of national identity seems to be particulary important for people who have 
for different reasons been uprooted from their origin by having moved to another 
country, such as immigrants or refugees.(Folkestad, 2002, p 155)  
 

Musikens funktion för de grupper som inte har en säker kulturell kontext blir 
enligt Folkestad att:  

• stärka banden inom gruppen och få alla i den att känna att man hör ihop 
samt  

• visas upp för andra och få andra utanför gruppen att se att de inte är en 
del av den  
 

Detta kan enligt mig även inkludera de nationella minoriteterna i ett land.  
Med ovanstående resonemang som grund är det kanske naturligt att samisk 
musik på ett helt annat sätt än annan musik är relativt traditionell i sin 
utformning.  Mycket av den samiska musik som skapas har jojken som bas, och 
ett visst tonspråk och instrumentering som har stark bäring i tradition och 
kultur. Exempel på artister som utövar sådan musik är: Jörgen Stenberg (Jörgen 
Stenberg, CD, 2013) Simon Issat Marainen (Àra -Vuoste virdái, CD, 2013) Inga 
Juuso (Bálggis, CD, 2011) och Johan Sara Jr (Orvoš, CD, 2009). 
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Det har under senare år dock uppmärksammats samiska musiker som tar in 
influenser av andra musikstilar exempelvis rock, pop och rap. Hur långt kan man 
gå från det traditionella och fortfarande upplevas som en del av sin kultur? När 
slutar det vara samisk musik och istället vara musik på samiska? Detta är frågor 
jag ställer mig. Exempel på artister är: Ailu Valle (Dušši Dušše Duššat, CD, 2012), 
Elin Kåven (Maizan, CD, 2012), Mollet (Dego Yeah, CD, 2012) Lovisa Negga (Mihá 
ja gievrra, Singel, 2013) 
 
Genom åren har samiska artister samarbetat med bl.a. svenska och norska 
musiker och frågan är vilken påverkan dessa musiker har haft på den “moderna” 
samiska musiken. Har valet att exempelvis samarbeta med jazz- och 
världsmusiker format vad vi kategoriserar som samisk musik? Om de samiska 
musikerna hade samarbetat med musiker från andra stilar, hade det låtit 
annorlunda idag? Exempel på artist: Mari Boine Persen (Goaskinviellja, CD, 1993)  
 
I sin bok Musikk og identitet (1997) skriver Even Ruud om identitet, inte som 
något vi har med sig från början, en kärna som vi bär med oss genom hela livet 
utan som något vi skapar genom de historier vi berättar om oss själva utifrån 
minnen och upplevelser som berört oss. Ruud anser att musik kanske inte är det 
viktigaste i en persons identitetsskapande. Kön, ålder, social klass men även 
andra ingredienser som tillhörighet, autensititet, förhållandet till andra 
människor, var man kommer ifrån o.s.v är centrala delar i vår självuppfattning. 
Men musiken har en förmåga att öppna upp till minnen, associationer och 
känslor. Musikupplevelser tar plats i vår kropp och kan återupplevas när vi hör 
musik från olika skeden i livet. Han menar att när vi erinrar vårt liv genom musik 
så konstruerar vi oss själva. Det är alltså musikupplevelserna som skapar 
utgångspunkten för identitetsarbetet snarare än musiken som sådan. 
 

Fortell meg historiene om dine minner om musikk, så skal det bli tydeligere hvor du 
kommer fra og hører till, hva du beveger deg i retning av og holder for viktig her i livet. 
Og når vi gripes av musikk, slik at vi kjenner det i kroppen, og følelsene forteller oss at 
dette er ”virkelig” eller ”ekte”, svinger kanskje alle desse små fortellingene med. Eller de 
smelter sammen i en større fortelling om oss selv – som vi tror på, ikke som 
konstruktsjon, men som levd og kroppsliggjort erfaring.(Even Ruud, 1997, p 11) 

 
Even Ruud har med hjälp av fyra huvudkategorier som han kallar ”rum” visat på 
olika funktioner musiken kan ha i våra liv och hur vi kan kartlägga vår 
musikaliska bakgrund med hjälp av dessa. Jag har sammanfattat hans teori i 
följande punkter: 
 

1. Det personliga rummet, där musiken blir ett sätt att kanalisera och 
ventilera känslor på, där vi kan uppleva musiken i vår kropp, vara 
kreativa och också vara i oss själva. 

2. Det sociala rummet, där musiken blir en sorts ”identitetsmarkör”. Vi 
placerar oss i ett större kulturellt sammanhang, socialt, genremässigt eller 
andra grupperingar med gemensamma värderingar eller åsikter. 
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3. Tidens och platsens rum, där musiken organiserar minnen. Med musikens 
hjälp förs vi tillbaka till olika tider och platser i minnet. Olika livsfaser, 
historisk identitet, traditioner och rötter är bundna till dåtid, framtid och 
olika geografiska platser.  

4. Det transpersonliga rummet, där musiken får en att uppleva sig själv som 
en del av något större, får en att uppleva en helhet och ett sammanhang. 
Där känslorna tar över och man hamnar ”i något annat”.  
 

Musiken kan, enligt Ruud (1997), vara en metafor för identitet. Vi berättar vår 
livshistoria och i den vävs musikupplevelserna in. Ruud framhåller att livet och 
musiken har en underförstådd mening som blir tydlig genom berättelserna om 
dem. Berättelser om musik presenterar oss för musiken såsom den blev upplevd. 
Historier om oss själva är viktiga eftersom de säger något om vilka vi är. 
Berättelser om musik är viktiga för att de säger något om musikalisk mening, vad 
musiken betyder för oss själva. 
 
Ruud anser också att det är genom berättandet vi blir uppmärksamma på 
betydelsen av de erfarenheter vi fått. Om vi berättar om våra liv och om musiken 
i våra liv förändrar vi samtidigt livet. Vår livshistoria blir rikare, den blir fylld av 
upplevelser. ”Att sätta sig ner och lyssna på musik från sin egen uppväxt och göra 
ett försök att skriva en musikalisk biografi, ger en känsla av att lära känna sig 
själv på nytt” (Ruud, 1997, p. 201). 
 
 

SYFTE OCH FRÅGOR 
 
Syftet är att studera sätt att skriva låtar och sjunga, i mötet mellan min 
amerikanska musikidentitet och min samisk/svenska kulturtillhörighet. 
 
Frågor: 
Vad karaktäriserar låtskrivningsprocessen i mötet mellan kulturerna och 
kombinationen av identiteter? 
Vad konstituerar det musikaliska uttrycket? 
 

PROJEKTBESKRIVNING 
 
Under ett drygt års tid har jag arbetat med att skapa ny musik, arrangera samt 
spela och sjunga den tillsammans med ett antal musiker. Fokus har legat på att 
influeras av min samiska bakgrund och min kulturella tillhörighet. Eftersom jag 
tidigare har studerat, musicerat och undervisat genrer som soul, pop, gospel, 
singer/songwriter och country tidigare så är det från dessa genrer jag hämtar 
min musikaliska inspiration. Min musikaliska bakgrund och mina erfarenheter 
som sångerska har jag kombinerat med texter på samiska, svenska och engelska 
som tar avstamp i min samiska identitet. Jag har ställt mig frågan om det 
kommer att märkas några samiska musikaliska influenser i mitt låtskrivande 
eller om det mest kommer att lysa igenom i det textliga; det innehållsmässiga.  
De olika delarna i projektet är: 
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1. Låtskrivande, 7 låtar 
2. Arrangering av låtarna  
3. Konsert 
 
I föreliggande projekt har jag kontinuerligt genom hela processen fungerat som 
låtskrivare, textförfattare, arrangör, sångare och forskare. Det innebär att jag 
haft många olika funktioner vilket gjort det är svårt att särskilja ”vem” som gjort 
vad. I analysen av det framställda materialet har jag framförallt fokuserat på låt- 
och textskapandet, där jag som sångare utgör en naturlig del i processen.  
 
Låtar som skapats i projektet: 
 
1. Rotlös 
Det var den första sång jag skrev med fokus på min bakgrund. Den kom till under 
mitt första år som masterstudent. Ambitionen var att fånga känslan av att sakna 
och längta. 
 
2. Vem kan säga? 
Låten kan sägas utgöra en beskrivning av att känna sig sliten mellan 
förväntningar från två ”olika världar”. Är jag inte nog samisk? Eller är jag inte 
svensk?  
  
3. Čuoja čáppa litna jietna/ Klinga vackra lena stämma 
En dikt om det vackra samiska språket skriven av poeten Paulus Utsi (vars dikt, 
Goahtueanan är den ”inofficiella” samiska nationalsången) Sången uttrycker en 
önskan om att språket ska fortsätta användas och spridas bland alla unga.  
 
4. Don´t break / Váibmu ále várdde 
Den fjärde sången handlar om det smärtsamma i att se hur förutsättningar att 
leva traditionellt som urbefolkning krymper runt om i hela världen. De äldre 
sörjer över det som gått förlorat och de yngre räds en framtid som verkar 
hopplös. 
 
5. Sánit lea dušše sánit / Ord är bara ord 
För att känna respekt inför en annan kultur och förstå de förutsättningar som är 
nödvändiga för dess överlevnad krävs det mer än ord. Det behövs förståelse, 
någon som lyssnar och värnar om det unika med Sápmi (Sameland) och det 
samiska folket. 
 
6. Jag vill känna glädje 
Allt som allt är jag så nöjd över mina val i livet, allt jag fått vara med om och alla 
människor jag mött. Samtidigt finns så mycket jag inte hunnit än och jag är hela 
tiden nyfiken på vad som kommer sen. 
 
7. Jag bär det med mig 
Känslan av att stå mitt i naturen. Snön, dimman. Dygnets gång. Känslan av att 
samla ihop sig, centreras. I ingenting finns allting kvar. 
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Projektet har sedan dokumenterats genom loggboksanteckningar, ljud- och 
filminspelningar och därefter analyserats utifrån syfte och frågeställningar. 
 

BAKGRUND 
 
I den följande texten kommer jag att beskriva hur frågor kring min identitet och 
mitt musicerande vaknat samt ge en bild av hur min egen musikaliska och 
kulturella bakgrund ser ut. 
 
Ursprunget till mitt intresse kommer sig av att jag är född och uppväxt i en liten 
by, Vitberget, som ligger precis vid Polcirkeln på gränsen mellan Älvsbyns och 
Jokkmokks kommun i en samisk/svensk familj. När jag föddes (sist av tre 
syskon) slutade min far att arbeta som renskötare och fick anställning som 
väktare på Robotsförsöksplats Norrland, RFN. Förhållandena för renskötsel var 
dåliga under den tiden och i min släkt blev det min farbror som fortsatte med 
renskötseln.  
 
Redan som liten blev jag väldigt intresserad av musik och sång. Ett starkt 
barndomsminne är när jag som nioåring lyssnade på musikskolans konsert och 
en flicka sjöng solo. Jag minns att jag tänkte där och då att; jag vill bli sångerska! 
Grundskoletiden fylldes i hög grad av musik; barnkör, ungdomskör, blåsorkester, 
musikaler och musikläger, till stor del tack vare min mycket engagerade 
musiklärare. Vid 15 års ålder flyttade jag 200 km hemifrån till Skellefteå för att 
där börja mina gymnasiestudier i musik. Efter tre år fortsatte jag studera till 
musiklärare vid Musikhögskolan i Piteå och vid 23 års ålder tog jag min examen. 
Sedan dess har jag arbetat som lärare på folkhögskolor och universitet (bland 
annat i sång, kör, teori, scenisk beredskap), som körledare och som sångerska. 
 
Samtidigt som jag studerade och utvecklades musikaliskt så fortsatte jag att 
stärka min samiska identitet genom att vara med i min familjs vardag. Jag har 
under årens gång försökt lära mig samiska, provat på traditionell slöjd, som att 
väva skoband, göra armband, sy koltar (den traditionella dräkten), varit med i 
vissa delar av renskötseln, lagat traditionell samisk mat och också varit i fjällen 
och i samvaron med familj och släkt formats av de traditioner och seder som det 
samiska folket har. 
 
Att tillhöra en minoritet, att behålla språk, traditioner och levnadssätt när 
samhället runt omkring utgör en annan kultur, är en utmaning för några grupper 
i Sverige. Till de nationella minoriteterna i Sverige räknas idag: samer, romer, 
judar, sverigefinnar och tornedalingar. Samer räknas också som urbefolkning. 
I arbetet med detta projekt har jag tvingats se på vilka faktorer som gjort att jag, 
förutom att jag valt ett yrke och bostadsort utanför de traditionellt samiska, 
också till största delen fått svenska och amerikanska musikinfluenser under min 
uppväxt. Det är inte konstigt att man som ung tar intryck av och påverkas av 
majoritetssamhället och dess kultur men trots det känner jag (och många med 
mig) en stark kulturell samisk identitet och samhörighet. Även om jag inte ägnat 
mig åt samisk musik har jag alltid varit medveten om att jag ”valt något annat” 
och det har skapat två ”skilda världar”.  
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Hösten 2012 fick jag, till min stora glädje, vara med på turné med ett projekt som 
heter Jienat. Musiker från Sverige, Norge, Sápmi och Åland turnérade i 
Nordnorge med musik som kan kallas ”arktisk världsmusik”. Detta var första 
gången jag stod på en scen och sjöng musik nära besläktad med jojk och med 
texter på Enaresamiska och Kildinsamiska. Detta satte igång något inom mig och 
jag kände att jag ville göra min musik på det sätt jag kan men denna gång ta 
avstamp i den kultur som betyder oerhört mycket för mig. Vad skulle kunna 
hända då? 
 
Under uppväxten och än idag har jag känt en stark samisk identitet och 
spenderat mycket tid uppe i fjälls och följt med min far och släkt i renhagar. I 
dagböcker från lågstadietiden skriver jag om två framtida drömyrken; sångare 
eller renskötare. Jag har fått ta del av samiska traditioner som till exempel 
slöjden, maten och renskötseln. En av mina bröder arbetar som renskötare och 
jag försöker ta del av allt som händer i det samiska samhället, exempelvis 
politiskt men också praktiskt genom att lära mig slöjda och vara med vid 
renskiljningar och flyttningar. Min mor är svenska och vi talade inte samiska 
hemma. Trots det omgavs jag av det samiska språket genom min släkt och 
sporadisk hemspråksundervisning så jag förstår lite, vardagliga samtal, men kan 
inte tala flytande. 
 
I sin dokumentär ”Jojk” spårar regissören Maj-Lis Skaltje jojkens rötter så långt 
tillbaka som 4000 år. Jojk, som är det traditionella samiska sättet att sjunga, är 
den äldsta musikformen i Europa. Det nomadiserande livet gjorde det svårt att 
bära med sig instrument vilket gjorde att rösten var det instrument samerna 
använde.  Med jojken skapas en känslomässig förbindelse med det man jojkar, 
vilket kan vara människor, natur eller djur. Den som jojkar, jojkar inte om något, 
man jojkar något. Att sjunga på västerländskt sätt kallas lávlut. En jojk heter 
luohti (nordsamiska) eller vuollie (sydsamiska). Att jojka heter juoigat. 
 
En jojk utgörs mestadels av ordlös sång som blandas med ord och/eller 
meningar. Det finns idag både traditionella jojkare och mer moderna jojkare. De 
traditionella jojkar exempelvis utan ackompanjemang. I moderna varianter så 
har instrument, beats och samplingar av exempelvis naturljud plockats in. Vissa 
samiska musiker blandar också jojk med andra genrer som exempelvis hårdrock 
vilket då kan kallas Heavy Jojk. 
 
Det har under de senaste åren väckts ett intresse av att synliggöra den samiska 
musiken av idag. Ett exempel på detta är den samiska musikbloggen Hálgu, där 
ny samisk musik uppmärksammas. Ett annat är SVT´s musikprogram Sápmi 
sessions, där svenska och samiska artister träffas och filmas under ett par dagar 
för att skapa musik tillsammans. Det finns också en årlig musiktävling, Sámi 
Grand Prix, som genomförs varje påsk i Kautokeino, där sångare kan tävla i två 
olika klasser, sång och jojk.  
 
Som syftet med studien inbegriper vill jag alltså i föreliggande arbete undersöka 
förhållandet mellan mina kulturer. I min musikaliska process vill jag 
sammanföra de samiska, svenska och, musikaliskt sett, amerikanska referenser 
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som jag bär inom mig. Genom åren har jag studerat och sjungit musik inom 
amerikanska genrer och märkligt nog har mitt samiska liv varit helt separerat 
från min profession som sångerska och sånglärare. Det finns några specifika 
orsaker till detta. En orsak är att jag inte talar samiska flytande. Det har gjort att 
jag känt att jag på något sätt inte haft ”rätt” att sjunga på samiska. En annan 
orsak är att det som fick mig intresserad av musik och sång från början var 
musikstilar som Gospel, Soul och R&B; amerikanska stilar med texter på 
engelska. Jag hittade inte förebilder inom den samiska musiktraditionen som 
fångade mig på samma sätt. I mina föräldrars generation var det också väldigt 
känsligt med jojken. Den förknippades med den gamla samiska religionen och 
ansågs av många vara syndig och opassande. Jojken var något som man möjligen 
ägnade sig åt i sin ensamhet, och under min uppväxt framhölls den inte. Den 
enda jojkaren jag hörde hemma exempelvis på radio var Nils Aslak Walkeapää. 
Jag har studerat sång vid Musikhögskolan i Piteå och Berklee College of Music, 
Boston, USA. Under åren har jag också tagit sånglektioner på Complete Vocal 
Institute, Köpenhamn och Brett Manning, Nashville. Jag har arbetat som 
sångerska i många olika sammanhang men att sjunga på samiska har begränsats 
till begravningar och bröllop.  Tanken att göra det har funnits men det har aldrig 
blivit av. Jag har haft ett fantastiskt roligt och givande musikliv inom de genrer 
jag valt och har egentligen inte saknat något musikaliskt.  Att sjunga på samiska 
har varit förknippat med känslan av att jag någon gång längs vägen ”valt bort 
det” och gått en annan väg i och med det yrkes- och livsstilsval jag gjort.  
 

METOD  
 
För att uppfylla studiens syfte och få möjlighet att besvara dess forskningsfrågor 
har jag arbetat med metoden ”Practice based research in music” som den 
Nederländske professorn i Konstteori, Henk Borgdorff, (2007) fört fram.  
Borgdorff talar inte om musikforskning specifikt utan om konstnärlig forskning 
generellt. Han använder sig av Christopher Freylings,(1993) distiktioner där 
man delar in konstnärlig forskning i tre olika kategorier: forskning för konst, 
forskning på konst och forskning genom konst. Det är inom den sistnämnda jag 
upplever att jag befinner mig under denna processens gång.  
 

Art practice qualifies as research if its purpose is to expand our knowledge and 
understanding by conducting an original investigation in and through art objects and 
creative processes. Art research begins by addressing questions that are pertinent in the 
research context and in the art world. Researchers employ experimental and 
hermeneutic methods that reveal and articulate the tacit knowledge that is situated and 
embodied in specific art- works and artistic processes. Research processes and 
outcomes are documented and disseminated in an appropriate manner to the research 
community and the wider public. (Borgdorff 2007, p.10) 

 
Borgdorff understryker vidare att denna typ av forskning är speciell då den 
utförs av konstnären eller utövaren själv. Utövaren har en unik tillgång till sitt 
eget konstnärliga verk och det är bara utövaren som kan utföra praktikbaserad 
forskning på sin egen konstnärliga process. 
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Do artists have privilieged access to the research domain, then? The answer is yes. 
Because artistic creative processes are inextricably bound up with the creative 
personality and with the individual, sometimes idiosyncratic gaze of the artist, research 
like this can be best performed ”from within”. Moreover, the activity at issue here is 
research in art practice, which implies that creating and performing are themselves part 
of the reseach process – so who else besides creators and performers would be qualified 
to carry them out? (Borgdorff 2007, p 21)  
 

Vidare menar Borgdorff att konstnären i sin praktikbaserade forskning 
metodiskt sett både gör experimentet, arbetar reflekterande och är uttolkare av 
det konstnärliga materialet eller det konstnärliga arbetet. 
 

In summary, research in the arts is performed by artists as a rule, but their research 
envisages a broader-ranging impact than the development of their own artistry. Unlike 
other domains of knowledge, art research employs both experimental and hermeneutic 
methods in addressing itself to particular and singular products or processes. (Borgdorff 
2007, p18) 

 
Den typ av konstnärlig forskning Borgdorff beskriver ligger nära 
aktionsforskning, alltså forskning genom handling och reflektion i samspel. 
Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och 
därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Man utgår från den 
praktiska verksamheten och formulerar en fråga, icensätter en aktion, följer 
processen systematiskt samt reflekterar över vad som sker. Den kunskap man 
fått om den egna praktiken är en grund för fortsatt utvecklings- och 
förbättringsarbete. 
 

     
 
Figur 1: The action research cycles/ Center for enhanced learning and teaching. 
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Föreliggande studie handlar också om identitetsformation och kultur. Henk 
Borgdorff beskriver konstnärlig forskning som kombinerar det estetiska 
projektet och den kreativa processen med frågor och ämnen från livet i en vidare 
betydelse som exempelvis identitet. 
 

… interdisciplinary or transdisciplinary research is characterised by a partial 
interpenetration of practice, theory and method, in response to research questions 
arising from highly specific, local contexts. Especially the type of artistic research that 
combines the aesthetic project and the creative process with questions and topics from 
broader areas of life (such as globalisation, identity, gender or mediality, to mention 
some common ones) may be characterised as transdisciplinary research if the synthesis 
achieved in the artwork has something additional (or different) to offer, both 
conceptually and perceptually, than the outcome that would have resulted from a 
disciplinary approach (Borgdorff 2009, p. 12-13).  
 

Mitt arbete kombinerar processerna låtskrivande och identitetsskapande. Utan 
identitetsperspektivet hade arbetet kanske handlat om låtskrivande som 
diciplin.  
 
Under låtskrivningsprocessen har jag dokumenterat processen med röstmemo-
inspelningar, textutkast och loggbok. Vid två tillfällen har jag träffat en 
producent och spelat in ”demos”. Dessa möten har dokumenterats vid första 
tillfället med loggbok och ljudinspelningar och vid andra tillfället med film, 
loggbok och ljudinspelningar. Repetitioner och konsert har dokumenterats med 
film, loggbok samt ljud- och filminspelning av konserten. 
  
I slutet av projektet har resultaten sammanställts och vad som lett fram till de 
konstnärliga beslut jag tagit (både själv och tillsammans med med musiker) har 
analyserats med fokus på vad som, i processen, sammanför mina olika 
identiteter och om det är möjligt att urskilja det överhuvudtaget. Analysen har 
utförts genom att jag studerat filmupptagningar, lyssnat på röstmemos och 
demos, läst min loggbok samt analyserat de texter jag arbetat fram. Jag har 
undersökt om och hur mina kulturer hörs i musiken och vad det kan ha för 
betydelse för min egen musikaliska identitet. Genom dessa analyser har jag 
funnit att processen kan indelas i tre huvuddelar; ”texten”, ”musiken” och 
”konserten”. Textförfattandet kan delas upp i tre kategorier: innehåll, språk och 
skapande. Musikskapandet har också utkristalliserat två kategorier som jag 
definierat som: melodi och harmonik samt arrangemang. Arbetet med konserten 
indelas i det sceniska, repetitioner och konserttillfället. Jag har också använt mig 
av Even Ruuds kategoriseringar av olika ”rum” i skapandet av en musikalisk 
identitet för att kunna se min egen process tydligare. 
 
Peter Reason (2006) diskuterar hur giltigheten och kvaliteten kan styrkas inom 
aktionsforskning. Han understryker att aktionsforkning till sin karaktär är full av 
frågor och att kvaliteten på undersökningen visar sig i forskarens förmåga att 
definiera de val denne gjort och på ett transparent sätt kunna visa och förmedla, 
för sig själv och andra, vilka val som fanns tillgängliga genom hela 
undersökningen.  
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Quality in action research will rest internally on our ability to see the choices we are 
making and understand their consequences; and externally on whether we articulate our 
standpoint and the choices we have made transparently to a wider public. (Reason, 
2006, p 190) 

 
Vidare tar Reason (2006) upp fyra karaktäristiska dimensioner inom 
aktionsforskning. Aktionsforskningen har en praktisk avsikt, den värnar 
demokrati och delaktighet, den medger att existerar flera olika former av 
kunskap och den har en framväxande utvecklingsform. 
 
Dessutom, understryker Reason, betonas det inom aktionsforskning att, 
eftersom aktionsforskning börjar med upplevelser och handlar om utvecklingen 
av levande kunskap, är i många fall processen viktigare än utfallet. Han säger att 
god aktionsforskning framträder över tid i en utvecklingsprocess. Det betyder i 
sin tur att frågor och ändamål kan ändras under undersökningens gång, så också 
vad som är viktigt i undersökningen. Aktionsforskning kan, enligt Reason, alltså 
bli en röst för de som inte har blivit hörda, det kan också vara ett sätt att hitta 
vägar att öppna oss för olika sorters verklighet eller hitta olika sätt att berätta 
historier. Ibland kan också aktionsforskning handla om att starta en trevande 
början till en undersökning, så ett frö som senare kan slå rot. Kvaliteten handlar 
alltså om att som forskare ställa sig frågorna; vilka val gör jag och är de de bästa 
valen samt kan jag vara öppen om mina val i min rapportering? (Reason) Detta 
var en stor utmaning. Analysen av mina konstnärliga val genomfördes genom att 
studera de olika delarna i projektet via flera olika medium som exempelvis film, 
ljudupptagningar och loggbok. Min strävan var också att beskriva processen så 
tydligt som möjligt. 
 

GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 
 
För att urskilja och synliggöra vad som hänt under projektets genomförande, där 
jag undersökt mitt textförfattande, musikskapande samt det sceniska och 
konsertframträdandet, delar jag i det följande med mig av några kategorier vilka 
framkommit i analysen.  

Beskrivning av processen låtskrivande 
Först ger jag en beskrivning av mitt arbetssätt och rutiner. Sedan besvaras 
frågan om hur skapandeprocessen gått till i tre delar; texten, musiken och 
konserten. 

Arbetssätt 
Vid projektets start tog jag beslutet att skriva låtarna helt på egen hand.  
Egentligen vill jag helst samarbeta med andra musiker då det för mig underlättar 
skapandet att utbyta idéer och infallsvinklar. Jag visste sedan tidigare att jag blir 
något begränsad när jag ska kompa mig själv, i val av ackord, groove och 
harmonik. För att komma åt den specifika skapandeprocessen där mina olika 
erfarenheter möts ville jag dock, denna gång, framställa låtidéerna själv innan jag 
tog in dem i ett samarbete med någon annan. Att visa upp en idé är en 
anspänning för mig och jag såg en chans att få träna mig i att göra detta. 
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Det visade sig att mitt sätt att skriva låtarna i detta projekt oftast började med en 
textidé och melodisk idé samtidigt. Låtskrivandet startade nästan uteslutande 
med något jag ville förmedla.  
 
I vanliga fall när jag skriver låtar kan det också vara en melodisk idé som sätter 
igång textförfattandet men jag hör väldigt sällan ett riff eller ett groove utan 
börjar med text och melodi. Oftast kommer en idé när jag gör något monotont 
som exempelvis kör bil, promenerar eller diskar. Detta var också fallet under 
föreliggande projekt. Jag upplever att när kroppen är upptagen av att göra 
någonting som inte kräver fokus släpps tanken fri och idéer dyker upp.   
 
Under projekttiden strävade jag efter att snabbt spela in de idéer som kom till 
mig på röstmemofunktionen på min Iphone. Det kunde vara allt från tre toner till 
långa textidéer som sparades där. Utan möjligheten att snabbt spela in skulle jag 
inte kommit ihåg dessa korta bitar. Jag kunde lyssna igenom gamla memon utan 
att komma ihåg det jag spelat in. Detta var en ny upptäckt för mig. Vissa idéer var 
på något sätt ”starkare” än andra och fanns då kvar i mitt minne. Andra idéer 
skulle ha försvunnit om de inte spelats in. Under projektets gång samlades det 
låtidéer och textfragment i min Iphone, av vilka några utgjorde grund för 
musikskapandet i projektet. Många tankar kom snabbt och försvann lika snabbt. 
 
Något som framstod tydligt i analysen av skapandeprocessen var att jag upplevt 
att en text och melodi kan sitta ihop redan från början, som om de tillkommer 
precis samtidigt och tack vare/på grund av varandra. Dessutom stod det klart att 
jag fick en liknande upplevelse i skapandet av Čuoja čáppa litna jietna där jag 
tonsatte en färdigskriven text. Texten födde en melodi när jag första gången läste 
igenom den. Melodin formades av orden. Tidigare trodde jag att det bara kunde 
ske när jag skapade mina egna texter.  
 
 

 
Första idé till låten Čuoja čáppa litna jietna 
 
Nästa steg i processen, var att sätta mig vid pianot för att hitta ackord som 
passade den idé jag hört inom mig. Under denna studies gång bestämde jag mig 
för att inte censurera mig själv för snabbt med ursäkter som; det är ”för tråkiga 
ackord” eller ”detta har man hört förut”. Min ambition var att komma igång med 
låtskrivandet och accepterade därför de ackord och den harmonik jag upplevde 
passande just i den skapande situationen. Det viktiga var att ha med en färdig 
låtidé med text, melodi och ”stuk” till sessionerna med producenten. När vi sedan 
arbetade tillsammans så visste jag att det var möjligt att förändra och utveckla 
idéer.  
 
 

 
Idén med piano 
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Mer sällan använde jag ett tredje sätt, vilket innebar att jag satte mig vid pianot 
och hittade en ackordsföljd jag tyckte om och ville använda och sedan till denna 
ackordsföljd sjöng och hittade på text och melodi. I detta projekt hände det vid 
två tillfällen, vid skrivandet av låten Rotlös och Vem kan säga. 

Texten 
 
Analysen av processen textskapande ledde fram till tre olika aspekter som varit 
avgörande: innehåll, språk och skapandeprocess.   

Text och innehåll 
Genom låtarnas texter hade jag möjlighet att berätta de historier jag ville eller 
förmedla de stämningar jag önskade. Att skapa/författa texter med min samiska 
identitet som ingrediens gjorde att det blev viktigt att synliggöra för mig själv 
vad som är ”det samiska” och om det finns någon problematik, något positivt 
eller något som pockar på att bli berättat från mitt perspektiv. Genom det 
tankearbetet identifierade jag några ämnen jag burit med mig genom livet. 
  
Att inte kunna hantera det samiska språket var ett sådant ämne. Språket utgör 
en stor del av en kultur och är en social nyckel för en människas delaktighet i 
olika sammanhang. Att inte förstå allt som sägs gör det svårt att kommunicera på 
lika villkor. Jag har upplevt att känna ett utanförskap genom inte kunna språket 
och en känsla av ”besvikelse”när jag inte kunnat svara de äldre på samiska när 
de tilltalat mig. Det har fått mig att känna mig mindre samisk än de som talar 
flytande. Jag har studerat samiska genom åren och jag försöker lära mig mer och 
mer men att bo långt ifrån släkt och andra som talar samiska dagligen gör det 
svårt att utveckla språket. Detta är också ett hinder när jag ska uttrycka mig i 
musik med text på samiska.  
 
Ett annat ämne som framträdde var känslan av att stå mitt emellan två  
kulturer, att inte känna sig helt och fullt som svensk eller same, eller att känna 
sig som både och. I vems ögon är jag same? I vems ögon är jag svensk? Hur ser 
jag på mig själv? Låten Vem kan säga? (bil.2) behandlar detta tema och nedan 
visas hur mitt textarbete såg ut. Jag valde först ackordsföljden som syns 
nedskriven på bilden och improviserade sedan fram texten till den. 
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Uppe i högra hörnet syns exempelvis hur jag letade efter ord som rimmade på 
första meningens ord ”innanför”. Det är också möjligt att se den textdel som 
senare blev sticket i denna låt skriven högst upp. Jag skrev ner de idéer som kom 
och bearbetade dem därefter. 
 
Detta tema, att stå mitt emellan eller vara i och förhålla sig till två kulturer 
framträdde i fler av projektets låttexter. Ibland grundade sig texterna på 
personliga erfarenheter som exempelvis i Vem kan säga? och ibland på kollektiva 
erfarenheter hos ett samiskt folk. Ett exempel på en sådan låt är sången Don´t 
break. (bil.4) Texten till den är känslosam för mig, både vad gäller hur 
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inspirationen till den kom och sedan hur texten utvecklades. Idén till denna text 
kom när jag såg ett TV program där den samiska konstnären Anders Sunna, 
Kiruna bl.a. talade med sina äldre släktingar om konflikter de haft mot staten och 
andra gällande markrättigheter. Dessa äldre män tog fram pärmar med papper 
och dokument som de sparat och medan de visade upp dessa kunde de inte hålla 
tillbaka tårarna över allt de personligen förlorat. En bild som också spreds på 
Facebook under en period visade en indianhövding i Sydamerika som gråtande 
tog emot beskedet att hela hans folks mark skulle dränkas vid ett planerat 
dammbygge. Gruvetableringar i Norr- och Västerbotten skapade, vid tiden för 
studien, protestaktioner och synliggjorde hur lite hänsyn det tas i vårt eget land 
till de näringar som existerar sedan urminnes tider. Dessa olika händelser fick 
mig att tänka på de uppoffringar urfolk i hela världen fått göra genom tiderna 
och fortfarande gör. Gruvor och vägar byggs, vattendrag förstörs, marker som 
hört till folken genom alla tider är plötsligt någon annans egendom.  
 
I texten till sången Don´t break finns exempelvis raderna i vers ett: 
Oh heart, don´t break. I don´t think it´s too late.  
Oh heart, don´t you break. Bide your time and you will see that the wrongs will turn 
out right and end this tearing fight. 
 
Livsutrymmet för samer försvinner mer och mer och hur hittar unga ett värde i 
sin egen kultur när det aldrig får ett ”offentligt” värde? Självmordsantalet och 
den psykiska ohälsan bland unga samer (och andra urfolk) är statistiskt sett 
högre än bland majoritetsbefolkningen. Vers två i sången säger:  
 
Oh soul, be strong cause we need you to carry on.  
Oh soul, be strong even though you feel alone.  
But it´s hard when the old people cry.  
And it´s hard when the young choose to die. 
 And it´s hard to face the future eye to eye, it´s heartbreaking. 
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Nedan syns min skiss av låten under mitt arbete med den. 
 

 
 
 

 
Demoinspelning Don’t break 
 
Naturen har också en stor del i det jag ser som samiskt. Fjället, vattnet, öppna 
vidder och renen. I en av sångerna, Jag bär det med mig (bil.7) använde jag 
naturen som metafor för tiden, rummet och minnen.  
 
Som vinden blåser snön och låter spåren suddas bort 
Så känns det, ingen minns nåt längre, tiden går så fort. 
Över allt ett lager av en mjukhet lätt och glömsk  
Och mitt i allt går jag. 
Ingenting syns idag men inuti finns allting kvar, 
Jag bär det med mig. 
Ingenting hörs idag. Ljuden tonar bort ett tag. Jag bär dem med mig. 
 
Vissa texter har inte något uttalat samiskt innehåll men de beskriver mig, vem 
jag är och hur jag ser på mitt liv. Exempel på sådana låtar är Rotlös och Jag vill 
känna glädje. (bil.6) Jag berättar i dessa om hemlängtan, glädje, val i livet och 
vägar jag gått; allt öppet för tolkning hos en lyssnare. Jag kan se tydligt att det 
speglar mig och min samiska bakgrund men för någon annan kan dessa texter 
handla om något annat.  
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Kan man samla på sig minnen eller får man dem ändå?  
Kan man välja väg att vandra eller går man bara på? 
Har man ett val eller blir man aldrig klar, går vägen alltid vidare? 
Jag vill känna glädje när jag ser tillbaks, jag vill inte ångra nåt. 
Jag vill känna värme när jag ser tillbaks och skratta gott. 
Jag vill känna att jag gjorde allt jag kunde, gjorde allt jag ville då, och det som 
kommer nu, framför mig, fyller på. 
 

Text och språk 
En aspekt som blev tydlig när det gäller textskapandet är relationen till de språk 
jag använt mig av. Jag har arbetat med att skriva texter på svenska, engelska och 
samiska.  
 
Att skriva på engelska valde jag endast en gång i detta projekt, trots att jag 
tidigare mestadels skrivit engelska låttexter. Engelska är ett språk som 
ligger”behagligt” i munnen och är väldigt sångligt inom de genrer jag oftast rör 
mig inom med exempelvis ”rätt” vokalljud för att passa stilarna. Det är lätt att 
hitta rim och ord som uttrycker det jag vill men ändå inte låter löjliga. Jag kanske 
inte har ett ”djup” i mina ordval men engelskan är det språk jag sjungit mest och 
det känns väldigt naturligt. Trots detta blev det endast en sång på engelska, Don´t 
break. Kanske var det temat i sångerna och den personliga förankringen i 
innehållet som gjorde att jag valde svenskan och samiskan som främsta språk i 
detta projekt. 
 
Majoriteten av låtarna i projektet är skrivna på svenska och det är det språk jag 
kan bäst. Att skapa trovärdiga texter på svenska visade sig vara en utmaning 
eftersom språket har en ”alldaglig” klang. Det saknas lätt ”magi” eller blir 
övertydligt. Min ambititon var att skriva ärliga och nära texter men inte 
förutsägbara och redan använda. 
  
Mina texter kom i detta projekt oftast till mig som helheter. Jag improviserade 
fram ett innehåll och fick, i stora drag, fram hela låten i ett svep. Därefter 
funderade jag över ordval, rim och meningsbyggnader under en relativt lång tid. 
Målet när jag skriver texter, är vanligtvis att det ska kännas bra att sjunga och 
”ligga bra i munnen”. Så även i detta projekt. Svenskan visade sig bli tydlig i sitt 
bildspråk vilket gjorde det viktigt att jag höll mig till ett innehåll som kändes 
trovärdigt mot mig själv. Det upplevde jag att jag uppnådde med texten till 
exempelvis Rotlös (bil.1) som utan att vara övertydlig fick med att jag sjunger om 
mitt barndomshem Vitberget i textraden ”när jag tittar genom fönstret så saknar 
jag ett berg och himlen om kvällen, den byter inte färg, som den gjorde då”. I texten 
sjunger jag också om Piteåälven och refererar alltså till mitt nuvarande hem, mitt 
barndomshem, och även Mavasjaure där min familj bott, i Arjeplogsfjällen, vid 
Piteåälvens början uppe vid norska gränsen. Sticket i låten säger ”Det verkar 
kanske konstigt men doften den finns kvar i vinden som har färdats många mil och 
flera dar. Samma luft och vatten som fanns där jag var barn, fyller mina lungor och 
flyter genom min stad.” 
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Demoinspelning Rotlös 
 
Det tredje språket jag använt mig av i skapandet av texter är samiska. Det är mitt 
språk även om jag inte talar det flytande. Eftersom jag omgetts av samiskan hela 
mitt liv är det språket som känns ”hemma” för mig och det är en stor del av mina 
rötter. Faktumet att jag inte kan tala flytande gjorde att jag arbetade på tre olika 
sätt med att få fram texter på samiska. Dels tonsatte jag en dikt av Paulus Utsi, 
dels fick jag hjälp med att översätta min engelska låt samt en ”cover” (Up to the 
mountain, Patti Griffin) till samiska och till sist var jag själv medskrivande till en 
helt ny text. Just att jag inte kan språket gjorde att jag fick arbeta på ett annat, 
mer styrt sätt när jag tonsatte dessa texter. Jag kunde inte utveckla meningarna 
eller byta ut ord vilket gjorde att jag tvingades att hålla mig till exakt de ord och 
meningar jag hade nedskrivna.  
 
Dikten av Paulus Utsi (Čuoja čappa litna jietna) (bil.3) valde jag eftersom den 
handlar om det Samiska språket. Just den dikten talar om något jag saknat och 
som jag verkligen skulle vilja ha: den språkliga markören som visar att jag hör 
till.  
 
Till min originaltext valde jag ett övergripande innehåll; Sánit lea dušše  
sánit / Ord är bara ord. (bil.5) Jag ville att texten skulle handla om att vara 
nyfikna på varandras kulturer, dela med sig, berätta och lyssna till varandra. Ord 
är bara ord, det krävs handling för att skapa förståelse. Min släkting Maria Labba, 
som talar flytande samiska, hjälpte mig att få ett ”skelett” av ord och meningar 
som jag sedan ”byggde ihop” till en helhet. Vi träffades en eftermiddag hemma 
hos henne och jag hade med mig några nyckelord, exempelvis titeln och 
därutöver en känsla av vad jag ville att sången skulle handla om. Arbetet gick till 
så att jag sa olika meningar på svenska och Maria gav mig olika förslag på 
samiska ord och synonymer samt hela meningar som jag skrev ned som idéer att 
arbeta vidare med. Slutligen hade jag ett papper med flera olika meningar 
nedskrivna, som ett pussel att sammanfoga. Bilden nedan visar några av de 
textidéer jag hade att arbeta med. Min önskan var att sången skulle handla om 
något jag upplever som viktigt. Det finns mycket fördomar och 
missuppfattningar om samer, samiskt liv och renskötsel. Innan vårt möte hade 
jag bestämt att Sánit lea dušše sanit (Ord är bara ord) var en mening jag ville 
använda i sången. Sången handlar om att förståelse kommer genom att ge och ta, 
lyssna och berätta, se och visa. 
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I min loggbok skrev jag, efter att ha lyssnat på P1, Vetenskapsradion 
Forum (30/9 2013) där de intervjuar den svensk/persiska popartisten Laleh om 
låtskrivande, att jag kunde känna igen mig i hennes tankar om varför hon inte 
skriver mer på Persiska. Laleh säger:  
 

Det är svårt att skriva på persiska för det tar längre tid. Jag har en barnslig persiska och 
inget stort ordförråd. Jag känner mig lite uppgiven där. Jag försöker jobba med 
låtskrivare som hjälper mig med det persiska men då blir det inte riktigt ärligt, det blir 
inte jag och då känner jag att jag inte kan det, helt enkelt (SR, 2013).  
 

Vid arbetet med Sánit lea dušše sánit upplevde jag att det begränsade min 
kreativitet när det inte snabbt gick att byta ut ord eller fraser för att anpassa till 
det melodiska eller när det inte gick att utveckla en tankegång textmässigt utan 
att ta hjälp av en utomstående. Samtidigt skapade det en ny förutsättning för att 
låtskrivandet. Jag använde en, för mig, ny metod att skapa musik till den sången 
genom att spela in enbart sång i programmet garageband och utveckla låten helt 
utan ackordsinstrument. Jag skriver mer om detta under rubriken Melodi och 
harmonik.  

 

Text och skapande 
Under detta projekt har det visat sig att jag skapat texter på några olika sätt. 
Ibland har text och melodi kommit till samtidigt. Jag har haft en idé om ett 
innehåll, ett tema eller något ord/någon mening jag velat använda och så har jag 
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sjungit samtidigt som jag ”improviserat” fram texten. Detta har varit fallet i fyra 
av de sju sånger jag skapat under detta projekt.  
 
I en låt, Jag bär det med mig, kom texten allra först, utan någon melodi som jag 
annars brukar använda som hjälp när jag skriver texter. En dag satt jag i 
personalrummet på mitt arbete och hittade en fras jag skrivit ned vid ett tidigare 
tillfälle i anteckningarna på min mobiltelefon. Jag fortsatte skriva texten och den 
blev nästan helt klar där och då. Det var mer som en dikt än en sång. Texten har 
senare bearbetats i samband med jag tonsatte den för att bli mer sånglig samt 
passa den melodi jag skapade till texten. Nedan visas den ursprungliga texten 
från min mobil.  
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Filmklipp från konserten Jag bär det med mig 
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Sammanfattande kommentar: 
Under projektets gång har texter med ett, för mig, nytt innehåll kommit fram. Jag 
har tagit med fler och nya delar av min egen historia, mina egna upplevelser och 
personliga tankar än i tidigare låttexter jag gjort. Kanske upplevs de lite mindre  
”allmänmänskliga” än de texter jag tidigare skrivit.  Det blev texter som går rakt 
på sak och inte bara behandlar exempelvis ”kärlek” som ett vitt begrepp.  
Oavsett vilket språk jag arbetat med har det varit viktigt att ha ett innehåll som 
berättar något om mig och min identitet. Något som visade sig vara nytt för mig, 
var att jobba med en färdig text. De samiska texterna tvingade mig att hålla mig 
till det material jag hade, utan möjlighet att ändra meningar eller fylla på med 
fler ord, för att exempelvis passa ihop med rytmen osv. Det visar sig också att jag 
använde en ny metod när jag skrev en text som inte var kopplad till en melodi. 

 

Musiken 
 
När jag analyserat den musikaliska skapandeprocessen i detta projekt har det 
visat sig vara relevant att se på processen i två avseenden. Låtskapandet (som 
jag genomförde ensam) under rubriken Melodi och harmonik och bearbetningen 
av mina låtidéer (som jag genomförde tillsammans med Peter Tikkanen) under 
rubriken Musik och arrangemang.  

Melodi och harmonik 
De flesta av låtarna som skapats i föreliggande projekt går i dur och melodiskt 
påminner de möjligen om varandra. Det beror troligtvis på att jag är begränsad i 
mitt pianospel. Det blir en viss typ av ackordföljder när jag spelar själv. Jag vet 
sedan tidigare att jag är melodifokuserad och det styr mycket i mitt låtskrivande. 
Jag försöker hitta något som känns nytt och intressant för mig själv i melodierna, 
antingen i versen eller i refrängen, så även i detta projekt. Melodin behöver inte 
kännas ”unik” igenom hela låten men om jag upplever att en melodi är för lik 
något jag hört eller för ointressant strävar jag efter att gå melodiskt eller 
rytmiskt åt ett lite oväntat håll. Det kan vara oväntat bara för mig själv.  
 
Projektet gav också tillfälle för mig att skapa några jojkinspirerade melodier 
vilka har känts naturliga att ta med. Jojken är en mycket stark identitetsmarkör 
med sin egen historia och sina egna ”regler” och jag har aldrig jojkat tidigare. 
Därför var jag bestämd i början av projektet att jag inte skulle jojka. Jag ville 
skriva musik i de genrer jag känner mig hemma i vilket gjorde att jag kunde 
tänka mig att sjunga men inte jojka. Detta förändrades uppenbarligen utan att jag 
egentligen märkte det själv. I skapandet av vissa av låtarna blev det självklart att 
ta med de jojkinspirerade delarna. Jag vill inte säga att jag jojkar i mina låtar men 
jag har tonalitet, rytmik och klangfärg som i vissa delar är inspirerade av jojk. 
Jojken som del av låtskrivandet är något som jag skulle vilja utforska mer i 
framtiden. 
 
En av sångerna, Sánit lea dušše sánit, arbetade jag fram helt utan 
ackordsinstrument genom att i programmet garageband spela in text och 
melodi, bygga upp stämmor och hitta en rytm jag klappade på knäna. Inom mig 
hörde jag ackordföljder och harmonik, vilket märks i stämsången, men det var i 



 27 

stunden jag spelade in mina sångstämmor inte viktigt. Min ambition var bara att 
få ner min idé i ett format som kändes “rätt” för mig. När jag hade spelat in hela 
låten på detta sätt satte jag mig vid pianot och tog ut ackorden jag hade hört 
inombords. 
 
 

 
Idé till Sánit lea dušše sánit 
 
 

 
Handklapp till Sánit lea dušše sánit 
 
 

 
Idé med piano till Sánit lea dušše sánit 
 
När jag och Peter (producent) senare arbetade med denna låts arrangemang 
spelade jag inte upp min inspelning för Peter. (Se film från demoinspelning 
under rubriken Musik och arrangemang). Jag ändrade senare den ursprungliga 
melodin i refrängen då jag upplevde att den var för lik något jag redan hört men 
rytmen, tempot, användandet av körstämmor, formen på låten och “stuket” 
behöll vi baserat på min egen inspelning.  
 
De flesta av mina låtar visade sig gå i fyrtakt. Det var det inte genomtänkta eller 
medvetna val att låtarna Jag vill känna glädje pendlar mellan tre- och fyrtakt och 
Čuoja čáppa litna jietna pendlar mellan sex- och fyrtakt. 
 

 
När jag tonsatte den (Čuoja čáppa lietna jietna) hörde jag först 
melodin inom mig när jag läste texten och sedan hittade jag ackord till den 
melodin. Det visade sig då att den pendlar mellan 6/4 och 4/4 vilket inte var ett medvetet 
val utan textens uppbyggnad. (Ur min loggbok) 
 

Att jojken jag skapade i början av Jag vill känna glädje gick i tretakt mot 
resterande låtens fyrtakt blev jag medveten om först när jag skulle skriva ner 
ackorden. Detta måste kunna betecknas som ett omedvetet val. 
 
 

 
Demoinspelning till Čuoja čáppa litna jietna 
 
Genremässigt hörs det i projektets sju låtar olika influenser vilka är möjliga att 
koppla till min musikaliska bakgrund. Mitt musikaliska ”bagage” visar sig i den 
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”folkmusikaktiga” Rotlös och i den ”jazziga” Čuoja čáppa litna jietna. Det hörs i de 
”popigare” låtarna Sánit lea dušše sánit, Jag bär det med mig och Vem kan säga? 
samt sången Jag vill känna glädje som har lite singer/songwriter och 
folkmusikinfluenser.  
 
Dessutom går det också att höra tydliga samiska referenser. I materialet finns 
inslag av jojkmelodier och tonalitet i ett par av låtarna. Det samiska finns också 
med i sättet att sjunga dessa jojkmelodier som är ett mer aggresivt, metalliskt 
sångsätt. Jag upplever också själv att de sånger som är på samiska förmedlar en 
känsla av något nytt, även om det är musik med melodi/harmonik från en 
amerikansk eller svensk genre, bara av att det är ett oväntat möte mellan språk 
och musik.  
 
Formmässigt har flera av låtarna fått A- A- B- A form. Några har fått mer ”pop 
form” med vers och refräng samt någon återkommande jojkdel men ingen har 
helt följt den form som jag nog tidigare skrivit mest i: Vers- vers- brygga – refäng 
– vers –brygga –refräng –stick – refräng. Detta var inget jag reflekterade över 
under låtskrivningsprocessen.  

Musik och Arrangemang 
För att arrangera och spela in demos till projektets kopplades musikern och 
producenten Peter Tikkanen in. Under projektets gång träffades vi vid två 
tillfällen (sammanlagt tre dagar) för att arrangera låtarna och spela in demos 
inför konserten. Vårt samarbete gick till så att jag kom med en färdig låtidé, alltså 
melodi, text och ackord. När jag spelat upp min idé (jag spelade piano och sjöng 
samt visade text och ackord för Peter) visade det sig att han oftast fick någon 
initital idé. Han frågade vanligtvis om det var åt något speciellt håll jag ville gå, 
stilmässigt, men musiken gav också associationer till honom, vilket visar att en 
låt kunde ha tagit otaliga former, arrangeringsmässigt, beroende på vem jag 
jobbat med. Detta är ett ämne jag är väldigt intresserad av, vad som händer i 
låtskrivande som samarbete eller som det inom våra genrer kallas, “co-writing”.   
 
Vissa av sångerna hade jag en ganska klar bild av hur jag ville att de skulle låta 
t.ex. Rotlös och Sánit lea dušše sánit. Analysen visar att jag hade en vision om 
exempelvis instrumentering och kanske också kunde ge referenslyssning till 
Peter, som vi sedan utgick ifrån.  
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Demoarbete Sánit lea dušše sánit 
 
Andra gånger hade jag bara en inre bild, en känsla av vad jag vill att låten skulle 
förmedla och då fick jag hjälp med ”kostymen”.  
 
Några låtar bytte också skepnad under vårt gemensamma arbete som t.ex. Vem 
kan säga som i början var en ballad och sedan slutade som en uptempo-poplåt. 
Att låten utvecklades på det sättet berodde på en idé som Peter fick under vår 
första demo session, att höja tempot och göra arret lite “The Ark” liknande och 
från att ha varit en “sorgsen” sång så blev det en låt med mer “attityd”, vilket 
egentligen fick fram min text på ett mer intressant sätt. Kontrasten med kaxig 
musik mot sorgsen text förstärkte känslan. 
 
 

 
Idé till Vem kan säga 
 
 

 
Idé till jojkdel 
 
 

 
Idé till stick 
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Demoinspelning Vem kan säga 
 
I analysen av filmen från vårt andra demoinspelningstillfälle syns det hur vi 
letade efter vilken väg vi skulle gå musikaliskt i arbetet med låten Jag bär det 
med mig. Det är tydligt att vi inte använde många ord och långa förklaringar utan 
gav varandra associationer som exempelvis: mäktigt & fjäll, Afrika och 
Lejonkungen för att beskriva våra musikaliska visioner. Är det avgörande för 
processen att de som skriver musik tillsammans har ett sätt att kommunicera 
som båda parter förstår och accepterar? Detta är ett ämne jag gärna skulle 
studera vidare. 
 
 

 
Demoarbetet Jag bär det med mig 
 
Arrangeringen av körstämmorna gjorde jag till några låtar vid 
demoinspelningstillfället och till några vid senare tillfälle. Min erfarenhet av att 
sjunga i kör, sjunga bakgrundskör samt arrangera för kör gör att jag intuitivt vet 
var jag vill ha stämmor och sedan letar efter rätt ”feeling” på dessa. Jag sjöng och 
spelade in direkt och byggde så upp körarrangemangen. Körstämmorna på de 
låtar som hade en användbar demo behövde jag således bara ”planka” för att 
kunna skriva ned på noter och ge till körsångarna. Några dagar innan 
konserttillfället hade ännu inte arrangemanget på Jag bär det med mig fallit på 
plats. För att skapa rätt stämning av ”vidder” och natur ville jag göra något med 
körstämmorna. När Peter skickade demon till mig, spelade jag upp den samtidigt 
som jag spelade in när jag spontant sjöng köridéer på min mobil vilka visade sig 
skapa den känsla jag saknat. De bestod till största delen av ”orden” ha-ia-ia med 
långa toner och glissandon. Nedan finns exempel på hur det lät. 
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Köridé till Jag bär det med mig 
 
När jag skulle välja en musiker och producent att arbeta med var Peter ett 
naturligt val eftersom vi producerat och skrivit musik tillsammans tidigare och 
jag vet att vi har ett bra samarbete. Tiden att gemensamt arbeta med projektets 
låtar var begränsad. Vi hade sammanlagt tre dagar till förfogande för att 
tillsammans arrangera sju låtar, men jag visste att vi är snabba och väldigt 
effektiva tillsammans. För mig var det också viktigt att känna mig trygg och 
frimodigt kunna visa mina idéer, vilket jag visste skulle fungera tillsammans med 
honom. Peter har dessutom arbetat med samiska artister, har referenser till vad 
som brukar betecknas som samisk musik och känner dessutom till mig och min 
bakgrund, både personligt och som musiker. Hade jag valt någon annan att 
arbeta med skulle resultatet utan tvekan låtit helt annorlunda och processen 
hade blivit en annan. 
 

Sammanfattande kommentar: 
Under projektets gång och när jag analyserat skeendet i skaparprocessen är det 
tydligt att min första låtidé sällan ändras märkvärt under processens gång. Idén 
går att spåra tillbaka till de första små Iphone inspelningarna eller 
textfragmenten. Jag verkar vara en person som faktiskt ”köper” den idé jag 
initialt haft. En möjlig förklaring kan vara att mina textidéer och melodier 
kommer samtidigt. Texten och melodin hör ihop. En fråga som uppkommit är 
ifall jag egentligen inte spelar in en helt ny idé utan först, på ett omedvetet plan, 
bestämt att jag anser idén värd att spelas in?  
 
I låten Čuoja čáppa litna jietna kommer mina tidigare musikaliska referenser 
fram i kombination med det samiska språket. Det är en jazzig låt och vi 
framförde den vid konserttillfället som trio (piano, bas, trummor). Den enda sång 
jag inte själv skrivit, som framfördes under konserten, var en översättning av 
Patty Griffins, Up to the mountain (bil 8). Det är den sång jag sångligt, stil- och 
genremässigt höll väldigt nära orginalets uttryck. En 6/8 gospel/soul låt där jag 
behöll det souliga uttrycket och ”bara” bytte språk. Det gjorde att en av 
musikerna, under repetitionen, kommenterade att det var en ny och oväntad 
kombination. Inget traditionellt samiskt förutom språket. 
 
Vid tillfället då jag skapade exempelvis Sánit lea dušše sánit och gjorde min 
inspelning av den upplevde jag att vara i ett stadium av “flow”. När idéer 
kommer lätt och det är en positiv upplevelse att skapa. Är “flow” en av sakerna 
Even Ruud menar hamnar inom det “transpersonliga rummet”?  Att vara en del 
av något “mer” än en själv. Jag tror det och jag upplever att “flow” är en av 
orsakerna till att jag fortsätter skriva musik även om slutprodukten inte alltid 
blir den jag önskat. Det är en mäktig känsla när tid och rum försvinner och själva 
processen “suger in” en. Det är troligtvis den känslan som får alla som håller på 
med något kreativt, musik, konst, skrivande, hantverk osv att vilja skapa mer, om 
och om igen.  
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Om jag ser på de låtar med svensk text jag skapat, är det i just dessa som jag tagit 
fasta på att ha med en jojkmelodi. Det visar kanske den dubbelhet eller 
kluvenhet jag talar om i texterna.  
 
Under demoinspelningarna litade jag väldigt mycket på Peter och anammade de 
ljud, instrumentval osv som han gjorde. Jag ville få fram den idé eller känsla som 
jag haft när jag gjort låten och oftast så fyllde han bara på i den riktning jag 
önskade. Bara i ett fall ändades en av låtarnas stil helt på inrådan av Peter. Det 
var enkelt att arbeta med honom eftersom vi har en struktur som fungerar sedan 
tidigare. 
 

Konserten 

I detta avsnitt beskriver jag konsertprocessen under rubrikerna: det sceniska, 
repetitioner samt konserttillfället. 

Det sceniska 
 

Funderar på hur mycket hantverket, alltså slöjden, kläderna och materialen, för mig utgör 
en del av det samiska. På scen skulle jag vilja ha med något. Konst, material. Är det en 
klisché eller är det för att man faktiskt försätter sig i ett ”mood” som känns bra? Om 
helheten känns rätt så kanske detaljerna blir ännu bättre? (Ur min loggbok) 

 
Under konserten ville jag att det sceniska formspråket skulle skapa en stämning 
som överensstämde med musiken och dess innehåll. Att scenen skulle utsmyckas 
med något som med enkla medel och symbolik plockade upp det samiska. Hela 
bandet placerades på en röd matta. Önskan var att den skulle vara rund, för att 
symbolisera kåtan som rum, men det fanns bara rektangulära mattor. Det röda 
symboliserar elden och rött är också en av de traditionellt mest använda 
färgerna i dräkten och slöjden. 
 
Initialt var min tanke att projicera bilder på backdropen med en eld som brann 
men det blev istället ljusteknikern som, enligt mina önskemål, skapade en 
”eldliknande” ljussättning som också kunde byta kulör mellan röda toner och 
blå/gröna. Hela ljussättningen bidrog till att skapa den stämning jag varit ute 
efter. Alltså både intim, som att var inne i en kåta med elden i centrum och mer 
storslagen med mer ljus och andra färger. 
 
Att anknyta till mitt samiska arv i klädseln kändes självklart vilket gjorde att jag 
valde att klä mig med anspelningar på min dräkt, Karesuandokolten. Vid 
konserttillfället bar jag skinnskor med skoband samt broscher, som traditionellt 
används på koltens sjal, fästa på en svart klänning.  
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Repetitioner 
Vid projektets konsert medverkade fem musiker och två körsångare. Jag valde 
att ha kvinnliga sångare eftersom de körstämmor jag själv sjungit på 
inspelningarna var anpassade för kvinnliga röster. Veckan innan den första 
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repetitionen skickade Peter och jag ut demos och charts (notblad med form och 
ackord) till musikerna. Var och en lyssnade då in sig på vad respektive musiker 
skulle spela, liksom hur formerna och ”stuken” på låtarna var. Vi var också 
tydliga med att vissa låtar var mer färdiga och andra skulle komma att innebära 
mer kollektivt arbete för att få klara. 
 
Till körsångarna skrev jag ut körstämmor på noter samt att de fick 
lyssningsexempel av låtarna. Körsångarna och jag sågs två gånger innan 
repetitionerna med hela bandet för att bestämma vem som skulle sjunga vad, öva 
på uttalet av samiskan och prova lite olika idéer.  
 
Hela bandet träffades söndag eftermiddag den 4 maj (dagen innan konserten) för 
att ha vårt första rep vilket tyvärr inte finns inspelat. Där visade det sig tydligt att 
de låtar vi hunnit göra mer genomarbetade demos på tog kortare tid i anspråk 
vid repetitionerna. Låtarna Jag vill känna glädje och Jag bär det med mig krävde 
en större insats från musikerna kreativt än de övriga låtarna. Peter tog en 
ledande roll vid dessa repetitioner för att styra ihop de idéer som framkom.  
Dagen efter så hade vi ett ”genrep” där vi spelade igenom alla låtar och samtidigt 
tog om delar och friskade upp minnet om vad vi kommit överens om. Denna 
session filmades. På filmerna är det möjligt att se att fortfarande, dag två, är det 
de låtar som saknade en tydlig demo som behöver mest arbete. 
 
 

 
Repetition av Jag vill känna glädje 
 
En av låtarna, Don´t break, hade jag låtit översätta till samiska och ville få med 
både den engelska och samiska versionen på något sätt. Bandet kom fram till att 
använda en vers på samiska med bara aukustisk gitarr och sång. Sedan byta 
tonart och ta med hela bandet, då på engelska. Det är exempel på hur 
samarbeten kan skapa nya idéer. 
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Konserttillfället 
Konserten hölls i Blackbox, Studio Acusticum, måndagen 5 Maj 2014. 
Hela konserten dokumenterades med videokamera stående på stativ mitt i 
rummet.  
 
Medverkande: 
Peter Tikkanen, Keyboard 
Rickard Tjärnlund, Keyboard 
Andreas Öberg, trummor 
Patrik Fällman, gitarr 
Fredrik Johansson, bas 
Michaela Stridbeck, kör 
Veronica Dissler, kör 
Thomas Johannesson, ljud 
Martin Schultz, ljus 
 
 

 
Film av konserten 
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Sammanfattande kommentar: 
Eftersom jag inte hade möjlighet, tidsmässigt, att spela in alla dessa låtar på ett 
bra sätt ville jag framföra dem live för att på det sättet ändå göra färdiga 
versioner av låtarna. Genom att filma konserten kunde jag sedan analysera 
låtidéerna mot slutversionerna. 
  
Det var en stark upplevelse för mig att genomföra konserten. Att som final på ett 
långt arbete med att undersöka min egen bakgrund, musikaliskt och mänskligt, 
kunna stå på scenen och dela med publiken de historier som jag lyckats väva 
samman i låtarna kändes som en logisk och bra avslutning på projektet. Att också 
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få ta del av reaktioner från medmusikanter och få respons från publiken 
bekräftade att min undersökning kring musik och identitet berör fler än mig 
själv. Det var länge sedan jag sjöng och spelade en hel konsert med min egen 
musik och dessutom med låtar som känns så personliga. Jag kände mig berörd 
och rörd av olika anledningar. Dels av de människor och släktingar, med 
liknande bakgrund som jag, som kommit dit för att lyssna och dels för att 
låtarnas innehåll är känslomässiga. Jag hade under konserten tänkt ut 
mellansnack som bakgrund eller förklaring till olika låtar men, som man kan se 
på filmen, så blev mellansnacken ganska korta och ofokuserade. Jag kunde 
exempelvis inte berätta om tvångsförflyttningen av min farfar på 20-talet eller 
min fars skolgång i nomadskola där man förbjöds att tala samiska. För att kunna 
sjunga och inte tappa mitt eget fokus valde jag bort vissa delar jag hade förberett. 
Jag upplevde att de som var och lyssnade blev berörda av min musik och jag fick 
fin respons både på plats och efteråt. Ett exempel är detta: 
Efter konserten fick jag ett sms från en samisk vän som varit på konserten med 
sin tonårsdotter. Hon skrev att på vägen hem så hade dottern sagt att hon, på 
”kom som du inte är”-dagen i skolan ville ha kolt, den samiska dräkten. Detta var 
ett stort ögonblick då denna tonåring haft svårt för att visa sitt ursprung 
offentligt tidigare. 
 

DISKUSSION 
 
Under projektets gång har jag tvingats fundera över flera frågor kring identitet, 
samhörighet, musik och arv. För att få ett bättre grepp om dessa funderingar har 
jag tittat på min egen musikaliska identitetsformation i ljuset av Even Ruuds 
kategorier av olika ”rum” där musikalisk identitet skapas. I projektet undersöks 
vad som händer i mötet mellan kulturerna och identiteterna i låtskrivandet. 
Genom att kategorisera min egen musikaliska identitet enligt Even Ruuds modell 
såg jag tydliga kopplingar till mina olika kulturella referenser och min bakgrund. 
 

Det personliga rummet  
där musiken blir ett sätt att kanalisera och ventilera känslor på, där vi kan uppleva 
musiken i vår kropp, vara kreativa och också vara i oss själva. 
 
I det personliga rummet finns den största delen av skaparlust och längtan efter 
att uttrycka något genom musiken. Många sånger och låtar har följt mig genom 
livet och min musiksmak har ändrats och utvecklats över tid men när det gäller 
det egna låtskrivandet så är det att ventilera och kanalisera känslor som är 
drivkraften. Det är i det personliga rummet mina låtar “föds”. Trots att jag 
upplever att mina texter känns väldigt personliga så finns det beröringspunkter 
för andra som lyssnar. I den feedback jag fick efter konserten sa människor att de 
kände igen sig i texterna fast de kanske inte brottats med min typ av 
identitetsfrågor. Kanske är många av oss lite vilsna och sökande efter vem vi är, 
vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Under konserten blev jag 
känslomässigt berörd och hade svårt att förmedla det jag tänkt i mellansnacken. 
Att jag blir berörd av låtarna är för mig ett tecken på att min musik till största 
delen skapats och försigår i det personliga rummet. Jag har en anknytning till 
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mina egna texter och melodier på ett känslomässigt plan. En upplevelse jag också 
haft i skapandet av dessa låtar är en befriande känsla av att äntligen använda 
hela mig själv. Det är nog den viktigaste upptäckten för mig personligen. Jag kan 
ta med hela mig in i mitt musicerande! Så skönt!  
 

Det sociala rummet  
där musiken blir en sorts ”identitetsmarkör”. Vi placerar oss i ett större kulturellt 
sammanhang, socialt, genremässigt eller andra grupperingar med gemensamma 
värderingar eller åsikter. 
 
Att titta på projektet ur ett socialt perspektiv har visat hur min musikaliska 
identitet skapats under hela min uppväxt. Att vara en del av sammanhang, som 
körer, orkestrar, musikläger och kyrkan har gett mig min musikaliska grund. Jag 
har sedan byggt på den grunden med utbildningar inom jazz/rockmusik vilket 
har gett mig en bred kunskap om musik med amerikanskt ursprung. Jag tror 
också att det där “tappades bort” att ge mig en samisk förankring i musiken. Som 
många samiska familjer så tillhör min en kyrklig släkt som från barnsben fått 
lära sig att jojk är fel, dansa är synd och musiken har begränsats till psalmsång. 
Detta har sin grund i koloniseringen av norra Sverige och Norge, hur man 
utnyttjade samer och betalade med sprit vilket förde många in i alkoholism. 
Därför tror jag att den kyrkliga väckelserörelsen, med Lars Levi Leastadius i 
spetsen, hade så stor framgång. Det räddade absolut livet på många att gå med i 
den Leastadianska trosrörelsen men det skapade också ett gap mellan samernas 
gamla traditioner och vad som ansågs vara rätt och riktigt och vad som ansågs 
vara synd. Jag tror att det är en orsak till att jag inte fick ta del av mer samisk 
musik under min uppväxt. I analysen av projektet höt jag, trots detta, tydliga 
kopplingar till samisk musik och jojk. Att det inte fick ett stort utrymme under 
min uppväxt betyder inte att det inte satt spår i min musikaliska identitet. I 
projektets låtar finns spår av det traditionellt samiska men på mitt sätt. 
 
Idag har en ny stolthet och en ny våg av “motstånd” vuxit sig starkare inom det 
samiska samhället. Det samiska folket, och den yngre generationen i synnerhet, 
har tröttnat på att alltid vara förlorare gentemot staten när det gäller mark, 
vatten och urminnes hävd. Detta gör också att det finns en större acceptans och 
vilja, ja nästan ett behov, att få ta del av de gamla traditionerna. Det finns idag 
t.ex. barnjojk workshops, jojkundervisning, konserter, även i kyrkor, och samiska 
artister har en annan status än tidigare med hjälp av t.ex. TV program som SVTs 
Sápmi sessions, där svenska artister möter samiska och skapar ny musik. Kanske 
är mitt sökande efter att ta med min samiska identitet i mitt musikskapande 
också ett svar på det som händer i det samiska samhället. Kanske vill jag också 
återta något som tagits ifrån mig, inte av någon person, men av ett långvarigt 
förtryck av mitt folk. I projektets låtar kommer min musikaliska bakgrund fram 
på ett tydligt sätt, exempelvis genremässigt, i kombination med min samiska 
identitet vilket känns både tillåtet och önskvärt. Just att kombinera det som jag 
har med mig från de olika kulturerna gör att det blir ärligt och inte ett försök att 
återskapa det någon annan tidigare gjort. Jag vill också fortsätta skriva på 
samiska. Det är en stark social identitetsmarkör.  
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Tiden och platsens rum  
där musiken organiserar minnen. Med musikens hjälp förs vi tillbaka till olika tider 
och platser i minnet. Olika livsfaser, historisk identitet, traditioner och rötter är 
bundna till dåtid, framtid och olika geografiska platser.  
 
Att jag är en produkt av min egen historia visar sig tydligt i både min identitet 
och min musikaliska identitet. När jag analyserade detta projekt fick jag svar på 
den fråga jag ställt; vad karaktäriserar låtskrivningsprocessen i mötet mellan 
kulturer och identiteter och om/hur det märks musikaliskt att jag använt hela 
min identitet i låtskrivandet. Min upplevelse är att det märks. Jag fick med min 
egen historia och bakgrund i texterna. De melodier som är jojk i mina sånger har 
en tydlig traditionell tonalitet. Inom mig har jag jojkens särdrag och kan hitta 
melodik och frasering som känns traditionell. Jag har också behållit det som 
musikaliskt funnits med mig genom livet, de genrer jag känner mig hemma i.  
Det är också här i tidens och platsens rum, likväl som i det sociala rummet, som 
några av mina texter hämtat näring. Innehållet i exempelvis Don´t break har 
också del i tidens och platsens rum. Den texten speglar både dåtid och nutid och 
önskan om en framtid.  
Som same lever många med kraven att både ta ansvar för en kultur och kunna 
navigera i en annan. Jag upplever att traditioner, släktband och synliga kuturella 
attribut, som exempelvis kolt, därför blir viktiga. Vid analysen av konserten och 
dess förberedelser ser jag att det också för mig var viktigt med det sceniska och 
klädseln. Det var viktigt att de delarna skulle spegla mitt samiska ursprung. De 
säger något om vem jag är och vart jag kommer ifrån. 
 

Det transpersonliga rummet  
där musiken får en att uppleva sig själv som en del av något större, får en att 
uppleva en helhet och ett sammanhang. Där känslorna tar över och man hamnar ”i 
något annat”. 
 
Att skapa musik, skriva texter eller musicera med andra är till den största delen 
känslomässig för mig. I arbetet med dessa låtar så fångade upp en låtidé och 
utvecklade den sedan vidare. Jag har, under projektets gång, känt mig friare än 
tidigare från att definiera vilken typ av låt jag ska skriva genremässigt. Ett sätt att 
komma igång kan annars vara att bestämma att jag ska skriva ”den här typen av 
låt”, en poplåt, en soulballad osv och sen försöka hitta idéer utifrån det. Här har 
det varit mer att text och melodi har styrt vägen mot vad det blivit för typ av låt. 
Några har omformats på resans gång men de flesta har min grundidé kvar genom 
hela processen.  
 
I skapandeprocessen har jag också funnit att jag fått upplevelsen av att en melodi 
bara helt plötsligt finns i huvudet. Det är en känsla jag tror alla låtskrivare möter 
då och då. Det är en upplevelse av att kanalisera “något som redan finns”. 
 
Känslan av ”flow” är något som jag också vill placera i det transpersonliga 
rummet. Att gå upp i låtskrivandet och arrangerandet så mycket så att tid och 
rum försvinner är en upplevelse jag fått flertalet gånger under detta projekt.  
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Det märks också tydligt att när det väl är konsert så händer något i fokus och 
koncentration. Vi hade kort om tid att repa och allt kanske inte satt perfekt men 
alla är med, i stunden, på scen. Med grund i resultatet ser jag att detta hör till det 
transpersonliga rummet, att gå upp helt i det man gör, att ”ge allt”, tillsammans 
med andra musiker.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTION 
 
I sin avhandling Är jag en riktig same? beskriver Christina Åhrén (2008) 
identitetsskapandet hos några unga samer. Hon slår fast att uppväxten är viktig i 
en människas identitetsbygge. De regler och traditioner som förs över till 
samiska barn om exempelvis renskötsel, status, släktband och relationer blandas 
numera upp av majoritetssamhällets normer och förväntningar. Åhrén lyfter 
fram att kraven på individerna ökar i en värld där den kulturella friställningen 
ställs mot tradition och valmöjligheterna mot lojalitet.  
 

Problemet är att unga samer i vissa situationer förväntas vara individualistiska medan i 
andra situationer förväntas agera lydigt och lojalt. Kön, tradition, modernitet, 
individuella valmöjligheter och solidaritet mot kollektivet är några av alla de aspekter 
som de unga renägande samerna dagligen måste hantera i sina liv. (Åhrén, 2008, p 95) 
 

Att vara uppvuxen med flera olika kulturella traditioner och sätt att förhålla sig 
till omvärlden är en rikedom på många sätt men kanske kan det också skapa en 
inre konflikt där det ibland är enklare att separera de olika ”världarna” istället 
för att försöka förena dem. Denna upplevelse har visat sig i min egen musikaliska 
identitet. Min trygghet har varit att jag lärt mig vad och hur jag kan musicera 
inom de genrer jag hållit på med. Jag kan ”spelreglerna” och vet vad som 
förväntas av mig. På samma sätt så vet jag vad som förväntas av mig i andra 
sammanhang inom den samiska världen som exempelvis renskiljningar, men där 
berörs inte min musikaliska identitet. Detta arbete har haft stor betydelse för 
min egen musikaliska utveckling. Att sätta ord på varför och hur min musikaliska 
identitet skapats och sedan att kunna förändra den inslagna vägen har berikat 
mitt musikerskap och min person väldigt mycket. 
 
I mötet mellan mina olika roller, identiteter och kulturer har det skapats musik 
som för mig är ny. Det har blivit musik med både textligt innehåll och tonalitet 
hämtat, för första gången, från min samiska identitet. Jag har också ”behållit” 
stora delar av mina musikaliska rötter som exempelvis singer/songwriter, pop, 
jazz och soul. En förvånande sak, för mig själv, är att endast en av sångerna blev 
på engelska. Eftersom engelskan är det språk jag oftast skriver låtar på utgick jag 
ifrån att det skulle bli fler men det visade sig att för att uppnå det jag ville 
förmedla så var svenskan och samiskan bättre lämpade. 
 
Projektet har resulterat i att jag skrivit låtar med en annan ingång och ton än 
tidigare. Jag har tvingats fundera mer på min egen bakgrund och min egen 
identitet vilket gjort det logiskt att bredda den musikaliska paletten, att ta med 
nya element som exempelvis jojken i mitt låtskrivande. 
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Identitet är något vi skapar genom de historier vi berättar om oss själva utifrån viktiga 
minnen och upplevelser som berört oss. Genom att välja bland dessa minnen och genom 
att sätta ihop dem på nytt skapar vi en bild av oss själva där vi känner sammanhang, 
kontinuitet och meningsfullhet. Det är alltså musikupplevelserna som skapar 
utgångspunkten för ett identitetsarbete snarare än musiken. (Ruud, 1997, s. 10)   

 
Valet av producent eller arrangör är avgörande för det resultat man får. Jag 
upplever att det är viktigt att ha ett samarbete som ger utrymme för de 
ursprungliga idéer jag som låtskrivare haft men samtidigt utvecklar och förfinar 
låtarna. Hade jag valt att arbeta med någon annan än Peter hade det förmodligen 
blivit ett helt annat resultat. Grunden i låtarna hade varit de samma men 
arrangemangen och harmoniken något annat.  
 
Det musikaliska uttrycket tycker jag har blivit en mix, en blandning av det som 
jag har med mig musikaliskt sedan tidigare och det samiska tonspråket 
tillsammans med de olika språken. Jag hör själv att det inte är ”bara” en poplåt 
utan den har något mer. Mitt fokus har inte varit på att utmana mig själv sångligt 
med svåra melodier och svåra tekniska detaljer utan det har blivit berättande 
låtar med inriktning på innehåll och stämning. Förhoppningsvis upplevs dessa 
sånger ”ärliga”och att innehållet är det viktiga.  
 
Ruud (1997) menar också att när man kommit in i en senare fas av sin 
identitetsutveckling hör det till att kunna välja ut, integrera och leva med många 
”motstridiga” musikaliska identiteter. Man kan ha tillägnat sig många 
musikkulturer som alla hör till ens egen identitet. När jag analyserat projektet 
kan jag se att jag som musiker och låtskrivare har hittat ett uttryck som speglar 
hela mig. Ett nytt sätt att skriva musik där fokus är på berättandet och 
stämningar snarare än genre. I framtiden vill jag fortsätta utforska och utveckla 
denna sida mer. Jag kan med tillfredställelse se att jag har gjort musik på tre 
språk som alla känns som ”jag”. Det har blivit en helhet. Ingenting har tvingats 
stå tillbaka och alla delar av mig, eller i alla fall fler än tidigare, finns med genom 
denna process.  
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Rotlös      Bilaga 1   
 

Vandrar du också och söker dig fram? 

Känner du dig som jag lite rotlös ibland? 

När jag tittar genom fönstret så saknar jag ett berg 

och himlen, om kvällen, den byter inte färg 

Som den gjorde då, som den gjorde då. 

 

Resan har fört mig till platsen där jag bor. 

Jag har hunnit en hel del sen dagen jag for. 

Gav mig av för att leta den mänska som var jag 

och nu går vägen hemåt där minnena finns kvar 

som de gjorde då, som de gjorde då. 

 

Det verkar kanske konstigt men doften den finns kvar 

I vinden som har färdats många mil och flera dar. 

Samma luft och vatten som fanns där jag var barn 

fyller mina lungor och flyter genom min stad. 

 

Vandrar du också och möter ibland 

alla drömmar du trodde du gömt någonstans? 

När jag tittar ner på marken så ser jag ju ett spår,  

inunder allt som växer finns stigen och den går 

som den gjorde då, som den gjorde då.  
 



 

 

 Vem kan säga?    Bilaga 2. 

 

1. Jag står med en fot innanför 
Jag är en del av allt. 
Och jag hör hemma tills jag dör, 
Jag är en av alla. 
 
Jag står med en fot utanför 
För att jag lämnade, ändrade 
Jag är långt bort men ändå är jag nära, 
Bara steg ifrån. 
 
2. Jag lever ett liv varje dag, 
där ingen ser vad som rörs i mig. 
Och jag tror jag gör det bra, 
Faktum är att inget fattas mig. 
 
Men jag lever inte helt 
Som jag önskade, längtade 
Jag är långt bort men ändå är jag nära. 
 
3. Jag kommer hem nångång ibland. 
Kommer hem för att hälsa på. 
Jag hjälper till så gott jag kan 
Men det blir ju bara då och då. 
 
Men jag tänker ofta på 
Om ni ser och om ni vet? 
Jag är långt bort men ändå är jag nära. 
 
Vem kan säga vem jag är, vem kan säga? 
Vem kan säga vart jag hör och måste jag välja? 
Vem kan säga vem jag är, vem kan säga? 
Vem kan säga vart jag hör och måste jag välja? 



 

Čuoja čappa litna jietna   Bilaga 3a. 

 

Čuoja čappa litna suopman 

Nuorra olmuid vaimmuid siste 

Gullu lojes šerres jietna 

Nuorra moddji baksamiin 

 

Skája vuomis duoddaris 

Leappet riikaid rajiid rasta 

Čuovu biekka mielde 

 

Guora jogaid, jođahagaid 

Leappat silles laguid miehta 

Dávis borgan bávtiid vuosta 

Čuoja nuoraid vaimmuid siste 

 

Skája vuomis duoddaris 

Leappet riikaid rajiid rasta 

Čuovu biekka mielde 

Čuovu biekka mielde 



 

Klinga vackra lena stämma   Bilaga 3b. 

 

Klinga vackra lena språk 

I unga människors hjärtan 

Ljud lugna klara stämma  

Från unga leende läppar 

 

Skalla i skog, på fjäll 

Bred ut dig över rikens gränser 

Följ med vinden 

 

Följ bäckar, flyttningsleder 

Bred ut dig över släta hedar 

Eka i storm mot klippor 

Klinga i de ungas hjärtan 

 

Skalla i skog, på fjäll 

Bred ut dig över rikens gränser 

Följ med vinden 

Följ med vinden 



 

Don´t break     Bilaga 4a. 

 

Oh oh heart, don´t break! 

I don´t think it´s too late 

Oh oh heart, don´t you break 

Bide your time and you will see 

That the wrongs will turn out right 

And end this tearing fight 

 

Oh oh soul, be strong 

Cause we need you too carry on 

Oh oh soul, be strong 

Even though you feel alone. 

But is hard when the old people cry 

And it´s hard when the young choose to die 

And it´s hard to face the future eye to eye 

It´s heartbreaking 



 

Váibmu ale várdde    Bilaga 4b. 

 

Váibmu ale várdde 

In jáhke lea ila mánnit 

Váibmu ale várdde 

Vuordde ja áigi vuoseha 

Mii leai boastut šádda njuolga 

Heaite dan garra gilvvu 

 

Siellu leage gievra 

Mii darbašit joatkit 

Siellu leage gievra 

Váiku dovdu oktu 

Lea lossat go boarrasit čirrut 

Vel verrat go nourat eai šat nágu 

Lea váttis jahkkit boahteáiggi 

Got dal šadda? 



 

Sánit lea dušše sánit    Bilaga 5a. 

 

Gehčča! Gehčča! Geahččal! Guldal! 

 

Mon muitalan - guldalat go don?  

Mon vousehan -ipmirdat go don? 

Jus mon attan 

Valddat go don? 

 

Sánit lea dušše sánit 

Raba čalmmit ja oaine 

Gehčča, gehčča 

Sánit lea ge bearre sánit 

Ale vajalduhte ahte 

Mii darbašit eanat 

 

Jus don guldalat de mon gullan du 

Jus don čajehat de mon čajehan ruoktut 

Jus don čuovvot de mon maid čuovvon 



 

Ord är bara ord     Bilaga 5b. 

 

Jag berättar – lyssnar du då på mig? 

Jag visar – förstår du då? 

Jag ger – tar du emot? 

 

Ord är bara ord 

Öppna ögonen och titta. 

Se, se. 

Ord är faktiskt bara ord 

Förstår du inte att vi behöver mer? 

 

Om du lyssnar på mig, då lyssnar jag på dig. 

Om du visar då visar jag tillbaka. 

Om du följer mig så följer jag dig också. 



 

Jag vill känna glädje     Bilaga 6. 

 

Kan man samla på sig minnen eller får man dem ändå? 

Kan man välja väg att vandra eller går man bara på? 

Har man ett val eller blir man aldrig klar? 

Går vägen alltid vidare? 

 

Jag vill känna glädje när jag ser tillbaks jag vill inte ångra nåt. 

Jag vill känna värme när jag ser tillbaks och skratta gott. 

Jag vill känna att jag gjorde allt jag kunde, gjorde allt jag ville då 

Och det som kommer nu framför mig (lägger till och) fyller på. 

 

Jag har samlat på mig minnen, några stora, många små  

Jag har vandrat många vägar och jag har stannat då & då 

Hur det än är, märkligt nog så står jag här och jag vill alltid vidare! 



 

Jag bär det med mig    Bilaga 7. 

 

Som vinden blåser snön och låter spåren suddas bort 

Så känns det, ingen minns nåt längre, tiden går så fort. 

Överallt ett lager av en mjukhet lätt och glömsk och 

Mitt i allt finns jag. 

 

Dimman kryper fram och lägger ut ett täcke tjockt 

En hinna ja, ett filter. Konturer suddas bort. 

Överallt ett lager av en täthet vit och drömsk och  

Mitt i allt står jag. 

 

Ingenting syns idag men inuti finns allting kvar 

Jag bär det med mig 

Ingenting hörs idag, ljuden tonar bort ett tag 

Jag bär dem med mig. 

 

Skymning vrider dimmern ner och skuggorna blir fler 

Längre än mitt lampa når kan mitt öga inte se 

Överallt en dunkelhet med plats för fantasi och  

Mitt i allt går jag. 



 

Bajas várrai.     Bilaga 8a. 

 

Mon vázzen bajas várrai danin don sihtet mu 

Bajabealde balvaiid gos álbmi lea alit 

Mon máhten oaidnit birra juohkeguvlui 

Mon máhten oaidnit birra juohkeguvlui 

 

Muhtimin dovdo, dego mon, bearre lean vaibas 

Ja mon bođan bárgat dasago in šat nagut 

Muhtimin vuoidnastan in máhte eara dahkat 

Ja de fas alggan go don siđat mu 

 

Muhtin beivve gehččan vulus balan jorrat 

Vaiku beaivve baita in oaidne maidege 

De gullan du litna jiena bohtet ja vulget 

Muitali litnasiid, mon rahktistan du 

 

Ráfalas vággi duoddariid duogin 

Ráfalas vággi eai deađe gos lea 

Soaita in olle dokhu dan eallimis 

Ovdal vai maŋil haleđan dohku.  
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Up to the mountain (MLK song)  Bilaga 8b. 
 
I went up to the mountain because you asked me to 
Up over the clouds to where the sky was blue 
I could see all around me everywhere 
I could see all around me everywhere 
 
Sometimes I feel like I never been nothing but tired 
And I'll be working 'til the day I expire 
Sometimes I lay down no more can I do 
But then I go on again because you asked me to 
 
Some days I look down afraid I will fall 
And though the sun shines I see nothing at all 
Then I hear your sweet voice come and then go 
Telling me softly you love me so 
 
The peaceful valley just over the mountain 
The peaceful valley few come to know 
I may never get there ever in this lifetime 
But sooner or later it's there I will go 
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