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Abstrakt	  
 

Jag tror att låtskrivning är något de flesta av oss endast kan utveckla om vi övar på det. Att 
lyssna och härma hur andra har gjort, tror jag, är en ypperlig metod för att utveckla sitt eget 
låtskrivande. Jag har använt mig av detta arbete för att öva på att skriva låtar genom att utgå 
från andra artisters musik. Syftet har varit att bredda mitt eget låtskrivande och att få resultat 
som jag är mer nöjd med än vad jag brukar bli när jag skriver låtar och inte har någon tydlig 
startpunkt. Jag har valt fem låtskrivare/artister vars musik jag analyserat. Sedan har jag 
försökt plocka in element från deras musik i mitt eget låtskrivande. Resultatet blev fem låtar 
som jag gjort enkla demoinspelningar på. Jag har undersökt hur det påverkar min kreativa 
process att skriva utifrån andras musik. Jag har även reflekterat över hur resultatet av 
låtskrivningen påverkats och om jag fått med mig några kreativa verktyg som jag kan använda 
mig av i framtiden när jag skriver låtar.  
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Inledning	  
 

Låtskrivning inom pop/soul/americana är någonting jag har intresserat mig för under lång tid 
och som jag i perioder, har sysslat mycket med. Som sångerska har jag har alltid känt ett 
behov av att skapa mig ett sammanhang, att inte bara sjunga, utan också hitta mig själv som 
låtskrivare. Dock har jag alltid upplevt det svårt att ta kontroll över min egen konstnärliga 
process när det kommer till låtskrivning. Sång har alltid känts enkelt och naturligt att öva på 
men det har krävts mycket mer tid och frustration för att få ett resultat när jag skriver låtar än 
vad jag skulle vilja. När jag inte känner mig inspirerad har jag svårt att börja skriva en låt och 
framförallt att färdigställa den. Det är sällan jag känner mig helt nöjd med en låt som jag har 
gjort och då har jag ofta svårt att sätta fingret på varför. 

Att låtskrivning är någonting man måste öva på tycker jag är givet, det är ett hantverk som 
måste utvecklas. Trots det har jag aldrig tagit mig tiden för att utveckla mitt låtskrivande. Jag 
tror att jag behöver skriva många fler låtar innan jag behärskar hantverket såpass bra att jag 
vill använda mig av de låtar jag skriver.  

I detta arbete har jag övat mig på att skriva låtar genom att hämta inspiration från 
artister/låtskrivare som jag tycker mycket om. Jag har analyserat fem olika artister/låtskrivare 
och sedan försökt plocka in element från deras musik i mina egna låtar. Element från texter, 
melodier, harmonik m.m. Tanken med att använda andras musik som utgångspunkt är att 
tvinga in mig i andra mönster än mina invanda. Jag hamnar ofta i samma spår när jag skriver 
musik. Resultatet behöver inte nödvändigtvis låta väldigt likt den artist jag skriver utifrån, 
däremot är målet att hitta nya vägar från en låtidé till en färdig låt. 

De artister jag valt att inspireras av avviker, på något sätt, från de spår jag ofta hamnar i när 
jag själv skriver musik. De flesta av mina låtar skulle nog hamna i det som ofta kallas för 
”singer/songwriter-musik”, vilket givetvis är ett väldigt oklart begrepp då det egentligen 
syftar till att en artist skriver och framför sina egna låtar. Men det har ändå kopplats en genre 
till begreppet. Fyra av de fem artister jag valt kan beskrivas som singer/songwriters. Den 
mesta musik jag lyssnar på är skriven av samma person/personer som framför den. Jag tycker 
att det ger mer djup till en låt att veta att den som sjunger den har skrivit den till sig själv. Jag 
tror att jag dras till detta för att det får mig att lära känna personen jag lyssnar på, i alla fall får 
jag en känsla av att jag får göra det. Jag tror inte att det är nödvändigt för en låtskrivare att 
alltid skriva låtar som är självbiografiska för att de ska kännas ärliga och intressanta. Däremot 
är det viktigt för mig, när jag lyssnar på musik, att jag tror på den som sjunger och att texten 
inte känns för konstruerad.  

Jag har inget emot att röra mig inom det som klassas som singer/songwriter-musik. Jag har 
inget behov av att helt byta stil, eller låta som någon annan, men jag ville bredda mig i mitt 
låtskrivande. De flesta av mina låtar har ungefär samma tempo (kring 80-100 bpm), ungefär 
samma groove, går oftast i dur med en text som handlar om någon typ av melankoliskt 
kärleksdilemma. Det blir tröttsamt att höra sig själv skriva samma låt om och om igen. Det 
finns låtar där jag klivit utanför mina vanor och då har det oftast varit för att jag fått i uppgift 
av någon annan att skriva inom en speciell typ av genre eller utifrån en speciell referens. 
Därför ville jag nu prova ge mig själv uppgiften att skriva utifrån andras musik. 

Det finns en hel del skrivet och sagt om låtskrivning. Låten, och hur den kommer till, är en 
sådan viktig del av all musik vi hör. Det är med en bra låt allt börjar. Att lyssna på musik och 
inspireras av andra är hur vi lär oss att spela/skriva musik. Det är så musiker och låtskrivare 
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alltid har gjort även innan det fanns utbildningar inom jazz/rock-genrerna. De flesta musiker 
och låtskrivare jag känner började utöva musik för att de hört någon artist/musiker som berört 
dem på ett eller annat sätt. All ny musik som skrivs bygger på musik som redan finns och jag 
tror att det kan vara väldigt lärorikt att göra den processen medvetet. Att helt enkelt stjäla 
element från låtar jag önskar att jag skrivit. Dessa element kan till exempel vara teman till 
text, melodiuppbyggnader, användning av metaforer/liknelser i text, typ av groove eller 
sväng. 
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Syfte	  	  
 

Mitt syfte med detta arbete är att utveckla och bredda min kreativa process vid låtskrivning 
genom att lyssna på fem artister/låtskrivare och skriva en låt utifrån varje artist. 

	  

Forskningsfrågor:	  
 

1. Vilka kreativa verktyg får jag med mig och hur kan jag använda mig av dem i mitt framtida 
låtskrivande? 

2. Vilka musikaliska och textliga element väljer jag att inspireras av när jag skriver utifrån 
andras musik? 

3. Hur hörs det i mina låtar att de inspirerats av andras musik?  
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Ordlista  
 

Här nedan följer några begrepp jag kommer använda mig av och därför vill definiera på 
förhand för att undvika förvirring: 

 

Singer/Songwriter-musik - Jag använder det som en genre-benämning till musik där artisten 
skriver och framför sin egen musik. Denna genre är ofta organisk, har mycket akustiska 
instrument och stort fokus på texter.  

Groove/sväng – Kombination av tempo, taktart och underdelning samt hur musiker förhåller 
sig till varandra och låtens beat. 

Listmusik – Jag använder detta begrepp för att benämna den populärmusik som spelas på stora 
radiokanaler och lyssnas på av den stora massan. Kan beskrivas som mainstream-musik eller 
hits.  

Hook – Ett fragment av en låt som lyssnaren har en tendens att komma ihåg tydligare än 
resten av låten. Kan vara en textrad, melodislinga, ett riff m.m. Någonting som går att 
identifiera en låt utifrån.  

Bpm – Förkortning av ”Beats per minute” vilket anger hur högt tempo en låt har. 

Sound – Kan förklaras på många sätt. Jag använder det i detta arbete för att benämna en låts, 
albums, eller artists musikaliska personlighet. Alla de saker, förutom låttexter, som gör att 
musik låter unik. Kan t.ex. vara produktion, gitarrljud, frasering, röst m.m.  
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Metod  
 

Jag har skrivit utifrån fem olika artister/låtskrivare och använt element från deras musik i 
mina egna låtar. De artister jag valt har jag lyssnat på olika mycket innan detta arbete och var 
i och med det bekant med deras material i varierande grad. De flesta låtskrivare låter givetvis 
inte likadant under hela sin karriär. Då jag bara skrev en låt utifrån varje artist var det att svårt 
att täcka in artisternas hela låtskriveri men det var inte heller poängen. Jag valde ut de delar av 
varje artists bibliotek som jag var mest tilltalad av och som jag kände kompletterade mitt egna 
låtskriveri bäst.  

Jag började med att lyssna och göra en analys av varje artist. Det jag lyssnade efter var hur 
melodi, text, harmonik och sväng/groove var uppbyggt och vad som utmärkte varje 
låtskrivare. Givetvis går det att argumentera för att en låt även utgörs av andra saker som 
produktion, instrumentering o.s.v. Jag har medvetet valt att bortse från dessa faktorer, för att 
jag ville fokusera på låtskrivandet snarare än hela produktionen av en låt. Jag har producerat 
kring 5-10 låtar på egen hand och även om det är något jag gärna skulle vilja utveckla, valde 
jag att först fokusera på att få fram låtar jag känner mig nöjd med.  

Efter att ha gjort en analys av varje artists/låtskrivares musik skrev jag en låt utifrån varje 
artist och då strävade jag efter att dra mig ur mina invanda mönster och närmare den valda 
artisten. För att dokumentera detta skrev jag loggbok under själva processen och spelade in 
låtdelar/idéer eftersom jag skrev dem. Resultatet blev fem färdiga låtar som det gjordes enkla 
demoinspelningar på med minst ett instrument+sång.  

Sedan har jag reflekterat över resultatet, huruvida processen har utvecklat mitt låtskriveri och 
vad jag vill ta med mig från det här arbetet i framtiden.  

	  

	  

De	  artister/låtskrivare	  jag	  valt	  är:	  
	  

Norah Jones: En amerikansk artist och låtskrivare, verksam sedan 2002, vars musik oftast 
beskrivs som en blandning mellan jazz och pop med mycket country- och bluesinfluenser. Jag 
har lyssnat på henne under många år och jag uppskattar hennes musik. I början av hennes 
karriär skrev hon den mesta av sin musik på piano, hon är en kompetent pianist. Efter ett par 
album så började hon även skriva med och spela mycket gitarr. Jag valde henne för att hon 
har en tidlös anda över sig och hon säger själv att hon lyssnar mycket på äldre musik, vilket i 
pop-sammanhang ofta handlar om första halvan av 1900-talet.1 
 
Brandi Carlile: En amerikansk artist och låtskrivare vars musik kan beskrivas som alternativ 
country eller folk-rock. Hon skriver musik tillsammans med tvillingbröderna Phil och Tim 
Hanseroth som även spelar i hennes band. Hennes musik är kraftfull med mycket energi och 
detaljrika, berättande texter, vilket är främsta anledningen att jag valde henne.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	  URL: http://www.allmusic.com/artist/norah-jones-mn0000884686 (hämtad 31-05-2017).  
2 URL: http://www.allmusic.com/artist/brandi-carlile-mn0000376793 (hämtad 31-05-2017). 	  
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Sheryl Crow: En amerikansk singer/songwriter jag var ganska obekant med före detta arbete. 
Jag skulle beskriva hennes musik som rock’n’roll med country- och popinfluenser. Jag har 
valt henne för att jag tycker att hon skriver intressanta och unika låtar som ligger långt ifrån 
mitt eget låtskrivande.3 

Bo Kaspers Orkester: Ett svenskt band som kom fram under början av 90-talet. Bandet har 
rört sig genom flera genres men deras musik kan ofta beskrivas som sofistikerad pop/rock 
med jazzinfluenser. Jag har lyssnat på detta band under många år och anledningen till att jag 
valde dem är främst texterna. De är alltid på svenska och har en konverserande vardaglighet i 
sig som tilltalar mig4 

Michael Kiwanuka: En brittisk låtskrivare/artist vars musik kan beskrivas som soul/folk med 
bluesinfluenser. Han är en relativt ny artist och har bara hunnit släppa två album med unika 
sound. Jag valde honom främst för att svänget i hans låtar bryter av mot de andra artister jag 
valt. Musiken handlar mindre om texter och fokuserar mer på melodier och groove. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3 URL: http://www.allmusic.com/artist/sheryl-crow-mn0000080780 (hämtad 31-05-2017) 
4 Nationalencyklopedin, Bo Kaspers Orkester. 
URL: http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bo-kaspers-orkester  (hämtad 2017-06-
01) 
5 URL: http://www.allmusic.com/artist/michael-kiwanuka-mn0002759830 (Hämtad 31-05-2017)	  
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Min	  tolkning	  av	  Norah	  Jones	  musik	  
 

 

Analys	  
 

Då jag hade lyssnat så pass mycket på Jones redan innan det här arbetet hade jag en ganska 
klar bild av hur hennes musik låter, men jag ville ändå skriva ner hållpunkter för att få något 
konkret att återkoppla till under låtskrivningsprocessen. Jones melodier är ofta små, med få 
stora intervaller och höga, starka toner. Jag tycker att det är hennes frasering som gör 
melodierna intressanta. Hon nämner själv vid ett flertal tillfällen att då hon inte har en så stor 
röst blir ofta melodierna mjuka och lågmälda. Jag tror om man som sångare har ett stort 
omfång i rösten kan det ibland vara svårt att låta bli att skriva melodier som utnyttjar hela ens 
register. Det beror, såklart, på ens musikaliska preferenser men jag kan uppleva att jag ibland 
måste backa lite för att inte alltid skriva en refräng med höga och starka toner bara för att det 
går.  

Jones skriver melodier med ganska korta fraser och med snabb avfrasering. Hennes melodier 
skiljer sig från den mesta ”listmusik” för att den bygger på en något mer komplicerad 
harmonik. Melodierna liknar ofta traditionella jazzlmelodier. T.ex. har en stor del av den 
”listmusik” som spelas på radio ungefär samma uppbyggnad av verser. Ofta finns det fyra 
rader eller fraser i en vers där de två första är likadana, den tredje bryter av lite och den fjärde 
går tillbaka till originalfrasen t.e.x. i ”Fireworks” av Katy Perry (2010). Jones kan göra så 
men hon använder sig också av andra sätt att bygga upp melodier. Hennes verser kan ha en 
inbyggd brygga i sig. Det kan finnas två långa fraser där slutet av den andra frasen ändrar sig 
och leder in i nästa del eller så kan det vara två korta fraser som följs av en tredje, längre fras 
som i ”Back To Manhattan” från albumet The Fall (Jones, 2009). 

Ibland skriver hon låtar med AABA-form. Det är ett låtformat som är väldigt vanligt inom 
jazzen men som förr även användes flitigt inom pop och rock’n roll, dock så har det blivit allt 
ovanligare de senaste decennierna. Denna form kunde användas av Motown- och Stax-
artister, The Beatles m.fl. Kort sagt så går formen ut på att A-delen och B-delen ska stå för sig 
själva istället för att det finns en vers som underkastar sig refrängen.  

Texterna Jones skriver har ofta mörka teman och skrivs för det mesta ur ett 
förstapersonsperspektiv. De innehåller många metaforer och naturreferenser vilket ger låtarna 
en tidlös känsla. Om man bara ser texterna tycker jag det svårt att säga om låten är skriven år 
1922 eller 2002. Referenser till natt- och dag dyker upp t.ex. i ”Sunrise” från hennes album 
Feels Like Home (2004) eller ”Tell Yer Mama” från The Fall (2009). Hon skriver på ett sätt 
som jag uppfattar som väldigt ärligt och insiktsfullt där hennes egna brister (om hon skriver 
om sig själv) blottas likaväl som andras. Då och då dyker det upp någon text med glimten i 
ögat som t.ex. ”My Only Man Of The Hour” från albumet The Fall som handlar om hennes 
hund (2009).  

Harmoniken är något mer komplicerad än de flesta pop-låtar. Hon håller sig för det mesta 
inom tonarten men plockar då och då in t.ex. en mellandominant, ett II-durackord eller något 
dim-ackord. Även om den aldrig är särskilt utmanande så tror jag att det kan vara harmoniken 
som gör att jazz-influenserna upplevs som starka.  
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Svänget i låtarna kan variera mycket. Ibland är det jazzballader med långsamma 
triolunderdelade åttondelar. Ibland är det snabbare countrylåtar eller så använder hon sig av 
ett rakt, nästan rockliknande, groove i en del låtar på senare år.  

 
	  

Låtskrivandet	  -‐	  You	  Be	  His	  Fool	  
 

Jag började att försöka skriva låten med gitarr. Det gick ganska lätt att få till skalet till en vers. 
Att ha Jones musik i bakhuvudet räckte bra för att få fram melodier som lät inspirerade av 
hennes musik. Jag tyckte om melodin till versen och väntade med refrängen ett tag för att 
skissa på textuppslag. Ofta när jag skriver börjar jag så, utan att veta vad låten ska handla om. 
Medan jag klurar ut melodierna brukar jag ofta sjunga på ett ”mumlande” sätt vilket kan 
generera fraser här och där. Jag gillar den metoden, dock upplever jag ibland att detta sätt gör 
att jag fastnar en bit in. Det blir otydligt vad låten ska handla om eller hur melodin ska 
utvecklas och det blir svårt att komma vidare med historien. Jag kände att jag fastnade, 
ungefär som jag brukar göra, så jag backade och försökte bestämma en historia som bakgrund 
till låten. Jag ville ha ett mörkt tema och bestämde mig för ett triangeldrama. Sedan skrev jag 
ner några fristående fraser som skulle kunna höra till temat där jag använde mig av metaforer. 
Några av dessa var: 

 

 ’ll leave the race, I’ll be the refugee 

 And I’ll be just one of your sore spots 

 

 not much of a prize this prince of no land 

 but we keep on breaking at his hands 

 

 I’ll be nothing more than grist to your mill 

 I’ll be the silence in your fights 

 

Jag tyckte det var väldigt kul och det gick ganska lätt trots att det är något jag sällan gör. Att 
ha funderat över vilka typer av metaforer Jones brukar använda gjorde det lättare att få egna 
idéer som var sammanhängande. Jag fortsatte skriva metaforer utan att fundera för mycket på 
hur de skulle fungera till melodin. När jag hade pusslat ihop de flesta av mina fraser till små 
texter som blev lagom långa verser valde jag ut de som bildade den rimligaste historien 
tillsammans. Sedan ändrade jag i fraserna så att de skulle fungera till melodin.  

När det började bli dags att skriva en refräng fann jag det svårt att inte falla i mina gamla 
vanor och skriva en onödigt stor refräng, med för stora melodiska hopp och stora, starka 
toner. Ett klassiskt sätt att skriva poprefränger är att starta refrängen på mycket högre tonhöjd 
än versen, t.ex. en kvint upp. Vanligt är att man fortsätter använda sig av höga toner i 
refrängen som ofta också är längre än dem i versen, detta ville jag undvika. Jag hade ett par 
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textrader och idéer om vart jag ville att melodin skulle ta vägen. I en idé jag hade var det en 
ton som jag tyckte var okaraktäristiskt hög men som jag ändå hade fastnat för. Jag gjorde flera 
försök att ”voicea” ner den, att helt enkelt ta en lägre ton. Dock kändes det som att låten 
behövde få något som bröt av melodiskt. Jag försökte bädda in tonen i odramatiska melodier, 
mer monotona med färre tonsteg emellan meloditonerna. Jag försökte också sjunga den på ett 
sätt som inte gjorde att refrängen kändes allt för ”stor”. Ofta så uppfattas en melodi som 
mindre dramatisk om den sjungs på ett svagare och mildare sätt. Efter att ha provat några 
olika versioner valde jag ändå att behålla den ursprungliga melodin.  

Verserna var främst en bakgrundshistoria så jag ville att refrängen skulle handla om något 
som händer i nutid, eller en slutsats. Första versen och refrängen blev då såhär: 

 

 we’re out of words, of laughter and smiles 

 no point pretending that we’re fine 

 I know your heart, got caught in his wire 

 but darling he still was mine 

 

 Know that I’ve stood, right where you’re standing  

 but that doesn't soffen my eyes  

 I know his charades, but I can’t help but blame you 

 For all of he ways he hurts me now 

 

 so I’ll go ’cause the race was lost 

 long before you came along 

 I’ll be no more 

 than a splint in your love  

 one old unspoken ghost 

 

Jag blev ändå inte nöjd med refrängen utan skrev om den vid ett senare tillfälle. Jag gillade 
början av den gamla refrängen så den delen behöll jag. Jag ändrade i princip allting i andra 
halvan, ackord, text och melodi. 

 

 so I’ll go ’cause the race was lost 

 long before you came along 

 I’ll be the trash, you be his fool 

 the greener grass but, before you’re through 
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 just don’t let his love run all over you 

 

Melodin till refrängen blev ännu högre i tonhöjd och känns därför ännu större än vad den 
gjorde innan. Trots att det var det jag ville undvika när jag började skriva på refrängen var det 
dit jag ville ta låten i slutändan. 

 

Låten finns att lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=-HuRs1B_4-I  
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Min	  tolkning	  av	  Brandi	  Carliles	  musik	  
 

 

Analys	  
 

Brandi Carliles låtar präglas av energi och berättande texter. Melodierna är ofta rytmiskt täta, 
speciellt i verserna som innehåller många 8-delar i relativt högt tempo (kring 120 Bpm). 
Refrängerna har ofta stora melodiska hopp, melodin kan t.ex. börja en kvint högre än versen. 
Refrängerna har generellt en högre tonhöjd än verserna vilket får dem att kännas kraftfulla. 
Jag upplever låtarna som väldigt mejslade. Textrader som har samma melodi har också exakt 
lika många stavelser. Om hon använder metaforer i ett visst tema, är de genomgående i hela 
låten. Hon använder tydliga rim-mönster som även de är genomgående i hela låten. Hennes 
musik låter som den har reviderats en del och liknar det som kallas listmusik mer än vad 
Norah Jones musik gör.  

Texterna är berättande, de har detaljer och metaforer för att beskriva vanliga teman som t.ex. 
kärlek. Carlile skriver också låtar som har nostalgiska perspektiv, exempelvis låtar om 
barndomen eller tonårstiden som brukar kännas positiva. Genom hennes texter får jag en 
uppfattning om hur hon är som person och vare sig den stämmer eller inte tycker jag om att få 
en bild av vem jag lyssnar på. Hon använder naturreferenser, pratar om diverse stökiga 
beteenden som inkluderar alkohol eller referenser till ”rocky roads” o.s.v. Texterna är 
konverserande och jag upplever dem som ärliga.  

Harmoniken är ofta enkel och låtarna är nästan alltid mer eller mindre gitarrbaserade. Många 
av ackompanjemangen består av en plockande gitarr med bastoner som leder in i nästa 
ackord, t.ex. ters-bas eller att sjuan läggs i basen. Refrängerna kan vara långa med mycket 
text och tydliga hookar. Jämfört med mina låtar går Carliles musik ofta i högre tempon. Ett 
annat element som hon använder sig mycket av är vokala slingor utan text till intron eller 
mellanspel, istället för en gitarrslinga eller dylikt. De flesta av låtarna är uppbyggda på vanligt 
popmanér med olika variationer. Formen som de flesta av hennes låtar utgår ifrån är: 

Vers 

brygga 

refräng 

vers 

brygga 

refräng 

stick 

dubbelrefräng  

Hon varierar denna form mycket och det händer att hon skriver låtar som bara har verser och 
refränger, bara verser eller mycket instrumentala delar.  
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Låtskrivandet	  -‐	  Your	  Heart	  Belongs	  To	  Me	  
 

Jag valde att skriva på gitarr för att de flesta av Carliles låtar är gitarrbaserade. Jag ville ha ett 
högt tempo jämfört med vad jag brukar ha och kom xfram till att jag ville ha ett enkelt, rakt 
åttondels-komp. Jag valde en enkel ackordsrunda som grund för att börja med melodin. Det 
var dock svårare att få till en melodi än vad jag förväntat mig. Jag ville efterlikna Carliles 
”poppigare” låtar, t.ex. ”Wherever Is Your Heart” från hennes album The Firewatcher’s 
Daughter (2015). Jag ville ha en tät, tuggande versmelodi och en kraftfull refräng med mer 
rum mellan fraserna. Jag lyssnade igenom en handfull av Carliles låtar för att se hur tonerna i 
hennes versmelodier brukar förhålla sig till skalan och ackorden i tonarten. Det jag märkte var 
att hon ofta använder sig av kvinten i ackordet under melodin. Melodins mest ”bärande” 
toner, d.v.s. starttoner, längre toner eller toner som hon landar på, var ofta en kvint till 
ackordet som låg under just det stället. Mina impulser gjorde att jag oftare tog avstamp kring 
tersen i det ackord som låg under melodin. I alla fall gjorde jag så i det här fallet. Istället 
bestämde jag startton och byggde melodin från den. Jag fick ändra fraseringen ett par gånger, 
då lade jag till fler åttondelar för att efterlikna Carlile. När jag arbetade med melodin till 
versen kom det fram en melodi till refrängen med nästan färdig text, lite av sig själv. Jag 
gillade refrängmelodin men var osäker på texten, den kändes för uppenbar och ”smörig”. 
Såhär blev texten: 

 

 it’s not too hard to see 

 That your heart belongs to me 

 I’ll be yours eternally 

 ’cause your heart, your heart belongs to me 

 

Jag bestämde mig för att behålla den tills vidare och försöka skriva en vers som var mer 
beskrivande och använde sig av metaforer som inte kändes allt för uppenbara. För att starta 
igång mig googlade jag fram massor med idiomatiska uttryck6 på engelska och skrev ner de 
jag tyckte var intressanta. Efter det plockade jag några av dem och skrev korta verser utifrån 
dem. Jag letade också igenom Carliles texter efter metaforer som jag kunde inspireras av. Det 
var kul, intressant och tidskrävande. Jag upplevde att det fick mig att skriva texter som skilde 
sig från det jag brukar skriva, samtidigt kunde jag beskriva saker tydligt utan att det blev för 
uppenbart. Det var ett kreativt verktyg som var väldigt konkret och som jag inte använt mig så 
mycket av tidigare. Jag brydde mig inte alltför mycket om att verserna skulle bilda någon 
historia utan försökte bara använda mig av liknelser och metaforer så mycket som möjligt. 
Sedan valde jag de verser som jag tyckte fungerade bäst. Första versen blev då såhär: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
6 Talesätt eller fast fras som ingår i ett språk och har en specifik betydelse, Nationalencyklopedin, idiomatisk. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/idiomatisk (hämtad 2017-04-23) 
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 we are older now 

 we worry like we never did before  

 time draws it’s lines 

 in our faces, dreams and visions of our lives 

 

 I’ll come for you 

 when you’ve dug yourself a moat and can’t get out     

 and you’ll hold my hand 

 when I’m scared to sail and never finding land 

 

Refrängen fungerade bättre när texten i verserna inte var lika uppenbar som refrängtexten var. 
Jag tyckte att låten behövde ett stick och då tog jag helt enkelt och gjorde som Carlile gör i 
”Wherever is your heart” och använde mig av en enkel men avvikande ackordföljd. Över det 
skrev jag en melodi som började lägre än versen men som stegrade i tonhöjd. Texten var i 
princip bara en fras som jag upprepade fyra gånger med små ändringar, vilket jag tyckte 
förstärkte den energiökning som den stegrande melodin gav. Så här blev texten: 

 

 it feels just like falling, ’til I hear you calling out my name 

 maybe we’re fallin, just don’t stop calling out my name 

 it feels just like falling, but I’ll just keep calling out your name 

 maybe we’re fallin, but we’ll find our way back to the ground again 

 

Det lät bra och bröt av mot resten av låten.  

 

Låten finns att lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=QR43eynggRQ  
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Min	  tolkning	  av	  Sheryl	  Crows	  musik	  
 

 

Analys	  
 

Sheryl Crows musik är ofta rock’n roll-influerad, inte minst texterna. De kan handla om 
personer och platser, vilket ger lyssnaren tydliga mentala bilder. Jag tycker att jag kan höra att 
Crow också har lyssnat mycket på country-musik. Skillnaden mellan country- och rocktexter 
kan vara liten. Min uppfattning är att man i country-texter ofta använder sig av saker i 
handlingens omgivning för att ge detaljer och djup till en text, t.ex. möbler, hus, kläder m.m. 
Rock-texter kan också ha detaljer i sig men det kretsar oftare kring geografiska platser och 
vad folk gör. T.ex. ”Honky Tonk Women” av Rolling Stones med textraden ”Met a gin-soked 
ballroom queen in Memphis, she tried to take me upstairs for a ride” (1969). Sheryl Crow 
skriver ofta ”rockigare” texter. Hon har för det mesta en väldigt tydlig text-hook i refrängen 
och verser som är ovanliga och detaljrika. I hennes kommersiellt största låt ”If It Makes You 
Happy” är hooken i refrängen ”If it makes you happy, then why the hell are you so sad?”. I 
verserna finns rader som ”Put on a poncho, played for mosquitos and danced ’til I was thirsty 
again”. Verserna ger lyssnaren en bild av situationen medan hooken sammanfattar poängen av 
låten (Crow, 1996).  

Sheryl Crow skriver låtar vars melodier varierar från låt till låt. Det kan vara enkla, monotona 
verser med refränger som ligger mycket högre i tonhöjd. Det kan vara melodier som är mer 
komplicerade med toner utanför skalan. Hon sjunger också med en karaktäristik släpig 
frasering som färgar melodierna mycket. 

Crows musik varierar i sväng, tempo och groove. Hon skriver ballader i långsamma tempon 
som har släpiga och följsamma gitarrbaserade komp. Hon har låtar med grooves som drar åt 
R´n´B eller soul där hon använder sig av svängiga basgångar och blåssektioner, särskilt på 
hennes album 100 Miles From Memphis (2010). Men det jag oftast hör i hennes musik är 
klassiska Rock´n´Roll-komp med en del nya element.  

 

 

Låtskrivandet	  -‐	  You	  Don’t	  Want	  Me	  To	  Stay	  
 

Jag hade svårt att få till en låt som jag blev nöjd med och som lät inspirerad av Crow. Det jag 
gjorde först var att spela och sjunga Crows musik. Det kan jag tycka är ett skönt verktyg att 
använda sig av för att leda in i ett skrivande. Sedan började jag med en gammal idé som jag 
haft sen tidigare. Det var bara några fraser med ackord under som jag försökte fortsätta på. 
Problemet var att jag hade börjat med att sjunga Crows låt ”If It Makes You Happy” och 
blivit så fäst vid energin och kraften som finns i den låten. Idén jag hade tänkt skriva på var 
långsammare och hade en moll-tonalitet. Även om jag gillade melodin jag skrivit var det svårt 
att få intresse för den efter att ha sjungit på flera av Crows låtar. Jag släppte idéen efter ett tag 
och backade tillbaka till att sjunga på Crows låtar och kompa mig själv med gitarr. Ackorden 
till ”If It Makes You Happy” kändes roliga att sjunga över. För att komma ifrån den låten 
satte jag ett capo på gitarren och spelade i tretakt istället för 4/4 som Crows låt går i. Genom 
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att bara nynna kom det snabbt fram en melodi som jag tyckte om. Jag kunde inte höra mycket 
av Sheryl Crow i den, men den kändes lätt att skriva och därför valde jag helt enkelt skriva 
klart låten på en gång utan att forcera den. Jag tyckte det var intressant hur lätt skrivprocessen 
kändes när den hade startats av att bara sjunga låtar som redan fanns. Kreativitet handlar nog 
ibland om att vara öppen och hitta sätt att inte tänka för mycket.  

Låten blev en enkel ballad i tretakt som drog sig mot en country-liknande genre. Texten 
handlar om ett kärleksförhållande som just är på väg att ta slut. Jag försökte att plocka in 
element från Crows texter. Att ha verser som gav bilder av en situation. Jag tänkte mig att 
paret som låten handlar om är bland vänner på en fest och försöker hålla skenet uppe 
samtidigt som det börjar bli tydligt för dem att deras förhållande är över. Sedan ville jag att 
refrängen inte skulle ha för mycket metaforer utan ta sig till poängen med låten.  

Till att börja med fanns det bara två delar i låten, en vers och en refräng. När jag spelade in 
demon och lyssnade på den insåg jag att den behövde ett stick. Det blev en kort del med 
rytmiskt tätare melodi och en text från ett annat perspektiv. Texten till första versen och 
refrängen blev så här: 

 

 I see it all pouring down on you 

 while they raise their bottles 

 you get ready to fight or to hide  

 the memories we’re sharing 

 now they won’t help us 

 It’s a war we’ve been waging inside 

 

 It’s the same old game 

 running round theese tracks again and again 

 I’d be only yours to blame 

 but I know 

 I know 

 You don’t want me to stay  

 

Jag tror att spela in enkla demos på de låtar man skriver är ett nyttigt verktyg att använda sig 
av. När jag lyssnade på det jag skrivit blev det tydligt vilka delar som var för långa eller vilka 
textrader som lät märkliga eller om det behövdes något mer för att låten skulle kännas 
komplett. 

 

Låten finns att lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8FyhrZNowM  
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Min	  tolkning	  av	  Bo	  Kaspers	  Orkesters	  musik	  
 

 

Analys	  
	  

Bo Kaspers Orkester skriver låtar tillsammans som rör sig över ett brett spektrum av genres. 
Det de flesta låtar har gemensamt är konverserande och jordnära texter. Melodierna varierar 
och känns för det mesta oforcerade och naturliga, de stör aldrig texten eller tar fokus från den. 
På sitt första album, som var starkt jazz-influerat, hade melodierna ofta triounderdelade 
åttondelar och antingen rytmiskt täta fraser eller släpiga fraser. Senare album influeras mer av 
indiepop, med mer monotona melodier och mycket elgitarrer i produktionen, eller av svensk 
vistradition och blues.  

Texterna är det som jag anser bär bandets musik. Eftersom texterna alltid är välskrivna och 
okonstlade gör det inget att mycket annat förändras från album till album. Det är något som 
gör att jag alltid känner igen människan bakom texterna. Jag upplever inte att de är skrivna 
med avsikt att vara en originell och välkomponerad text, även om de är det, utan snarare att de 
är tagna direkt ur någons liv. Jag tror att texterna framstår så av några olika orsaker. Dels att 
texterna är på mitt modersmål. Även om de flesta svenskar i min ålder har växt upp med 
mycket engelska, och inte är långt ifrån flytande talare av språket, kommer vi nog alltid 
uppfatta fler nyanser i vårt modersmål. Sen är bandets texter inte melodramatiska. De 
använder sällan fraser om stora känslor utan använder vardagliga meningar som figurerar i 
vardagliga samtal. Om en låt handlar om kärlek förstår lyssnaren det inte för att det Bo 
Sundström (sångaren i bandet) sjunger ”Jag älskar dig” utan för att texten berättar om ett liv 
tillsammans med någon. Om hur att ”gå före tolv ifrån en krog för att följa med dig nykter 
nog” nog var ”det smartaste jag gjort”, i låten med samma namn från albumet Kaos. Eller att 
”det är dig det är fel på som orkar med en sån som jag” i låten ”Det är inte mig det är fel på” 
från samma album (2001). Texterna innehåller ofta halvrim, alltså inte när hela sista en eller 
två stavelserna rimmar som i ”noll” och ”boll”, utan när endast vokalerna rimmar (fonetiskt), 
som t.ex. ”glas” och ”bar” eller ”sen” och ”snäll”.  

Bandets musik rör sig som sagt genom många genres men det som binder ihop dem är att 
musiken ofta är ”spelad” snarare än ”producerad”. Jag hör mycket av musikerna i musiken, 
med många inslag som är improvisatoriska och inte planerade. Bandet är ofta sina egna 
producenter och arrangemangen låter mer som att de har producerat sina låtar som musiker, 
tillsammans, än att någon arrangerat upp varje låt och tänkt ut stämmorna var för sig. Bandet 
har vid ett flertal intervjuer pratat om att det är just att spela tillsammans som de tycker mest 
om och är bäst på, t.ex. i en intervju i TV4:as Nyhetsmorgon från 2015 (URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=mTcVWt-6doA).  

 

 

Låtskrivandet	  -‐	  Väntar	  På	  Snö	  Igen	  
 

Det kändes naturligt att börja med texten i det här fallet. Jag tror att det beror på att jag skrev 
på svenska och för att det mest centrala för mig med Bo Kaspers Orkesters musik, är just 
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texterna. Jag lyssnar mycket intensivare på svenska texter, vilket också gör att jag känner mig 
mer utlämnad när jag ska skriva på svenska. Det känns som att jag måste skriva mer eller 
mindre om mig själv vilket så klart kan vara skrämmande.   

Det slog mig, när jag lyssnade och reflekterade över bandets musik innan jag började skriva 
på låten, att deras låtar handlar om de platser och människor de är uppväxta med och lever 
kring idag. Något som kanske kan vara självklart för många, men när jag skrivit låtar förut har 
jag nog oftare fokuserat på känslor och händelser, än staden eller platsen som handlingen 
utspelar sig i. Jag gillar känslan jag får av Bo Kaspers Orkesters texter. Känslan av att jag lär 
känna personen bakom texterna. Även om det inte nödvändigtvis måste betyda att allt som 
sjungs är sant är det viktiga att jag tror på allt som Bo Sundström sjunger. Därför valde jag att 
försöka skriva om de platser och människor som jag växte upp kring. Om hur det var och vad 
som hände, eller åtminstone om vad som hade kunnat hända och hur jag hade kunnat känna i 
de miljöerna. Det kändes kul, men svårt att hitta de idéerna. Jag valde att lyssna på låtskrivare 
som är från samma plats som jag, bara för att få höra vad man kan tala om när man har 
ungefär samma bakgrund som jag har. Den jag kom att tänka på var Johan Airijoki, en 
låtskrivare och artist som kommer från min hemstad Gällivare. Jag har inte lyssnat särskilt 
mycket på honom tidigare, så jag lyssnade igenom några låtar och sedan kollade jag mest på 
låttitlar. Titlar som ”Inland” (2014), ”Krossen” och ”Vissa saker måste brännas” fick igång 
min kreativitet (2015). Att stjäla eller inspireras av andras låttitlar tror jag kan vara ett verktyg 
som är värt att ta med sig. En av Airijokis låtar heter ”Just lite mer” (2015) och det är ett 
uttryck som används mycket hemma som jag inte hört på så många andra ställen. Det fick mig 
att fundera på hur man pratar i min hembygd. Jag skrev upp fraser som vi ofta använder i 
Gällivare, som är specifika antingen p.g.a. hur de sägs eller vad de handlar om. Detta fick mig 
att tänka på Dundret. Min hemstad är en skidort och kalfjället Dundret är stadens stolthet. 
Alla i min ålder åkte slalom eller snowboard när jag växte upp. Dundret var som en jättestor 
ungdomsgård, men jag personligen avskydde att tvingas upp i skidbackarna varje friluftsdag 
och försökte alltid komma undan med att åka pulka i barnbacken istället. Jag tänkte att det 
kunde bli en intressant startpunkt för låten.  

Jag började skriva låten med gitarr, men när jag fått fram ett utkast till en melodi valde jag att 
fokusera mest på texten. Det kändes svårt att göra det i någon annan ordning. Bo Kaspers 
Orkesters texter har en förmåga att låta sympatiska även när de inte handlar om trevliga 
ämnen. Jag ville att låten skulle handla om utanförskap men utan att låta gnällig eller 
nedvärderande. Verserna, bryggorna och refrängen blev såhär: 

 

 Friluftsdag 2002, farsans gamla skidor han sa det ska nog gå, det ska nog gå 

kana ner för fjällbranten med gråten fast i halsen, det ska nog gå, det ska nog 
gå 

  

 ville ni skulle se mig 

 när ni satt där och längta ut 

 och jag drömde om ett annat slut 

 

 Ni väntade på vintern när jag spana efter tågen 
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 jag ville bara komma iväg nån jävla gång 

 Bort från malm och stugor, söderut längs spåren 

 men här känns alltid sommarn för lång 

 så nu väntar jag på snö igen 

 

kört 100 mil bara tjugo kvar så satans kallt att fläkten inte räcker till, bara lite 
till 

längtar bort och längtar tillbaks finns ingen plats som rymmer allt jag vill, 
räcker inte till 

 

 milen dom känns ibland 

 fukten när det blåser kallt 

 hellre vind över fruset land 

 

 Ni väntade på vintern när jag spana efter tågen 

 jag ville bara komma iväg nån jävla gång 

 bort från malm och stugor söderut ut längs spåren 

 fast här känns alltid sommarn för lång 

 så nu väntar jag på snö igen 

 

När jag skulle spela in demon på den här låten var det så mycket jag hade. Men även här var 
det när jag hörde den inspelad som jag tyckte att den behövde en till del. Det blev ett stick 
som påminner ganska mycket om sticket i Your Heart Belongs To Me (låten jag skrev utifrån 
Brandi Carliles musik). En upprepande fras både melodimässigt och textmässigt.  

Jag lade inte ner så mycket fokus på melodi, harmonik och groove när jag skrev den här låten. 
Texten tog så mycket fokus att det andra bara fick rätta sig efter den. Melodin blev monoton 
och tät i verserna, lite glesare i bryggorna och sen ganska tät i refrängen igen. Refrängen blev 
stor med högre tonhöjd än verserna men jag ville ändå undvika för långa, höga toner för att 
den inte skulle bli allt för dramatisk.  

 

Låten finns att lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFAN3unitMo  
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Min	  tolkning	  av	  Michael	  Kiwanukas	  musik	  
 

 

Analys	  
 

Det finns många musikaliska referenser att hitta i Kiwanukas musik. Han har släppt två album 
där jag hör väldigt mycket amerikansk folkmusik i det första, och mer soul och rock på det 
andra. Texterna tycker jag låter bluesiga. De beskriver sällan detaljer utan fokuserar på 
känslor och upprepar sig ofta. Många av låtarna handlar om att inte hitta hem eller att känna 
sig på drift, vilket är ett vanligt tema inom gammal blues. De ger ett direkt och känslosamt 
intryck och är raka på sak, de innehåller inte så mycket metaforer, liknelser eller beskrivande 
element. Jag fick en känsla av att texterna handlar om utanförskap och om att sitta fast i något 
som man inte valt själv, vilket kommer fram i t.ex. ”Father’s Child” från albumet Love & 
Hate (2016). Många av texterna handlar om samma sak, eller åtminstone om teman som 
hänger ihop. Melodier, form och arrangemang av låtarna ändras från låt till låt så albumen blir 
ändå varierande. 

För mitt arbete fokuserade jag på det andra albumet Love & Hate (2016). Det bryter av mer än 
vad det första gör mot de andra artisterna/låtskrivarna jag valt. Låtarna har koncisa och 
svängiga melodier som går bra ihop med de soul-rockiga arrangemangen och svängen. 
Melodierna är en tydlig del av hela svänget och har distinkt underdelning. Refrängerna är inte 
alltid större rent melodiskt än verserna utan ibland kan det vara musiken runt omkring som 
växer dynamiskt medan texten och melodin upprepas. Kiwanuka använder sig ofta av elgitarr 
som det primära ackordsinstrumentet på sina låtar. På andra skivan har han många ”kör-
hookar” t.ex. på låten ”Love & Hate” och elgitarrer som kliver fram emellan 
sångfraser/verser. Något som Kiwanuka gör, som jag sällan vågar göra själv, är att han ibland 
tar sig mycket tid emellan sångfraser eller för att utveckla en formdel. Han har några intron 
som är långa jämfört med mina intron. Det känns aldrig som att han stressar till poängen med 
låten. 

 

Kiwanuka använder sig av en del ord eller teman som återkommer, några av dessa är:  

•   Ord för familjemedlemmar 

•   Ord som kretsar kring att färdas, t.ex. walk, run, going, leaving, eller path 

•   Känsloord som love, worried, eller troubled 

•   Ordet ”Game”  

	  
	  

Låtskrivandet	  -‐	  Cold	  
 

Jag började med att leta igenom min telefon efter gamla idéer som jag spelat in som 
röstmemon. Jag har under flera år spelat in många av de idéer som dykt upp när jag skrivit 
musik. Jag kände att jag inte hade så mycket inspiration till att börja med något nytt och då 
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vet jag att det kan vara bra för mig att starta med en gammal idé. Detta är ett verktyg som jag 
använt mig av tidigare och som jag vet att många andra låtskrivare också använder sig av. Jag 
hittade ett röstmemo som hade en melodi jag tyckte lät som Kiwanukas melodier. Det bestod 
bara av fyra fraser över några ackord. 

Jag tyckte att det jag sjungit på memot lät som en versidé men att den gick för fort och därför 
lät mer poppig än soulig. Så jag spelade den på piano och sjöng den i ett lägre tempo. Jag 
förenklade även vissa delar av melodin för att få den så tydlig som möjligt. Det dök upp en 
textidé på slutet av versen som blev som en liten refräng eller en ”hook”: 

 

 It’s cold, so cold 

 without you now 

 

Jag tänkte att det kunde bli ett enkelt och tydligt tema. Det svåra nu blev att försöka fylla 
verserna med bakgrund till detta, utan att använda sig av för mycket detaljer och utan att 
upprepa sig för mycket. Jag försökte att använda mig av några av de återkommande ord och 
teman som Kiwanuka har i många av sina låtar och gjorde som jag gjort tidigare under arbetet 
och skrev flera små texter kring dessa ord som skulle kunna bli verser. Några av dessa blev 
såhär: 

 

 No way that we can mend it 

 this mess that we made 

 can’t we fight it out 

 just fight it out 

  

 I’d be here to hold you 

 if you’d turned back around 

 keep the tears from fallin’ 

 from fallin’ down 

 

 I get older by the minute 

 it’s a lost man’s game 

 I can’t work it out 

 can’t work this out 
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Jag tänkte mig att jag skulle använda mig av verser med den lilla refrängen/hooken efter och 
sedan göra en andra del som bestod av en vokal slinga utan text, den skulle kunna fungera 
som en B-del eller refräng. Jag provade sjunga några olika slingor och bestämde mig för en 
som jag tyckte fungerade bra och bröt av lagom mycket mot resten av melodin. 

 

Låten finns att lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3ZUHGBnT_w  
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Diskussion	  
 

 

Att skriva utifrån andras musik har förändrat min kreativa process på flera områden. Dels har 
jag, utan att egentligen göra det medvetet, fokuserat mycket på textskrivandet och på vilket 
sätt det är specifikt för den artist jag skrivit utifrån. Jag tror att det handlar om att texten har 
varit det största jobbet. Att härma melodier, är för mig, lättare och något som jag är mer van 
att göra. För det mesta går det utan att använda sig av musikteori. Det var när jag skrev utifrån 
Brandi Carlile som jag inte fick till melodin och därför var tvungen att bryta ner Carliles 
melodier på ett teoretiskt plan. Jag tycker alltid att det är svårast att skriva text, oavsett hur jag 
skriver. Även om det var det som tog mest tid när jag skrev låtarna till det här arbetet var det 
betydligt enklare när jag hämtade inspiration från andra artister. Det gick att skapa sig mallar 
utifrån den artist jag fokuserade på som jag sedan bara fyllde i. Om en artist ofta använder en 
viss typ av metaforer, var det bara att samla på sig några sådana metaforer och försöka passa 
in dem i texten. Om en artist ofta skriver om ett visst ämne, var det bara att försöka få fram så 
mycket som möjligt om det ämnet o.s.v. Det kan vara svårt att skriva en text när man kan 
skriva om vad som helst, på vilket sätt som helst. Att begränsningar ofta kan skapa kreativitet 
är ingen ny och unik insikt men det blev väldigt tydligt för mig själv att min kreativa process 
blir mer kreativ om jag har riktlinjer att utgå ifrån.  

Jag fick med mig många verktyg som jag kommer att använda mig av i framtiden. Jag 
upptäcker hur jag tar mig an låtskrivande på ett annat sätt, även när jag skrivit låtar utanför det 
här examensarbetet. När jag kommer på ett ämne jag vill skriva om funderar jag nästan direkt 
på vilka låtar eller artister jag hört som behandlar detta ämne på ett intressant sätt. Några 
konkreta verktyg jag kommer att fortsätta använda mig av är: 

•   Att härma hur andra skriver texter. Jag har kollat mycket på vilka perspektiv 
låtskrivare tar i vissa ämnen, vilka typer av metaforer de använder, hur rakt på sak de 
säger saker o.s.v.  

•   Att skumma igenom en mängd låttitlar för att få inspiration till text. 
•   Att göra en bakgrundshistoria till texten man ska skriva som jag fick göra med låten 

jag skrev utifrån Norah Jones.  
•   Att plocka konkreta händelser ur mitt eget liv. Det verktyget fick jag när jag skrev 

utifrån Bo Kaspers Orkesters musik, då tog jag in saker från mitt eget liv i min 
låtskrivning. Även om jag ofta har skrivit utifrån mig själv har jag sällan plockat 
specifika detaljer och använt mig av dem.  

•   Att ”sno” tempon och groove, mer eller mindre, rakt av från en befintlig låt. Det 
gjorde jag när jag skrev utifrån Brandi Carlile. 

•   Att härma vissa detaljer från redan befintliga låtar. När jag skrev utifrån Michael 
Kiwanuka tog jag in en vokalslinga utan text i min låt, som han ofta gör.  

•   Att begränsa sig, på alla möjliga vis, för att göra det enklare att ta kreativa val. 

Jag känner mig inspirerad till att skriva mer musik utifrån andras musik. Jag hör hela tiden 
låtar och album jag får lust att skriva utifrån och själva processen med att skriva låtar känns 
roligare än den gjort på länge. Det finns något opretentiöst och barnsligt i att härma andra 
medvetet, det blir som en lek att skriva låtar och jag tänker inte så mycket på slutresultatet 
förrän i efterhand.  
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Jag tycker att resultatet i mångt och mycket blev bättre än när jag skrivit musik helt utan 
ramar eller utgångspunkter. Jag blev inte helt nöjd med alla låtarna, eller rättare sagt vill jag 
kanske inte använda mig av alla låtarna till mitt eget artisteri. Men jag blev nöjd med olika 
delar av låtarna och känner att jag skrev vissa textrader eller melodier som jag inte hade 
skrivit annars. 

Jag kände inte samma sorts ansvar över det färdiga resultatet som jag annars kan göra. Ofta 
när jag skriver musik är syftet att skriva en bra låt. Jag hittar någon melodi eller textrad som 
jag tycker om och sedan måste jag skriva en låt som jag tycker lika mycket om i sin helhet 
som den där melodin eller textraden. Det kan vara svårt att skriva klart en låt därför att det 
känns som att jag måste få till den absolut bästa versionen av den låten för att inte bli 
missnöjd. När jag skriver utifrån en annan artist/låtskrivare är inte längre det enda syftet att 
låten ska bli så bra som möjligt, utan det är också att använda så mycket som möjligt av den 
musik jag utgår ifrån. Det är ett konkret mål och därför lättare att uppfylla än att bara försöka 
skriva en bra låt. Det är nästan löjligt uppenbart att för att skriva en ”bra” låt så måste man 
definiera vad ”bra” är. Hur låter den musik jag gillar? Vad är det med texten, melodin, 
harmoniken, produktionen o.s.v. som gör att jag blir berörd och vill lyssna igen? Under detta 
arbete har det blivit extra tydligt för mig att det är nyttigt att definiera vad jag gillar med 
andras musik. Det gör det väldigt mycket lättare att utveckla sitt eget låtskrivande.  
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Bilagor  
 

 

Låttexter	  
 

You Be His Fool 

 

we’re out of words, of laughter and smiles 

no point pretending that we’re fine 

I know your heart got caught in his wire 

but darling he still was mine 

 

Know that I’ve stood where you’ve standing  

but it doesn't soffen my eyes  

I know his charades, but I can’t help but blame you 

for the way he hurts me now 

 

so I’ll go 

’cause the race was lost 

long before  

you came along 

I’ll be the trash 

you be his fool 

the greener grass 

but before you’re through 

just don’t let his love run all over you 

 

not much of a prize, this prince of no land 

still we keep on breaking at his hands 

I’ve had my fill, though never satisfied 

I could run round this track ’til the day I die 



	   27	  

 

so I’ll go 

’cause the race was lost 

long before  

you came along 

I’ll be the trash 

you be his fool 

the greener grass 

but before you’re through 

just don’t let his love run all over you 
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Your Heart Belongs To Me 

 

we are older now 

we worry like we never did before  

time draws it’s lines 

in our faces, dreams and visions of our lives 

 

I’ll come for you 

when you’ve dug yourself a moat and can’t get out     

and you’ll hold my hand 

when I’m scared to sail and never find land 

  

it’s not too hard to see 

That your heart belongs to me 

I’ll be yours eternally 

’cause your heart, your heart belongs to me 

 

it could be time, to get back home 

if we’ll just figure out where to head out from 

we know, no other way 

we  put one foot before the other, carry our weights 

 

it’s not too hard to see 

That your heart belongs to me 

I’ll be yours eternally 

Your heart, your heart belongs to me 

 

it feels just like falling, ’til I hear you calling out my name 

maybe we’re fallin, just don’t stop calling out my name 

it feels just like falling, but I’ll just keep calling out your name 

maybe we’re fallin, but we’ll find our way back to the ground again 
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it’s not too hard to see 

That your heart belongs to me 

I’ll be yours eternally 

Your heart, your heart belongs to me 
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You Don’t Want Me To Stay 

 

I see it all pouring down on you 

while they raise their bottles 

you get ready to fight or to hide  

the memories we’re sharing 

now they won’t help us 

It’s a war we’ve been waging inside 

 

it’s the same old game 

running round these tracks again and again 

and I’d be all yours to blame 

but you know 

I know 

You don’t want me to stay 

 

we don’t know fix this 

but we keep on hoping 

hoping it’ll just go away 

there’s no use in fighting 

when you’re not even angry 

only old habits remain  

 

it’s the same old game 

running round these tracks again and again and  

I’d be all yours to blame 

but you know 

I know 

You don’t want me to stay 

 

pull your hands from mine take them to where I can’t reach them 
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nothing I can say or do to make you look at me the way you used to 

 

I once was your comfort 

and you were my shelter 

now all that share is our fear  

here everyone’s laughing 

so you hide your worry 

you touch me with love that ain’t there 

 

we both know this game 

running round these tracks again and again 

cause it’s just too hard to say 

that I know 

I know 

You don’t want me to stay 
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Väntar På Snö 

 

Friluftsdag 2002, farsans gamla skidor han sa det ska nog gå, det ska nog gå 

kana ner för fjällbranten med gråten fast i halsen, det ska nog gå, det ska nog gå 

 

ville ni skulle se mig 

när ni satt där och längta ut 

jag drömde om ett annat slut 

 

Ni väntade på vintern när jag spana efter tågen 

jag ville bara komma iväg nån jävla gång 

bort från malm och stugor söderut ut längs spåren 

fast här känns alltid sommarn för lång 

så nu väntar jag på snö igen 

 

kört 100 mil bara tjugo kvar så satans kallt att fläkten inte räcker till, bara lite till 

längtar bort och längtar tillbaks finns ingen plats som rymmer allt jag vill, räcker inte till 

 

milen dom känns ibland 

fukten när det blåser kallt 

hellre vind över fruset land 

 

Ni väntade på vintern när jag spana efter tågen 

jag ville bara komma iväg nån jävla gång 

bort från malm och stugor söderut ut längs spåren 

fast här känns alltid sommarn för lång 

så nu väntar jag på snö igen 

 

jag kanske kommer, tillbaks en dag 

jag kanske stannar kvar 

Jag kanske kommer, kommer hem nån gång 
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men vars vet inte jag 

Jag kanske kommer tillbaks 

 

Nu väntar jag på vintern och jag spana efter tågen 

jag vill bara komma hem nån jävla gång 

vars åt jag än åker är det alltid åt fel håll 

överallt är det alltid för långt 

för långt 
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So Cold 

 

I get older by the minute 

it’s a lost man’s game 

I can’t work it out 

can’t work this out 

 

Thought that you would help me 

stand here by my side 

I just wish you’d fight 

you’d fight for me 

 

it’s cold, so cold 

without you now 

 

No way that we can mend it 

this mess that we made 

can’t we fight it out 

just fight it out 

 

I’d be here to hold you 

if you’d turned back around 

keep your tears from fallin’ 

from fallin’ down 

 

it’s cold, so cold 

without you now 

it’s cold, so cold 

without you now 

 

I wish you well 
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Wish you well 

Wish you well 

wish I could Wish you well 

But I still need you  

Wish you well 

wish you well 

wish you well 

	  


