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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att skriva låtar som låter som andra låtar utan att det för den sakens skull blir 
plagiat. Att utmana mig själv och hitta nya sätt att utvecklas som låtskrivare. 

Bakgrunden till det här arbetet är att jag skriver mycket musik till mig själv men även åt andra och 
vill träna min förmåga att efterlikna andra låtar. 

Jag har använt mig av fyra referenslåtar som jag sedan utgått ifrån för att själv skriva en låt som ska 
motsvara varje referenslåt. 

Arbetets konstnärliga del presenteras i inspelningar på var och en av låtarna där skrivandeprocessen 
står i fokus. Det finns ljudexempel för att förklara begrepp och tankar genom hela arbetet. 

Med det här arbetet har jag lärt känna mig själv bättre som låtskrivare och insett hur mycket svårare 
det är att skriva efter givna ramar mot att bara skriva fritt för sig själv. Vilken skillnad det är när jag 
inte bara har mitt eget konstnärliga uttryck att förhålla mig till.  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1. Inledning och bakgrund 

Jag har valt att fördjupa mig i låtskrivande. Anledningen är att jag vill hitta nya vägar till att skriva 
bra låtar som tilltalar så många som möjligt. Jag tror inte för den sakens skull att en hit blir en hit 
endast pågrund av dess beståndsdelar. Jag tror det handlar minst lika mycket om vem artisten är, när 
låten släpps och i vilket forum, samt om marknadsföring och många andra saker. Jag vill fokusera på 
låten och dess arrangemang.   

Den senaste tiden har jag intresserat mig mer och mer för låtskrivning. Jag har under flera års tid 
skrivit låtar åt mig själv och även spelat dem. Däremot har jag aldrig riktigt satt mig in i 
låtskrivandets hantverk. Jag har snarare skrivit när jag har haft inspiration och känt att jag verkligen 
har haft något bra att skapa från.  

Under det senaste året har jag börjat skriva mer och mer musik och försökt att hålla skrivandet 
kontinuerligt i syfte att bli bättre på låtskrivande. Jag har länge hävdat att man inte kan tvinga fram 
bra musik utan det måste få komma som det kommer. Jag har sakta men säkert börjat inse att det inte 
alltid handlar om att man måste råka träffas av en kreativ vind för att börja skriva och producera bra 
musik. Det finns alltid där. Det gäller bara att hitta rätt sätt och metoder för att plocka fram dessa 
sidor hos en själv. Det är ett problem jag har haft på senare tid vilket visar sig i att jag inte riktigt tar 
mig för att sätta mig ner och skriva så mycket som jag skulle vilja göra av den enkla anledningen att 
jag känner att jag inte har något bra att komma med. Några gånger har jag tvingat mig till att försöka 
skapa musik och ibland har det trots bristande inspiration gått riktigt bra. Då har det fått mig att 
tänka: Varför gör jag inte såhär oftare? Varför inte avsätta någon dag i veckan som bara är avsedda 
för skrivande oavsett hur inspirerad jag känner mig? 

Jag har länge brottats med min integritet och alltid velat skapa något helt nytt som inte är gjort förut. 
Men hitintills har mitt skrivande landat i att det går att härleda mina melodier, fraseringar etc. till 
andra låtar. Därför vill jag i och med det här arbetet medvetet låna från andra låtar och skapa nya 
låtar där det finns utrymme för mitt eget uttryck. Jag ska försöka tänja på gränserna så att det inte 
finns något tvekan om vilken låt jag har tagit inspiration ifrån utan att det ska vara plagiat.  

När man lyssnar på popmusik kan man ofta höra rytmer, melodier, ackordföljder eller annat som låter 
väldigt likt andra låtar. Det är inte konstigt eftersom att man naturligtvis inspireras av musik som 
man lyssnar på för att sedan använda den inspirationen för att skapa eget material.  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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att utifrån fyra förlagor i form av fyra kända låtar skriva fyra låtar som 
kan utveckla mig som låtskrivare och ge mig verktyg och insikt i andra stilar, samt ge mig 
erfarenheter som jag kan använda i mitt fortsatta låtskrivande. 

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur låter jag som låtskrivare när jag försöker efterlikna en given referenslåt? 
• Hur påverkas låtskrivningsprocessen när jag måste förhålla mig till en given referenslåt? 
• Hur kan jag hitta det som för mig är utmärkande i varje låt för att sedan efterlikna det? 
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3 Metod 

3.1 Material 
Som underlag för arbetet har jag använt följande referenslåtar: 
• The Chainsmokers - ”Closer”  
• Fitz and The Tantrums - ”Moneygrabber”  
• Zach Fleury - ”Hey Marie” 
• Gavin DeGraw - ”Crush” 

3.2. Kriterier för val av referenslåtar 
Anledningen till varför jag valde referenslåtarna angivna i 4.1. ovan är att de har väldigt olika 
karaktär och kommer från olika genrer. Det är låtar som jag inte vanligtvis skulle skriva och som 
kommer från genrer där jag känner att jag inte har jättebra kunskap om. 

Trots att det ofta inom populärmusik är text och melodi som är det upphovsrättskyddade materialet 
och anses utgöra själva låten så är en låt så mycket mer än det, kanske inte minst inom den 
elektroniska popgenren. Där är det hela paketet som uppfattas som låten. En del kanske fastnar för 
trumbeatet och tycker att det är det som representerar låten medan andra kanske tycker att det är 
gitarrens riff. En del tycker att texten är det som utgör låten. Vissa album som släpps är rakt igenom 
en historia där varje låt är som ett kapitel i en bok. Allt är högst personligt då den aktuella tidpunkten 
då man hörde låten kan avgöra ens relation till låten.  

För att kunna komma så nära referenslåten som möjligt behövde jag ha så mycket kunskap om 
låtarna som möjligt och därför har jag använt några olika metoder. 

3.2.1 Arrangemangsanalys 
Jag har lyssnat på arrangemanget av låten. Jag tog reda på vilken tonart låten gick i, vilket tempo den 
hade, vilka instrument som var med på inspelningen och hur mycket som spelades på varje 
instrument. Jag frågade mig också om det fanns tydliga hookar  vilka instrument som i sådana fall 1

spelade de hookarna. Var det trummorna som stod för den rytmiska strukturen eller var det i själva 
verket andra instrument som stod för det? 

3.2.2 Lyssning 
Lyssna lyssna lyssna. Jag märkte tydligt att när jag satte mig ner och började analysera en låt hörde 
jag långt ifrån allt på första genomlyssningen. Speciellt när det handlar om modern popmusik som 
ofta spelas på radio nuförtiden t.ex. ovan nämnda ”Closer”. Allt eftersom fler detaljer kom fram 
kunde jag lättare förstå vad det var som lockade mig och gjorde att jag tyckte låten var bra. 

3.2.3 Jamma 
När det var dags att skriva den egna låten så började jag med att ”jamma” med referenslåten. Det 
innebar att jag spelade till inspelningen av låten men på ett kravlöst sätt. På det viset var det lättare 
att hitta olika punkter i låtarna som jag kunde ta fasta på. När jag sedan satte mig ner vid ett piano 
eller en gitarr och spelade med i musiken upplevde jag att det fastnade bättre. 

 Exempelvis upprepande melodi som återkommer genomgående genom låten för att ”fånga” lyssnaren.1
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3.2.4 Programmering i DAW  (Logic) vs. levande musiker 2

Med ”livemusik” menar jag musik som inte är programmerad d.v.s spelad av musiker med riktiga 
instrument i studio. På två av låtarna är alla instrument utom sången programmerade, på en är det 
både programmerade instrument och riktiga instrument och den sista är inspelad i studio med ett 
band. Att jobba med programmerade instrument var för mig ett speciellt sätt att jobba på eftersom att 
jag inte är så van att skapa musik direkt i datorn men också att då är jag helt ensam vid en dator till 
skillnad från när jag spelar in med ett band. Även om jag har en klar bild om hur jag vill att det ska 
vara och låta så kommer musikerna alltid bidra med sina tankar och sitt uttryck. 

3.2.5 Struktur 
Jag valde att ta mig an referenslåtarna från olika vinklar. Jag försökte komma fram till vad jag tyckte 
var utmärkande hos respektive låt och på vilket sätt jag skulle gå igenom dem. Sedan försökte jag 
skriva mina egna låtar utifrån samma struktur.  

 Digital Audio Workstation. Arbetsplattform/program för ljudbehandling i dator.2
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4. Genomförande 

4.1 Låt 1 ”Go For It” 

Referenslåt: Chainsmokers - "Closer" 
  
Det här är den låten som egentligen var längst ifrån vad jag är van vid att skriva och spela. 
Elektronisk musik överlag är inget som naturligt ligger mig varmt om hjärtat och just därför tyckte 
jag att det var lämpligt att börja med vad som tycktes vara den största utmaningen.  

När jag valde den här låten öppnade jag Spotify och kollade på topplistan för vilka låtar som spelats 
mest. Vid det tillfället låg ”Closer" på överlägsen första plats så jag valde den.  

Chainsmokers har lyckats otroligt bra med att behålla mycket utrymme och luft i själva 
arrangemanget av låten. Jag tycker att det ofta när det kommer till modern elektronisk musik att 
låtarna kan vara lite väl fullproppade med synthar och effekter för att det hela tiden ska hända saker 
och lyssnaren inte ska bli uttråkad. Nog för att de har en tydlig struktur och bygger successivt på de 
olika formdelarna och dynamiken går upp och ner för att hålla det levande tycker jag ändå att låten är 
ganska enkel i sin helhet. Jag tror att det är styrkan i denna låt och också min största utmaning.  

4.1.1 Intro - Hoppfull ångest 
Closer har ett kort intro som består av ett piano som spelar tre olika ackord två vändor innan sången 
kommer in. Jag får snabbt en känsla av mystik och välbehag. Det känns ångestladdat men samtidigt 
hoppfullt. Över ackorden ligger en upprepande melodislinga som glittrar med sin närvaro medan en 
en annan dovare melodi blottas sporadiskt och jag tror det är den senare som bidrar till ångesten, 
nästan som att den vore ett rop på hjälp. Jag drar snabbt kopplingar till valens dova sång som är 
bedårande vacker men också smärtsamt på något vis. Ackordsbytena sker på synkoper vilket tilltalar 
mig väldigt mycket. Jag satte mig ner och testade lite olika varianter med ett piano och kom fram att 
ackorden Eb - F - Gm var de som skulle upprepas. De här ackorden har samma förhållande till 
varandra som ackorden i referenslåten har. 

Ackorden i sig ger en ganska tung känsla så jag var tvungen att hitta på något lätt för att inte sjunka 
ner för långt i det dova och mörka. Jag kom på en melodi som jag upprepade med en dämpad synth 
för att skapa en glittrande känsla och sedan skrev jag en gles melodi som en cello fick spela som 
gestaltar det ångestfyllda och mörka. Jag tycker det är få instrument som kan vara så dramatiska som 
cellon därför föll det sig naturligt att den skulle anta den mörka rollen. 

Mitt resultat blev såhär: Ex. 1 

Till skillnad från referenslåten som låter såhär: Ex. 2 (Lyssna mellan 0.00 - 0.10) 
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4.1.2 Vers 
Jag tänker mig att versen går fyra ”vändor”. En ackordsföljd som upprepas fyra gånger. Melodin är 
likadan två vändor (A) och den tredje (B) är annorlunda från A-delen och den fjärde (C) är 
annorlunda från A- och B-delen. Versen har alltså formen A1A2-BC.  

Till att börja med har versen många instrumentala pauser och avskalad melodi och börjar som ett 
avslappnat samtal där man får höra den ena parten. Ett samtal ackompanjerat av rytmiska synthar och 
fingerknäpp. Det är ganska skönt rent känslomässigt efter det intensiva introt där jag kastas mellan 
hopp och förtvivlan.  

Under A2-delen kommer ett handklapp in och skapar ett driv framåt och bidrar till lite liv och 
dramatik uppbackat av en synthfigur som ligger i bakgrunden i en svängande rörelse. Det låter som 
att den spelas upp baklänges och därmed skapar en slags illamående känsla, det uppstår oro i 
samtalet. Den som sjunger blir upprörd vilket tydligt framgår i texten.  

Första delan av versen: 

”Hey, I was doing just fine before I met you, 
I drink too much and that's an issue but I'm okay 
Hey, you tell your friends it was nice to meet them 
But I hope I never see them again” 

På B-delen kommer trummorna in. Här händer det något. Intensiteten växlas upp och lyssnar man på 
texten sker ett tydligt byte av förhållningssätt till personen som tilltalas. Istället för att föra ett 
normalt samtal om hur relationen till den andra parten var innan och att det är trevligt att ses igen så 
kastas man in i historien bakom, vad som egentligen hände och varför de hamnade vart de nu är: 

”I know it breaks your heart 
Moved to the city in a broke down car 
And four years, no calls 
Now you're looking pretty in a hotel bar 
And I, I, I, I, I can't stop 
No, I, I, I, I, I can't stop” 

När jag skulle skriva versen till den här min låt kom jag fram till att jag bara skulle använda mig av 
tre ackord precis som i referenslåten. Jag försökte hålla det så enkelt som möjligt. Svårigheten låg i 
att hitta ett riff som lämnade utrymme till sångmelodin, det var lätt att känna stress och känslan ”här 
borde det verkligen hända något mer” infann sig mer än en gång.  

Jag valde att använda en dämpad synth och en orgel som spelar samma ackord och samma riff. 
Synthen har en dämpad gummiaktig ton som ger en bra attack medan orgeln bidrar med ett mer 
organiskt ljud. Sen gjorde jag som referenslåten med fingerknäpp under A1-och A2-delen för att 
sedan presentera handklappen och i B-delen ta in trummorna. Från och med B-delen har jag också 
lagt en pad  som ligger på en och samma ton som skapar atmosfär för att flirta med det som jag 3

upplever är en oroskänsla i referenslåten. Jag har även lagt in en upprepande melodi som ligger och 
spelar likadant men ökar successivt i intensitet för att skapa mer dynamik i versen. 

 Ett ambient ljud, t.ex. bara en lång ton med en synth som skapar atmosfär.3
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Jag tycker att min vers låter lite gladare än referenslåten så därför föll det sig naturligt att även texten 
skulle dra åt det hållet. ”Closer” är inte någon sorglig låt utan snarare en ganska glad låt då den 
handlar om ett uppbrott mellan två älskade och hur de senare träffas och inser sitt misstag och älskar 
igen. Men jag tycker ändå den har något vemodigt över sig.  

Min text handlar om själva uppbrottet. Den handlar om en person som berättar om hur den inte vill 
göra slut men måste för att reda ut sitt eget liv. 

Min vers: 

A1 
”No, not tonight I´m sorry baby, 
How about tomorrow maybe I´ll stop by
A2
Go, I got to fix this thing that came up, 
I can´t tell you right now don´t ask me why
B 
I got to get things straight,  
Stop fooling round before it´s too late 
C
I got to find a way, to sort it out
What ever it may be, 
What ever it may be”
  
Så här låter referenslåtens vers: Ex. 3 (Lyssna mellan 0.10 - 0.50) 

Så här låter min vers: Ex. 4 

4.1.3 Brygga/Refräng - Intensitet 
Efter versen kommer en form av brygga som egentligen har samma byggstenar som introt. 
Trummorna försvinner och det är samma piano som i introt. Här upplever jag att intensiteten plockas 
upp trots att det händer färre saker i arrangemanget. Det tänker jag är på grund av sångarens sätt att 
sjunga. Melodin går i princip bara mellan tre toner och upprepas som ett mantra som ger intrycket av 
att det är något som den som sjunger verkligen vill ha sagt. Textmässigt framgår det väldigt tydligt 
också då han sjunger: 

”So, baby, pull me closer 
In the back seat of your Rover 
That I know you can't afford 
Bite that tattoo on your shoulder 
Pull the sheets right off the corner 
Of that mattress that you stole 
From your roommate back in Boulder 
We ain't ever getting older” 

Man kastas snabbt in i en situation där det hettar till. Den starka känslan som de två fortfarande har 
för varandra tar över och de kastas in i sängkammaren. 

�7

https://open.spotify.com/track/7BKLCZ1jbUBVqRi2FVlTVw
https://soundcloud.com/thornevallmusic/ex-4/s-KNzru


Jag tycker det är svårt att definiera den här formdelen då den fungerar som en brygga men också som 
en refräng. Man skulle kunna se det som att den här låten egentligen inte har någon specifik refräng 
utan att där refrängen förväntas komma kommer något slags klimax där en hook upprepas bryggan 
ut. En hook som är starkt inspirerad av sångmelodin i bryggan. 

Precis som i referenslåten valde jag att ta samma pianodel som återfinns i introt och till skillnad från 
originalet valde jag att ta bort lite effekter så det ändå låter annorlunda. Under introt när ackorden 
spelas ligger det ett filter över som sveps undan, ett så kallat filtersvep. När sedan hooken kommer 
eller där det förväntas komma en refräng spelar alla instrument samma sak som under versen 
förutom att allting är intensivare och  fetare. Det åstadkom jag genom att mixa om alla instrument 
lite. Det gjorde jag bland annat genom att välja en bastrumma som hade lite mer låga basfrekvenser i 
sig så den kändes större. Synthen och orgeln som spelar själva ackorden på den här delen fick lite 
distorsion  på sig så det låter lite argare.  4

Såhär låter referenslåtens brygga/refräng: Ex. 5 (Lyssna mellan 0.50 - 01.30) 

Såhär låter min brygga/refräng: Ex. 6 

Melodin i vers 2 i min låt är densamma som under första versen ocharrangemanget likadant. Det är 
först på bryggan som något händer. Där sjunger de tillsammans i olika oktaver. Det knyter ihop låten 
på ett väldigt snyggt sätt och visar på att de vill samma sak och att de resonerar likadant om det som 
varit och det som komma skall, åtminstone i närmsta tiden. Efter den bryggan kommer en hook-del 
som är samma som tidigare. Sedan plockas det ner till en ny refräng/brygga och ut i ett outro som 
byggs på med intensitet eftersom där orden ”we ain’t never getting older” upprepas om och om igen 
som för att trycka på just det. Det ger ett tydligt ”lev i nuet”-budskap om att stanna i stunden man är 
och bara göra det som känns bra och njuta. 

Så här låter min färdiga version: Ex. 7  

 En förvrängning av ljudet så det låter lite ”trasigt”. Man brukar prata om dist. Vanlig effekt på gitarrer inom bl.a. hårdrock.4
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4.2 Låt 2 ”I Know Now”  

Referenslåt: Fitz and The Tantrums - "Moneygrabber" 

4.2.1 Arrangemang 
Den här låten skiljer sig avsevärt i allt från produktion och arrangemang till instrumentering och stil 
från den första låten. Här är instrumenteringen elbas, trummor, sång, keyboard (piano, orgel) och två 
saxofoner (barytonsaxofon och tenorsaxofon). Produktionen är luftig med mycket reverb . 5

Det är ett tydligt retro-sound över hela produktionen. Tankarna åker direkt till 60- och 70-talets 
soulmusik. Det finns ett starkt driv som hela tiden för låten framåt, framför allt i refrängerna medan 
verserna är något mer sparsmakade.  

I den här typen av musik är det generellt väldigt vanligt att det är en gitarr med i ensemblen. Det 
finns inte här och det är ganska intressant. Jag reagerade på det först efter att jag hade lyssnat på den 
några varv. Det är imponerande att de lyckas skapa ett sådant genuint retro-sound utan att ha gitarr 
med som är väldigt förväntat i den här typen av musik. 

Instrumenteringen i min låt är likadan som i referenslåten. Jag har bas, trummor, sång, blås och 
keyboard som i det här fallet är elpiano och orgel. Jag har försökt att skapa ett så organiskt sound 
som möjligt i hela arrangemanget. Mycket av det tycker jag ligger i att hålla det enkelt och inte ha 
varje instrument till att spela för svåra saker. Här känns det lite mer ”back to basic”.  

4.2.2 Attityd 
När jag för första gången lyssnade på den här låten så var det första som slog mig att det kändes som 
att det slet och drog lite i ensemblen. Tempot åker lite upp och ner och det sliter lite mellan 
instrumenten på sina ställen. Det känns liksom lite nonchalant vilket jag tror bidrar mycket till att det 
känns så levande och verkligen levererar en känsla. En sådan här låt skulle knappast ha något att 
vinna på att vara ”perfekt”. 

I min låt har jag bara använt mig av mjukvaruinstrument , förutom sången då förstås. Det var för att 6

jag kände att jag ville utmana mig i att använda mjukvaruinstrument och få ett så realistiskt ljud som 
möjligt. Svårigheten med det är att det väldigt lätt kan bli för rent och städat när man bara använder 
mjukvaruinstrument.  

När jag gjorde instrumentspåren använde jag ett keyboard kopplat till datorn för att kunna spela in så 
mycket som möjligt instället för att bara programmera direkt i datorn. Jag hittade t.ex. ett trumset i 
Logic som jag tyckte om och sedan spelade jag det trumkomp jag ville på keyboarden. Eftersom jag 
inte är någon trummis så blev det inte så bra när jag spelade in trummorna. Det blev ganska otight 
mot resten av instrumenten och det slet och drog lite väl mycket. När jag väl spelat in trummorna 
som jag ville ha de och informationen fanns i programmet kunde jag börja redigera och det var då det 
blev svårt. Det är otroligt lätt att bara kvantisera  allting så att alla trumslag kommer på exakt rätt 7

 Simulering av ett rums efterklang.5

 Instrument som bara finns i datorn men låter som riktiga instrument. Spelas på t.ex. ett klaviatur kopplat till datorn.6

 Begränsa något till en mängd värden. I musiksammanhang handlar det om att begränsa hur långt ifrån t.ex. slagen i en 7

takt en ton ska befinna sig.
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ställe och att trummorna håller tempot perfekt hela låten igenom. Där med ta bort all känsla av att det 
faktiskt är en människa som spelar eftersom ingen människa spelar ”perfekt”. Det var en påfrestande 
process att förbättra instrumenten utan att ta bort det mänskliga och organiska. Men svårast och mest 
tidskrävande var trummorna då det är trummor tillsammans med bas som bygger grunden i den här 
typen av musik. 

4.2.3 Beat 
Mycket av det som utmärker den här låten är drivet som finns, en stark vilja framåt och det är 
trummorna som ansvarar för mycket av det.  

Under refrängerna spelar trummorna ett så kallat ”stressbeat” vilket är ett av mina personliga 
favoritkomp på trummor. Det bidrar till att driva låten framåt och tillför energi. Grunden i ett 
stressbeat är att virveln slår på alla fyra slag i en takt till skillnad från traditionellt trumkomp där 
vrivelslaget bara ligger på två och fyra. Det är egentligen det som är ett traditionellt grundläggande 
trumkomp i pop- och rockmusik. Bastrumma på första och tredje slaget och virvel på andra och 
fjärde. I min låt så har jag valt att rytmisera bastrumman lite annorlunda än ett traditionellt komp 
men grunden är fortfarande densamma, virvel på andra och fjärde slaget.  

Traditionellt trumkomp med virvel på 2 och 4: Ex. 8  

Stressbeat med virvel på alla slag:  Ex. 9 

4.2.4 Blås 
I referenslåtens blåsarrangemang finns det bara två saxofoner. En baryton- och en tenorsaxofon. Jag 
valde att lägga till en trumpet och en trombon för att få lite topp i hela arrangemanget. En trumpet 
spelar den högsta stämman av dessa blåsinstrument och bidrar till att det känns lite lättare och 
gladare och trombonen har ett ganska lågt härligt morrande som bidrar till mer mellanregister. Jag 
valde också att ha med en altsaxofon istället för en tenorsaxofon då jag tycker att tenoren och 
trombonen annars kan hamna lite väl nära varandra.  

Mitt blåsarrangemang på refrängen låter såhär: Ex. 10 

Refrängen (med blås) i referenslåten låter såhär: Ex. 11 (Lyssna mellan 0.16 - 0.33) 

Min refräng med övriga ensemblen låter såhär: Ex. 12 

4.2.5 Mix 
Referenslåtens kompsektion består av piano, bas och trummor. Därför är det mycket luft och luckor i 
mixen på inspelningarna. Det är tydligt att de eftersträvar produktioner som inte får dem att låta som 
något som de inte är. Det här var en svår utmaning för mig.  

Jag har jobbat en hel del med reverb för att fylla ut och skapa rum där jag tycker att det blir väl tomt 
och tråkigt. Jag har exempelvis valt att använda samma reverb på alla instrument så det upplevs som 
att man står i samma rum och spelar. Sen har jag använt olika mycket reverb på de olika 
instrumenten för att ge känslan av att de är på olika avstånd från mikrofonerna 
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Kombinationen reverb och panorering har varit väldigt betydelsefull vid mixningen av denna låt. 
Genom att panorera  varje instrument ut från center och samtidigt jobba med reverbet för att skapa 8

avstånd så skapas illusionen av att man lyssnar på ett helt band. Jag ville uppnå känslan av att man 
satt och kollade på ett band som spelade låten. 

Här finns hela låten att höra: Ex. 13 

4.3 Låt 3 ”Over And Over Again”  

Referenslåt: Zach Fleury - "Hey, Marie" 

4.3.1 Kärna 
I grunden så är det bara gitarr och sång på den här låten. Förutom vissa ställen där det är stråk. 
dragspel och ett Fender Rhodes elpiano finns med i låten till och från. Ett otroligt sparsamt 
arrangemang där allra största fokus ligger på sången och kanske framför allt texten. Jag valde att ta 
fasta på gitarr och sång-idén. Eftersom arrangemanget är så otroligt sparsmakat så ville jag göra en 
så sparsmakad och naken låt som möjligt. Jag ville behålla idén om ett naket och sparsmakat sound. 
Jag ville med andra ord låta texten tala fritt utan att fråntas uppmärksamhet av saker i arrangemanget.  

I referenslåten spelar gitarren ett slags fingerspel som är dämpat, vilket innebär att man inte låter 
strängarna ringa ut utan dämpar bort tonen med handen. Det är ett effektfullt sätt att spela på som 
bidrar till en slags mystik och skörhet, utan att det blir för försiktigt och mesigt. Det ger snarare ett 
smygande, drömskt och trevande intryck som talar väl till texten i låten. I min låt valde jag att 
strumma, det vill säga att inte spela fingerspel utan att dra över alla strängar samtidigt. Jag tycker det 
är ett effektivt sätt att få en slags perkussiv känsla. Nästan som att det fanns trummor med i låten 
trots att det inte gör det. 

4.3.2 Text 
Referenslåtens text: 

Oh no, what have I done? 

You locked yourself in your room 

Get your pretty face up off the pillow case 

You’ve been on like this since noon 

Hey Marie 

Hey Marie 

Sister phoned in from town 

She insists I wait you out 

Don’t take this too hard Zachary 

Been on like this since she was three 

Hey Marie, how about you come out? 

I could help you sound it out 

Hey Marie 

Hey Marie 

Hope you know how we love you 

Sweet Marie we are here for you 

Hey Marie, how about you come out? 

I could help you sound it out 

Hey Marie 

Hey Marie 

 Placering av ljud i stereobilden.8
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Jag tycker texten i den här låten är väldigt viktig. Den är personlig och beskrivande. Artisten som 
skrivit och sjunger referenslåten heter Zachary Fleury och i texten citerar han sin syster som säger 
”Don’t take this to hard Zachary” vilket ger intrycket av att det är en text som berättas från hans eget 
perspektiv. Jag tolkar det som att huvudpersonen i texten, Marie, är hans lillasyster och att den syster 
som ringer till honom är hans storasyster. Han mår dåligt över att Marie bara ligger på sitt rum och 
inte vill göra något och han klandrar sig själv för det. Hans äldre syster ringer och förklarar att hon 
alltid håller på såhär och har alltid gjort och att det inte är hans fel. En självrannsakande berättelse 
där han vill hjälpa sin älskade syster och vill få veta om han har varit delaktig till att hon känner som 
hon gör. 

Jag valde att skriva min låt ur sångarens perspektiv. Texten handlar om en relation mellan två 
människor där glöden har börjat ta slut. De bråkar mest hela tiden och till slut vet de inte ens varför 
de bråkar. Vem gjorde fel? Gjorde ens någon fel eller är det bara att de har tröttnat på sina vanor och 
varandras sällskap så bråket blir en slags undanflykt från verkligheten? Personen som sjunger låten 
gör sitt bästa för att försöka förbättra situationen och ändra på sina vanor och hitta tillbaka till den 
där glöden som en gång fanns. Det går inte så bra och hen faller in i samma mönster om och om 
igen. Ett mönster där minsta lilla felsteg kan innebära tragedi. Resonemanget blir att det kanske vore 
bäst att ta farväl för bådas skull och vara glada över det de en gång hade. 

Min text: 

Oh no, I messed up again. I didn’t know, couldn’t comprehend 

Where did i go wrong this time, I´m sorry I don´t mean to whine  

But hey, do you remember when, things like these could happen and 

we remained the same anyway, It still ain’t right that´s not what i say 

I keep on doing it over and over again 

I try to renew but I fail to mend 

Are we still family? Well I’m not sure that’s not how it feels 

Stop, look backs it’s time for us to see, that you and I was never meant to be 

I keep on doing it over and over again 

I try to renew but I fail to mend 

I guess it´s time to say goodbye, i could´t change no matter how i tried 

I loved you even though it didn’t show, but the best for you is to let me go 

I keep on doing it over and over again 

I try to renew but I fail to mend      
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Sista versen är där det börjar ljusna. Även om det naturligtvis är tungt att behöva avsluta en relation 
så kan det på något sätt ibland vara det enda sättet att rädda båda två inblandade. Här har paret 
kommit till insikt om vad som behövs göras och det är att göra slut. Jag tänkte mig att det på något 
sätt är en väldigt positiv vers. Trots att deras underbara förflutna hänger kvar så har de insett vad som 
behöver göras och det ser jag som en bra sak. Det backas upp i arrangemanget då det innan tredje 
versen kommer ett stick med stråk som öppnar upp och släpper in värme och ljus i historien. Det 
bidrar till en slags känsla av hoppfullhet där man kan blicka tillbaka på det som varit med glädje 
istället för att blicka framåt med frustration på grund av den situation man befinner sig i. 

Så här blev resultatet: Ex. 14 
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4.4 Låt 4 ”Just Hold On” 

Referenslåt: Gavin DeGraw - "Crush" 

Det här är en ganska traditionell rocklåt. Gavin kommer från en singer/songwriter-tradition där piano 
och sång är i fokus. Det känns som att han har skrivit låten som en typisk singer/songwriter-låt men 
sedan tagit ett band, arrangerat låten och spelat in den. Det är inga konstigheter med varken 
arrangemang eller mix men fortfarande otroligt välspelat. Det svänger så det svartnar om det. De allt 
flesta av hans låtar har en väldigt tydlig traditionell och förutsägbar form som är: intro, vers, brygga, 
refräng, mellanspel, vers, brygga, refräng, stick, lugn refräng, vanlig refräng och sist ett outro. 

Instrumentuppsättningen är grundläggande och enkel med piano, sång, gitarr, bas och trummor. Det 
märks tydligt genomgående i alla hans låtar, och så även med den här låten, att de är skrivna på och 
för piano och sång främst. Låten fungerar bra utan bandet. Det känns verkligen som att bandet ska 
vara där för att lyfta den befintliga låten snarare än att vara en del av den. Arrangemanget bär inte 
låten utan snarare lyfter den. 

Det här är den enda av låtarna i detta arbete med riktiga instrument och ett helt band, vilket innebar 
en något mer omfattande inspelningsprocess.   

4.4.1 Sväng 
Svänget var den absolut största utmaningen spelmässigt med den här låten. Låtens grundsväng ligger 
någonstans mellan shuffle och rakt vilket är något som jag verkligen tycker är talande med hans 
musik. Han har liksom ett eget sound. Det är lätt att hamna i en för tung shuffle och då tappar man 
genast känslan av att det är en Gavin-låt. När det blir för mycket shuffle så hamnar man i mina öron i 
ett slags blues-gung och tappar känslan av att det är en lätt poplåt. 

För att hitta rätta svänget fick jag och mina musiker experimentera en del och testa olika saker i 
replokalen. Vi experimenterade fram och tillbaka i vilket/vilka instrument som skulle spela rakt och 
vilket/vilka som skulle spela shuffle och kom fram till att alla delar på den bördan mer eller mindre. 
Jag insåg att t.ex den akustiska gitarren får stå för mycket av shufflen. Ackordsbytena kommer på 
synkop vilket innebär att de inte kommer på taktslagen utan mellan. Men genom att plocka bort 
sextondelarna sånär som på några stycken här och där som avslöjar shufflen uppfattas kompet som 
rakare. I exemplet nedan har jag tagit med taktslagen, fyra i varje takt, för att förtydliga var 
synkoperna och ackordsbytena kommer. 

Såhär spelar akustiska gitarren: Ex. 15 

Till skillnad från elgitarren som spelar mycket rakare och egentligen inte underdelar något alls och 
där den gör det så är det ingen shuffle. 

Såhär spelar elgitarren: Ex. 16 

4.4.2 Arrangemang, pianopop 
Den här genren tillhör den jag kallar pianopop. Enkel popmusik med tydliga former, bekanta 
taktarter, starka refränger och med inga främmande ackord. Alltid med pianot och sången i fokus. 
Därför var naturligtvis pianoarrangemanget en stor del av min låt. Jag skrev först introriffet på gitarr 
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med avsikt att det skulle det skulle bli det slutgiltiga resultat. Resultatet blev dock i mitt tycke inte 
genre-enligt. Jag valde därför att pianot skulle spela riffet förstärkt med en elgitarr som fick spela ett 
snarlikt riff. Sedan följer arrangemanget ett tydligt mönster. Det är fullt ös på introt för att sedan gå 
ner i dynamik på versen där sången kommer in. En kort brygga leder in i en tydlig refräng som är lätt 
att sjunga med i, fullt ös och repetitiva melodier som är lätta att komma ihåg. 

Generellt så är det ganska lite som händer i låten. Det är inga coola ljud, inga utmärkande rytmer, 
inga galna ackord. Bara enkel pop rakt upp och ner. Därför var det svårt att inte göra för mycket. 
Under flera tillfällen kändes det som att det verkligen måste hända något annars kommer både jag 
och lyssnaren bli uttråkade. När t.ex. andra versen kom kände jag att det inte fungerar att köra en till 
vers precis likadan som den förra. Jag kände samtidigt att jag inte kunde lägga till mer, för då skulle 
den sticka ut för mycket. Lösningen blev att jag plockade bort basen under första halvan av versen, 
sedan under andra halvan när basen väl kommer in igen blir det ett lyft då man nästan hunnit börja 
sakna basen. Sedan skrev jag om versmelodin lite på andra halvan för att göra det intressantare och 
lade även en stämma på leadsången.  

Såhär blev vers 2: Ex. 17 

Texten på vers två bidrog till att jag valde att ändra melodin i andra halvan. 

Vers 
Hey I’m sorry there’s something that I should have said, it might seem easy but these 
demons that are in my head, maybe liquor and pills and anything other you can 
imagine, is the reason why 

This is the only way out    

Refräng 
Darling just hold on, we’ll overcome before you can tell what is going on please stay 
strong  

Resultatet blev såhär: Ex. 18 
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5. Diskussion 

5.1 Svårigheter 
Det har varit en lärorik och intressant process. Att gripa sig an låtskrivning med de här givna ramarna 
och med så tydliga referenser var något helt nytt för mig. När jag i vanliga fall skriver har jag också 
referenslåtar men då har jag inte behövt att begränsa mig som nu. Då har jag istället kunnat släppa 
loss kreativiteten och låta själva skrivande bära åt det hållet låten vill att den ska bära. Jag ser 
låtskrivningsprocessen som en snöboll som man sätter i rullning högst upp i en backe. Allt eftersom 
den rullar ner så växer den och får mer innehåll och mer fart. Ibland är det en ojämn backe, ifall 
lutningen på backen minskas,  minskas även rullningen på snöbollen. Innehållet ökar i ett 
långsammare tempo. Ibland svänger det åt något håll antingen på grund av ett hinder eller på grund 
av väder och vind. Då är det dit den ska helt enkelt. Jag tänker att låten får följa sin egen väg och jag 
gör mitt bästa för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att den ska kunna göra det. Men här 
har det snarare varit så att om låten svängt åt något håll eller tappat fart vid fel del av processen då 
har jag varit tvungen att stanna upp och gå tillbaka för att sedan knuffa den i rätt riktning igen. 

Det har också varit mer krävande än jag trodde att släppa taget och gå vidare när jag känt att jag varit 
klar med en låt. Gemensamt för varje låt har varit att när jag gått tillbaka och lyssnat igen så har jag 
hört saker som jag inte är nöjd med eller kommit på saker som måste ändras eller läggas till. Alltid 
när jag lyssnar på låtar som jag skrivit vill jag ändra på saker och undrar hur jag egentligen tänkte när 
jag tog beslutet att vara nöjd med vad jag hör. Det har blivit väldigt tydligt under den här processen. 
Snöbollen har liksom fortsatt att rulla trots att jag ansett att den varit stor nog. Det har varit mycket 
givande för mig att träna på det här. Jag fick tvinga mig att släppa taget och vara nöjd vilket jag 
kommer att ha stor nytta av i framtiden. Att kunna släppa taget är något som de allra flesta låtskrivare 
som jag pratat med tycker är jättesvårt och därför tycker jag att alla vi som skriver låtar borde testa 
det här konceptet bara för att utmana oss själva. 

5.2 Mitt egna uttryck 
Att få med mitt eget uttryck i låtarna har varit svårt. Ofta har jag blivit tvungen att påminna mig själv 
om varför jag skriver dessa låtar och under vilka premisser jag faktiskt gör det. Processen med att få 
till en låt som jag tycker låter som en annan har gått relativt bra och den största utmaningen har legat 
i att få med mitt eget uttryck. Det har vid flera tillfällen varit att jag haft en färdig vers eller refräng 
som hade fungerat men där jag känt att det här är ingenting som jag skulle kunna framföra eller stå 
för. Inte att det för den sakens skull skulle vara dåligt, utan snarare att jag lägger så pass stor prestige 
i mig själv som artist att jag inte vill framföra något som jag inte kan stå för. De här käpparna i hjulen 
har gjort att det har tagit mycket längre tid och energi än vad jag trodde.  

Under produktionsprocessen av låtarna märkte jag tydligt att det var enklare när jag gjorde allting 
själv. Jag har producerat och spelat in alla låtar helt själv med undantag för låt 4 som spelades in med 
ett band i en studio. Förvisso med mig själv som producent. Att vara producent är inget jag har så 
stor erfarenhet av. Där stötte jag på vissa hinder när musikerna inte anammade mina idéer och 
visioner. Troligtvis på grund av att jag inte är någon pedagog i de sammanhangen mycket på grund 
av liten erfarenhet.  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5.3 Resultat 
Jag är väldigt nöjd med vad jag har åstadkommit. Jag tycker att jag lyckats få med mitt egna 
konstnärliga uttryck och låtit min röst tala genom musiken. Inte bara för att jag sjunger på 
inspelningarna utan för att jag tycker att det är bra låtar med bra innehåll och som har något att säga 
och som jag kan stå för. Gällande huruvida det är plagiat eller inte är en annan fråga. Jag kan själv 
såhär i efterhand tycka att främst låt 2 och 4 klarar sig bra undan att vara plagiat medan låt 1 och 3 är 
gränsfall. Det finns mycket i melodin i framförallt låt 3 som är väldigt likt referenslåten. Även om 
arrangemanget är annorlunda och det är helt annan struktur på låten och framför allt att texten, som 
jag tycker är den viktigaste ingrediensen, handlar om något helt annat så är detta ändå inget som 
nödvändigtvis friskriver en i en rättstvist om man skulle anses ha lånat för mycket av melodin. 
Gällande låt 1 så är det mycket i produktionen som låter likt referenslåten. Jag undrar om det inte 
balanserar på gränsen för vad som är okej. Men även här tycker jag att jag kommer undan tack vare 
att text och melodi är helt annorlunda i jämförelse med referenslåten. 

5.4 Slutsats 
Ett nyttigt projekt som jag skulle vilja rekommendera alla låtskrivare till att göra. Det har varit 
givande att tvinga sig själv att stanna upp och reflektera på sin egen process som annars lätt kan 
avfärdas som att ”jag gör ju bara”. När man sitter och jobbar med något så intensivt är det lätt att 
glömma vad man gör och inte minst VARFÖR man gör det. Det är lika viktigt här som med allt 
annat. Jag har lärt mig än en gång (det lär ju inte vara sista) att man ska lita på magkänsla. Trots att 
man har tuffa ramar att hålla sig inom. 
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