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1. Inledning/Bakgrund  
 
Musikskapande blir roligare med andra! Eller blir det alltid det? Vad händer om det inte alls 
känns bra och att vi trots det ska vara kreativa tillsammans, skapa något tillsammans och 
utvecklas tillsammans? Vad händer med mig och mitt skapande om personerna jag musicerar 
och skapar med får mig att känna mig mer självsäker, bättre och mer kreativ eller om de får 
mig att känna mig osäker och okreativ? 
 
Dagens låtskrivningsklimat i Sverige består till stor del av låtskrivningssessioner. Att paras 
ihop med andra personer, kända eller okända för dig, för att skriva musik tillsammans under 
bestämda former. Att då jobba som enbart låtskrivare och inte framföra musiken själv, utan 
vara den som skriver musiken, är något jag har fascinerats av länge men inte kunnat 
identifiera mig med själv. Jag pratade med låtskrivaren och producenten Max Thulin (som 
har skrivit musik till bland annat Linnea Henriksson , Cornelia Jacobs och Matilda Melin ) om 
vad det innebär för honom att skriva musik tillsammans med andra i formen 
låtskrivningssession och vad hans tankar var kring det. Han pratade då om spänningen i att 
träffa en helt främmande person för att vara kreativa ihop utan att veta något om varandra. 
Han pratade även om att det kan vara olika svårt att skriva musik med personer han känner 
bra sedan tidigare. Hans resonemang fick mig att vilja testa mina egna gränser och utmana 
mig själv på samma sätt. Alltså att skriva musik tillsammans med personer som jag känner 
väl och att skriva musik med personer jag aldrig har träffat. Det  blev grundidén  till mitt arbete 
och är vad jag kommer att undersöka och utveckla.  
 
Jag har skrivit musik sedan flera år tillbaka men då oftast ensam och inte tillsammans med 
andra. På senare år har jag skrivit en del tillsammans med andra personer men jag har aldrig 
utmanat mig inom det, utan enbart skrivit låtar med personer jag tidigare haft musikaliska 
samarbeten med. Under mina studier på universitetet har jag insett att jag påverkas starkt av 
vilka personer jag skapar och är kreativ med. Att samarbeta med en annan person inom 
musikområdet påverkar framförallt mitt initiativtagande. Initiativtagande har därför blivit en 
central del i hur jag ser på mitt musikskapande, musicerande och min kreativitet tillsammans 
med andra musiker. Att skapa en miljö där det är möjligt att ta initiativ genom att testa idéer, 
spela upp låtar, spela solo, ge förslag på ackord, dynamik, text, melodi, arrangering, känsla 
etc. är vad som avgör hur jag skriver låtar och musicerar med andra. Därför har jag valt att 
beröra denna punkten specifikt i mitt arbete. Att påverkas av andra innebär också att influeras 
musikaliskt av andra. När jag började skriva musik influerades jag mycket av artister inom 
singer/songwriter-genren som Frida Hyvönen, Regina Spektor  och Ane Brun. Därefter 
började jag skriva musik inom indiepop-genren med influenser från bland annat Emilie 
Nicholas, Highasakite  och Amanda Bergman . Nu på senaste tiden har jag skrivit musik på 
svenska inom pop-genren och tagit mycket inspiration från Laleh , Linnea Henriksson  och 
Nadja Evelina. Alla de olika genres jag nämnt har jag med mig i mitt musikskapande och jag 
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vill fortsätta att utmana mig själv i att skriva musik inom olika genres. Att bli påverkad av 
andra behöver nämligen inte vara negativt utan en annan låtskrivare kan kanske ta fram helt 
nya musikaliska sidor i mig. Den tanken skapar en nyfikenhet hos mig och är också en av 
anledningarna till varför jag valt att jobba med personer från olika genre i mitt arbete. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Att undersöka hur jag kan utveckla mitt låtskrivande och musikskapande genom 
låtskrivningsessioner med andra musiker med olika genrebakgrund, relation till mig och 
kompetenser.  
  

- Vilka egenskaper och situationer påverkar mitt initiativtagande under sessionerna? 
 

- Vilka svårigheter respektive möjligheter upptäcker jag i låtskrivningsprocessen 
gällande text, melodi och arrangering? 

 
- Vilka nya tankebanor och verktyg har jag fått med mig från arbetet för mitt vidare 

musikskapande och konstnärliga uttryck?  
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3. Begreppsförklaring 
 
Topliner - Låtskrivare som skriver text och melodi.  
Låtskrivningsssession - Två personer skriver musik tillsammans under begränsad tid.  

Track - Musikproduktion av låt där allt utom sång finns med. Det vill säga instrumental 

version inom elektroniskt producerad musik.  

Låtskelett  - Låt bestående av text, melodi och ackord.  

Logic - Musikprogram i dator för producering och låtskrivning.  

Originalmusik - Musik skriven och utgiven av samma personer.  
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4. Metod och material 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag i mitt arbete skrivit musik tillsammans med 
fyra andra musiker och låtskrivare. De hade alla olika genrebakgrund, relation till mig och 
kunskaper inom musik. Jag valde att skriva med två vänner och två för mig okända personer 
för att få så stor bredd som möjligt i deras påverkan på mig musikaliskt.  Varje person fick två 
sessioner på ca. 3 timmar var, alternativt en längre session, där vi skrev låten från grunden. 
Jag tog alltså inte med något material till låtskrivningssessionerna att utgå ifrån eller en redan 
färdig låt-idé. Jag ville att vi skulle vara lika delaktiga från låtens första idé till det färdiga 
resultatet. Vi började antingen att skriva ett låtskelett bestående av text, melodi och ackord, 
eller med produktionen av låten i Logic och byggde upp låten del för del. Vilket av de två 
tillvägagångssätten vi valde berodde på vilken genre vi ville skriva låten i samt vilket 
tillvägagångssätt båda kände sig mest bekväma att jobba med.  
 
Jag spelade in låtskrivningssessionerna för att i efterhand lyssna och analysera de andra 
låtskrivarnas påverkan på mitt initiativtagande och vilka svårigheter och möjligheter vi stötte 
på gällande textskrivning, melodi och arrangemang/producering av låten. Jag jämförde tankar 
och idéer från låtskrivningssessionerna med hur slutresultatet lät vilket gjorde det möjligt att 
följa hur låten skapades steg för steg genom lyssningsexempel i genomförandet. Jag skrev 
även loggbok efter varje session för att använda som material till reflektion i arbetet.  
 
I min diskussion diskuterar jag vilka nya tankebanor, kunskaper och verktyg jag kan ta med 
mig från mitt arbete för mitt vidare musikskapande.  
 
Person A 
Person A är musiker, artist och låtskrivare inom elektronisk indie/pop. Vi har varit vänner 
sedan länge men aldrig skrivit ellet musicerat ihop. A studerar just nu musikproduktion och 
släpper originalmusik under namnet Bonander. A har skrivit musik inom jazz-genren och det 
är även där hon har sin grund. På senare år har hon börjat skriva musik som är mer 
elektroniskt influerad och jobba mer aktivt med den elektroniska produktionerna av låtarna.  
 
Person B 
Person B studerar jazz på musikhögskola och är liksom person A en nära vän till mig. Vi har 
varit vänner sedan vi studerade ihop på folkhögskola men aldrig skrivit musik tillsammans. A 
skriver originalmusik inom modern jazz och har genom sina studier utvecklats som 
kompositör och låtskrivare.  
 
Person C 
Person C kontaktade jag genom ett förlag och skivbolag då vi inte känner varandra sedan 
tidigare. Jag berättade vem jag var som musiker och låtskrivare samt skickade inspelningar 
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till honom på tidigare låtar jag skrivit och han blev intresserad av att skriva musik 
tillsammans. Han jobbar som producent och låtskrivare och skriver musik inom genrerna 
k-pop, indie-pop och RnB. Han släpper originalmusik under namnet Saint Jin. 
 
Person D 
Person D är en bekant till mig som jag kontaktade inför mitt arbete. Hon studerar master i 
musikproduktion och släpper originalmusik under namnet Iris Julie. Vi har aldrig skrivit eller 
skapat musik tillsammans tidigare. Hon skriver musik inom kommersiell pop och skriver 
musik med kortare fraser, mer repetitiva melodier och lägger stor vikt vid hookar i musiken.  
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5. Genomförande  
 
5.1. Session med nära vän inom elektronisk pop-genre.  
       Person A. 
 
Jag och A är vänner sedan länge. Vi studerar båda på musikhögskolor och skriver musik på 
varsitt håll. Trots detta har vi aldrig skrivit musik ihop. A kommer från en jazz/elektronisk 
bakgrund och har tidigare inspirerats mycket av bland annat Susanne Sundfør  och Emilie 
Nicholas. A har släppt originalmusik i elektronisk indiepop/jazz-genre och jag ville skriva 
med henne i och med hennes sound, kunskap om produktion samt på grund av att hon är en 
nära vän. Hennes melodispråk är dynamiskt och influeras av allt från komplexa jazz-melodier 
till enklare pop-upprepningar.  
 
5.1.2. Session 1  
 
Vi började med att prata igenom hur vi ville påbörja låten och kom fram till att vi skulle börja 
med produktionen i Logic. Det var mest lockande för vår del i och med att vi ville skriva 
inom en elektroniskt baserad genre. I vanliga fall backar jag ofta ifall någon besitter mer 
kunskap inom ett område som Logic, men med A kunde jag vara delaktig direkt och komma 
med tankar och förslag. Vi frågade ofta vad den andra tyckte och tänkte och vi höll det hela 
tiden öppet för den andra att komma med tankar. Vi började med trummor och bas över 
ackorden Em-Am-D. Vi byggde därefter vidare med synthar och sound.  
 
Vid ett tillfälle säger jag ett “hm”-ljud till musiken. Vi fångade upp det direkt och lade in det 
i låten. Det bidrog till den dova och mystiska stämningen i låten. 
 
Från sessionen när jag först gjorde “hm”:  1.1. “Hmm” - idé 
 
Hur det blev i låten: 1.2. “Hmm” resultat 
 
När vi skulle börja med melodin hade vi inte några direkta tankar. Vi pratade om att göra den 
till en duett. A mumlade en melodi och jag följde efter med förslag inspirerade från hennes 
melodi. Melodin passade till ljudbilden vi byggt upp under introt. 
 
Från sessionen när första melodislingan skrevs: 1.3. Melodi vers 
  
Hur resultatet av versen blev: 1.4. Melodi vers resultat 
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Till texten föreslog A att vi skulle flödesskriva var för sig i några minuter för att därefter läsa 
upp vad vi skrivit för varandra. Flödesskriva innebär att skriva text utan tanke på resultatet, 
utan snarare skriva tanklöst och utan krav. Jag tycker om verktyget att flödesskriva för att få 
fram material att kunna använda i en text. Att då göra det tillsammans med någon annan 
kändes spännande och även utmanande i och med att vi skulle sammanställa bådas texter till 
en låttext. I tidigare sessioner har jag oftast skrivit texten själv med feedback från den andra 
jag skriver med. Därför var det ovant men även roligt att skriva texten ihop. I min loggbok 
skrev jag att i och med att A hade många bra textrader trodde jag att vi bara skulle använda 
text från henne. Jag började ursäkta mig direkt. Men när vi väl skulle skriva ihop texten fick 
vi plocka meningar från båda. Vi lyssnade på varandras tankar och ideér och kunde därefter 
bygga ihop låtens text. Det gick alltså att skriva texten ihop trots att jag först tvekade och det 
var framförallt roligt att skriva texten tillsammans. Vi valde att skriva utifrån ett scenario där 
två personer möts och passion uppstår. Vi ville använda oss av konkreta händelser och 
abstrakta metaforer och meningar. Texten byggdes upp så att antalet stavelser passade med 
melodin och flödet i texten blev lugnt och inte rytmiskt utmanande. Att vi valde att blanda 
abstrakt med konkret är vad som gjorde texten fängslande. Första textraderna blev följande:  

 
Innanför dörren nu (konkret) 
Natten andas i mig (abstrakt) 

Känner du  
 

Du gör vad du vill  
Trygga händer på mig (konkret)  

Lite till  
 

Ropar ditt namn igen (konkret) 
Ja du ser mig tillslut (abstrakt) 

Hela sanningen (abstrakt) 
 

Låter dig känna fritt (konkret) 
Kaoset lugnet där i (abstrakt) 

Allt är ditt  
 
5.1.3. Session 2  
Dagen efter sågs vi för session 2. Vi valde att fortsätta med bryggan och vidare mot en 
refräng. Vi började med att spela in trummor och synthar på bryggan för att därefter komma 
på en melodi. Till melodin testade jag att upprepa samma toner som A sjöng som ett svar på 
hennes fras. Det var inget vi pratade om att göra utan något som fick komma till i stunden.  
 
Från sessionen när vi skrev melodin till bryggan: 1.5. Melodi brygga 
 
Hur det blev i låten: 1.6. Melodi brygga resultat 
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Vi jobbade på liknande sätt som dagen innan. Båda var involverade i alla steg och att vi 
gjorde allt tillsammans.  Vi byggde vidare på den blivande refrängen och skiftade hela tiden i 
rollfördelningen av vem som gjorde vad. Jag lärde mig mycket av att skriva med henne. Vi 
lade stort fokus på trummor/beat och vilken typ av känsla vi ville ha i refrängen, alltså om vi 
ville att låten skulle gå mot ett klimax i refrängen eller om vi ville ta ner dynamiken. När det 
kom till att skriva melodin till refrängen började vi känna oss trötta. Vi kom fram till att vi 
inte ville krysta fram något, samtidigt som vi ville spåna idéer. Jag nynnade en melodi och 
efter ett tag började vi hitta något som kändes helt okej. Den fungerade till resten av låten i 
och med att vi lade melodin i ett högt tonläge som indikerade att det var klimax av låten. Att 
låta verserna vara i ett lågt tonläge och refrängen i ett högt tonläge är en vanlig teknik inom 
låtskrivning. Det skapar dynamik och bygger upp en spänning mellan låtdelarna. Samtidigt 
var vi inte helt nöjda med melodin i refrängen. Den blev inte så repetitiv och unik som vi 
ville ha den. Vi var nöjda med melodin i versen och vi ville att refrängen skulle kännas lika 
självklar. Vi spelade in den melodi vi kommit på med tanken att fortsätta utveckla den vid ett 
senare tillfälle.  
 
När jag nynnar på melodin: 1.7. Melodi refräng 
 
Hur den blev i låten: 1.8. Melodi refräng resultat 
 
5.1.4. Reflektion 
 
Vilka egenskaper och situationer påverkade mitt initiativtagande under sessionen?  
I och med att vi kände varandra sen tidigare gick det lätt att prata om rollfördelning och hur 
vi ville jobba samtidigt som vi skrev låten. Vi lät inte slumpen eller redan rådande rollen 
styra oss eller vem som gjorde vad under sessionen. Vi valde att dela upp fördelningen av 
vem som satt vi datorn, skrev text, melodi och ackord. Vi valde själva vilken stämning vi 
ville ha och det lade grunden till att jag kände mig helt trygg med att själv ta initiativ, både i 
producerandet av låten, melodin och texten. Att båda kände sig bekväma i genren gjorde det 
lätt att komma med förslag på ackord, sound och melodi. Som i alla kreativa situationer 
tvekade jag ibland och tvivlade, men A var då snabb med att fånga upp mig och vända det till 
något positivt. Vi var båda ärliga med vad vi tänkte och tyckte och det kändes bra att kunna 
lita på varandras åsikter. 
 
Vilka svårigheter respektive möjligheter upptäckte jag i låtskrivningsprocessen med A 
gällande text, melodi och arrangering? 
I vanliga fall brukar jag börja med att skriva skelettet för låten, det vill säga ackord, text och 
melodi, innan jag börjar med arrangering eller producering av låten. Att då börja med 
produktionen var en utmaning för mig i och med att jag inte är van att jobba på det sättet. Vi 
började till exempel med att välja vilket sound vi ville jobba med, snarare än vad låten skulle 
handla om eller i vilken tonart den skulle gå i. Vi byggde upp låten del för del och jag tycker 
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att det hörs i låten att det är så vi har jobbat. Delarna hänger inte helt ihop och det finns inte 
ett helhetstänk kring låten, utan det blir mer fokus på detaljer och partier. Eftersom vi inte 
hade en tydlig vision för låten fick vi leta oss fram med utgångspunkt i vad som kändes bra i 
stunden gällande sound och melodier. Det gjorde att vi inte fastnade med att direkt börja 
värdera låten utan vi kunde jobba vidare utan att reflektera över om resultatet skulle bli bra 
eller dåligt. 
 
Den största svårigheten för mig var textförfattandet. Att väva samman två personers texter till 
en helhet där bådas fraser skulle komplettera varandra istället för att vara separata fraser i en 
text var något jag inte jobbat med tidigare. Men i och med att jag ofta skriver konkreta 
händelseförlopp i mina texter (Innanför dörren nu)  och A skriver mer abstrakta och 
metaforiska texter (Natten andas i mig) kunde vi komplettera varandras sätt att skriva på. Vi 
möttes då i en text som både berör konkreta detaljer och större känslor, vilket gav texten ett 
djup och en dynamik.  
 
Lyssna på hela låten här:  “Natten i mig” 
 
Låten består av intro, vers, brygga, refräng. Det var vad vi hann med att skriva under den 
avsedda tiden för arbetet och är därför de delarna jag valt att redovisa här. Låten kommer 
eventuellt att färdigställas efter avslutat examensarbete under mindre tidsbestämda former.  
 
 

5.2. Session med nära vän inom jazz och pop-genre.  
       Person B.  
 
Som med förra personen har jag känt B länge. Vi studerade musik ihop på folkhögskola och 
har varit vänner sedan dess. Hon studerar nu till jazzmusiker på en annan musikhögskola och 
hon skriver även egen musik. B kommer från en jazz-bakgrund och tar mycket inspiration 
från bland annat Becca Stevens , Edda Magnason och Camila Meza . Hon influeras därför 
mycket av modern jazz men även med vissa vis- och pop-inslag. Karakteristiskt för henne är 
melodier med stora intervall och utmanande ackord som går utanför skalan. I låten vi skrev 
tillsammans spelade vi till exempel i tonarten Em med följande ackord på versen: Em - G/D - 
C - B. Till refrängen ville B spela ett Edur som då skulle gå utanför tonarten och bli en 
mellandominant till Am. Att välja att gå utanför tonarten i ackorden är något jag sällan gör 
inom inom pop-genren, utan jag skulle valt att spela Em  i den situationen. Jag visste att vi 
skulle stöta på scenarion som detta och det var en av anledningarna till att jag ville skriva 
med henne. Jag ville utmana mig själv när det kommer till genre, harmonik. 
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5.2.1. Session 1  
Vi började sessionen med att prata kort om vad vi ville göra och kom fram till att vi ville 
utnyttja att det fanns två röster i rummet. Vi ville sjunga tvåstämmigt och leka med våra 
röster på ett kreativt sätt för att hitta nya, spännande och melodiska idéer. Att skriva låten på 
piano blev mest naturligt. Jag började spela på ackorden G - Bm/F# - C och direkt var vi 
igång med låten. B berättade för mig i efterhand att hon hade varit nervös inför att skriva ihop 
och jag tror att jag själv också var det. Därför var det viktigt att komma igång snabbt och inte 
reflektera för mycket över vad vi höll på att ge oss in i.  
 
Från sessionen när vi först började jamma: 1.1 Jam  
 
Det går att höra hur jag inte utmanar tonerna på samma sätt som B gör på inspelningen av 
sessionen. Hon testade att sjunga toner som går utanför skalan och som skapar spänningar till 
de ackord jag spelade medan jag höll mig inom tonarten. Eftersom vi kom från två olika 
genres var det en utmaning för oss båda att försöka mötas på mitten och jag hör på 
inspelningen hur jag ibland inte låter B fullfölja vissa av hennes idéer utan att jag avbryter. 
Jag försökte påminna mig själv om att ta ett steg tillbaka ibland och insåg hur svårt det kan 
vara att göra när en är uppe i något kreativt. Det var en viktig tankeställare för mig.  
 
Hur det utvecklades till att bli introt av låten: 1.2 Intro resultat 
 
Vi jobbade därefter vidare med versen. B sjöng en rytm som vi plockade upp direkt och 
testade att bygga vidare på det.  
 
Rytmen B sjöng: 1.3 Vers rytm 
 
Hur vi jobbade vidare med rytmen: 1.4 Vers melodi 
 
Hur versens resultat blev: 1.5 Vers resultat 
 
När vi skulle fortsätta med nästa del av låten hade vi svårt att känna vart låten skulle ta vägen 
musikaliskt. B kom med förslag som anspelade mycket på jazz och jag kom med förslag som 
närmade sig det mer popiga. Som jag skrev tidigare ville B spela ett Edur som då skulle gå 
utanför tonarten och bli en mellandominant till Am i ackordföljden Em - G/D - C - B. Jag gav 
som förslag att spela ett Em istället. Vi testade flera olika alternativ och valde att behålla 
förslaget som B hade gett. Hon testade en melodi till det som lät på följande sätt: 1.6 B 
förslag 
 
Ackordet fungerade bra men vi ville jobba vidare med tonerna i melodin. Jag provade att 
sjunga tonen G  i ackordet Edur vilket är att sjunga i moll över ett dur-ackord. B utmanade 
mig i att testa nya idéer och jag hade inte valt att sjunga den tonen om inte hon varit med och 
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skrivit låten. Tonen skapade en spänning i låten och en känsla av att det “skaver”. Dynamiskt 
bidrog det till att låten växte in till refrängen efter versen.  
 
Hur det lät när när jag testade att sjunga moll över ett dur-ackord:1.7 Refräng förslag 
 
Resultatet av refrängen: 1.8 Refräng resultat 
 
När det var dags för nästa del i låten kom B med ett rytm-förslag till toner som jag sjöng på. 
Vi plockade upp varandras idéer och tog inspiration från vad den andra nyss hade gjort. Det 
utgjorde idén till att rösterna skulle “svara” varandra och flätas samman. Alltså att stämmorna 
först sjunger svar på varandras fraser och därefter möts i att sjunga stämmor över samma fras. 
Vi ville få ett flöde i låt-delen och för att åstadkomma det jobbade vi mycket med att 
stämmorna skulle bindas ihop genom stämkorsning där våra stämmor möts på mitten för att 
sen korsa varandra.  
 
När B började sjunga svar på det jag sjöng: 1.9 Svar-stämmor 1 
 
Hur vi jobbade vidare med stämmorna och la in stämkorsning i slutet av frasen: 1.10 
Svar-stämmor 2 
 
Hur resultatet blev i låten:  1.11 Svar-stämmor resultat 
 
Nu hade vi alla delar i låten och det var dags att skriva texten. Vi började med att prata om 
vad vi ville att låten skulle handla om och därefter valde vi ut några ord för att fånga känslan 
vi ville komma åt i låten. Orden vi valde var följande:  tröst, vissna vackert, omfamna, höst, 
löv i vinden.  Precis som med person A testade vi att flödesskriva var för sig för att sen bygga 
ihop texten tillsammans. Jag tyckte det var svårare att komma på fraser jämfört med förra 
gången. Temat vi hade valt var abstrakt och jag visste inte var jag skulle börja. Efter ett tag 
hade vi skrivit ett antal fraser som vi läste upp för varandra. Några av fraserna  som vi valde 
att jobba med var följande:  
 
Fraser från B:  
 
Flyger genom staden ,vänder nu på bladet 
Rusar bort till tåget  
Aldrig att en hinner det som tänkts  
 
Smeks av varma vindar mitt i oktober  
Träden vissnar, men vi blommar ett tag till 
 
Vissna långsamt  
Släck din törst med avslagna drömmar  
Tänd alla ljus när du famlar i mörkret  

 
 
Prata med mig och somna mitt i en mening  
Jag lämnas kvar men du är här  
 
Berätta mer, säg mig allt  
Hela sanningen  
Vinden drar i mig du står stilla vid mig 
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Fraser från mig:  
 
Ingen, ingen annan, får mig flyga högre 
Marken blir färgad, av träden som vissna 
 
Tiden bredvid allt står still  
fastnar med din hand i min  
 
 
 

 
 
Och allt framför oss blir nu  
Hela världens mun just nu  
(Hösten i mitt rum just nu) 
 
Innan hela stormen blir vår att hata  
Hösten är vår att älska  
Himlen reser sig, du får världens färger i dig 

Trots att vi båda skriver text på olika sätt, har olika uttryck och olika ordval lyckades vi fånga 
en liknande känsla i våra texter och det märks att vi hade samma ingång i texten.  
 
5.2.2. Session 2  
Dagen efter träffades vi för session 2. Vi spelade igenom det vi skrivit dagen innan och 
fortsatte därefter med texten och arrangeringen av låten. Vi anade att det skulle bli en 
utmaning att bygga upp texten och vi valde därför att jobba långsamt och systematiskt. På 
grund av bokningssystemet i lokalerna vi befann oss i var vi tvungna att avbryta och byta 
lokal varje heltimme. Det gjorde det svårare att komma in i flödet att skriva, men vi gjorde 
vårt bästa för att behålla fokuset.  
 
Vi jobbade mycket med att få fraserna att fungera ihop i och med att vi valt att ha två 
melodier och fraser som sjöngs samtidigt. Det räckte inte med att en fras skulle fungera med 
texten i sin helhet och till melodin, utan frasen skulle även fungera med antal stavelser och 
uttal till frasen som sjöngs parallellt. Att jobba just med hur orden lät tillsammans var en 
utmaning för oss. Verserna byggdes upp på följande sätt:  
 
Fraser att utgå ifrån:  
Smeks av varma vindar  
mitt i oktober  
Träden vissnar, men vi 
blommar ett tag till 

Tiden bredvid allt står still  
fastnar med din hand i min  
 
 

Och allt framför oss blir nu  
Hela världens mun just nu  
(Hösten i mitt rum just nu) 

 
Vers 1:  
 
Känner där vi står, vi smeks  
av oktobers varma vind  
(Varma tårar på din kind)  
 
Och allt framför oss, blir nu 
Hela världens mun en stund  
(Hösten i mitt rum en stund)  

Vers 2: 
Version 1 
 
Träden vissnar nu, så vi  
blommar ett tag till i kväll 
 
Tiden bredvid dig står still  
Fastnar med din hand i min  
(Ingen annan kan bli min)  
 

 
Version 2 
 
Träden vissnar nu, så vi  
Blommar ett tag till för dem 
 
De står stilla men vi två  
Virvlar snabbt förbi igen  
(Omfamnar varann igen) 
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Vi använde fraser från bådas texter och byggde upp nya meningar. Det svåraste var att hitta 
meningar som lät bra tillsammans. Till frasen Virvlar snabbt förbi igen hade vi flera förslag 
på vad frasen som sjöngs samtidigt skulle kunna vara. För att det skulle fungera behövde vi 
en mening med lika många stavelser, gärna en kontrast till frasen och där orden lät bra 
tillsammans. Vi testade att sjunga: Håller nu ihop igen, Klättrar nu ihop igen, Kramar 
varann igen, Blir ett inuti igen, Klistrar samman oss igen.  
 
Hur det lät med fraser Klistrar samman oss igen: 2.1 Klistrar samman oss igen 
Varken ordet klistrar eller oss lät bra i sammanhanget. Ord med många konsonanter låter 
sällan bra i sång och klistrar är just ett sådant ord. Att sjunga förbi och oss tillsammans 
fungerade inte ihop i och med att vokalerna inte har liknande placering i munnen, samt att 
ordet avslutades på s  och därmet lät för hårt mot i. 
 
Hur det lät med fraser Blir ett inuti igen:  2.2 Blir ett inuti igen 
Fraserna lät bra tillsammans, men däremot passade inte meningen ihop med resten av låten. 
Vi visste inte vad vi syftar på med frasen Blir ett inuti igen  eller vad det hade att göra med 
frasen Virvlar snabbt förbi .  
 
Vi ville ha en motsats till fraser Virvlar snabbt förbi igen men kunde inte hitta de rätta orden. 
Vi nöjde oss inte och letade vidare efter rätt ord. Till sist kom B på textraden Omfamnar 
varann igen och det kändes helt rätt i och med att meningen var en kontrast till den andra 
frasen, orden lät bra i sång och fraserna lät bra tillsammans.  
 
Hur det blev med fraser Omfamnar varann igen:  2.3 Omfamnar varann igen - resultat 
 
På det sättet jobbade vi igenom texten och la mycket tid och fokus på våra ordval. Det var 
mycket riktigt svårt och jag skrev i min loggbok hur jag i efterhand inte var helt säker på vad 
låten faktiskt handlade om. Det fanns många delar i texten som jag tyckte lät bra tillsammans 
med musiken, men jag önskade att vi hade haft en tydligare bild kring vad vi ville förmedla 
med texten.  Samtidigt tyckte jag att den målade upp en färgstark bild och känsla även om den 
inte hade ett tydligt händelseförlopp eller riktning i sin historia.  
 
5.2.3. Reflektion 
 
Vilka egenskaper och situationer påverkade mitt initiativtagande under sessionen?  
Att skriva med B var inspirerande och utmanade. Jag var självsäker i situationen och vi kunde 
prata och skratta mycket mellan spelandet. Det gjorde det lätt att komma med förslag på 
ackord, melodi, stämmor och text från första stund. Att vi kom från olika genrer gjorde att vi 
fick utmana varandras sätt att skriva på och gå utanför vad vi hade gjort om vi skrivit på 
varsitt håll. Jag blev inspirerad av det och mitt initiativtagande blev förstärkt av stämningen 
och låten. Däremot är jag inte säker på om B kände samma sak. I min loggbok skrev jag att 
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jag märkte att jag var lite “bossig” under dagen. Jag tror att jag körde över en del av Bs idéer, 
trots att det var något jag inte ville göra. När jag skrev ihop med A kände jag inte samma. Där 
var det hon som kände sig “bossig” över mig. Det löste hon genom att uppmana mig att säga 
till henne om hon var för “bossig”. Jag borde ha gjort samma sak med B i och med att det var 
så jag upplevde det nu. Jag tar med mig det till framtida sessioner och det gav mig en 
tankeställare över hur jag själv beter mig och uppfattas i låtskrivningssessioner med andra.  
 
Vilka svårigheter respektive möjligheter upptäckte jag i låtskrivningsprocessen med B 
gällande text, melodi och arrangering? 
Att skriva låten på piano och börja med låtskelettet (text, melodi och ackord) var det mest 
naturliga för oss och vi kunde snabbt börja med låten. Skillnaden i genre mellan oss skapade 
stor musikalisk utmaning. Som jag tidigare nämnt kom vi med olika förslag på både ackord, 
melodi och stämmor. Men det gjorde att vi blev tvungna att ge varandras idéer lika mycket 
utrymme och vi lyckades bra med att mötas på mitten i många stunder. Till exempel 
refrängens första ackord som jag först var skeptisk till, men som vi sen valde att behålla men 
med en annan melodi jag hade föreslagit. Det blev ett dynamiskt skrivande och vi fastnade 
sällan eftersom vi hela tiden kom med olika déer.  
 
Att välja att skriva låten för två röster som sjunger på och om varandra var något jag inte 
gjort tidigare och det var den mest inspirerande delen av låtskrivningen. Att däremot få texten 
att fungera till det upplägget var svårare än jag först hade trott. Texten blev vår största 
utmaning och det som tog mest tid. Att vi valde ett abstrakt tema att skriva om genom orden 
vi valde gjorde att båda våra texter blev abstrakta och inte sammanhängande. Men som jag 
skrev tidigare är jag trots det nöjd med stämningen och känslan vi skapade i texten.  
 
Lyssna på hela låten här: Storm 
 
Inspelningen är gjord av mig i efterhand och därför sjunger jag båda stämmorna. Men tanken 
med låten är alltså att vara två olika röster med olika karaktär. 

 
5.3. Session med främling inom elektronisk genre.  
        Person C. 
 
Mina två tidigare sessioner var med två vänner sedan tidigare. Nu skulle jag skriva med en 
okänd person. Jag kontaktade producenter och låtskrivare på ett förlag och C svarade på min 
förfrågan om att skriva ihop trots att vi aldrig träffats tidigare eller visste vem den andra var. 
C jobbar som producent och låtskrivare och skriver musik inom k-pop, indie-pop och RnB. 
Han influeras mycket av bland annat Bon Iver , NAO och Blood Orange.  
 
Inför sessionen med C hade jag följande tankar. Vi skulle vara i hans studio, han skulle vara 
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producent och troligtvis sitta mest vid datorn, han är några år äldre och han är man. Allt detta 
i kombination med att jag kommer dit som sångare och topliner, inte är i en hemmamiljö och 
att jag är kvinna gör att det är upplagt för en skev maktbalans och stereotyp rollfördelning. 
Alltså att han producerar vid datorn och jag skriver text och melodi vid sidan. I tidigare 
sammanhang när jag skrivit med andra producenter i liknande situation och varit topliner har 
jag inte blivit involverad i själva produktionen av låten, val av sound, ackord och stil. Det gör 
att maktbalansen blir skev i rummet, jag blir mer passiv i den musikaliska processen och mitt 
initiativtagande minskas drastiskt. Inför låtskrivningssessionen C var jag medveten om detta 
och jag hoppades på att det inte skulle bli som tidigare gånger.  

 
5.3.1. Session 1  
Väl på plats började vi med att prata om vilka vi båda var, vad tanken med sessionen var, vad 
vi gillade för musik och vad för typ av låt vi skulle skriva. Vi kom bra överens och jag fick 
ett positivt intryck av honom som person. Låten med C började genom att han var ute ur 
rummet och jag gick fram till en av syntharna och spelade ackordsföljden Bbm-Gbsus. När 
han kom tillbaka började vi jamma på det jag spelade. Han spelade synthbas på en Moog Sub 
Phatty och jag spelade Korg MS2000R via ett midi-keyboard. Vi spelade direkt in det vi 
jammat på och låten var nu igång.  
 
Hur de första ackorden lät: 1.1 Ackord 
 
Till trummorna i låten valde vi att använda Battery 4. Det är en trummaskin som låter dig 
ladda in egna ljud som du vill använda till trummor, redigera ljuden och spela upp ljuden via 
ett midi-keyboard. Vi valde då ut vilka ljud vi ville använda till trummorna, lade in dem i 
Battery 4 och kunde sen spela in trummorna med våra valda ljud via ett midi-keyboard 
kopplat till Battery 4. Jag har aldrig jobbat i Battery 4 tidigare men det fungerade bra för oss 
då vi tillsammans kunde välja ut vilka ljud vi ville använda. För att få ett organiskt inslag i 
låten som än så länge var helt elektronisk valde vi att spela in en shaker som del av 
trummorna.  
 
Vi spenderade mycket tid på att leta och välja ljud. Ett av ljuden som båda fastnade för var 
det ljud som fick stå för låtens brygga. Ljudet lät som en harpa och skapades genom den 
digitala synthen Omnisphere. I och med att ljudet hade en organisk grund av en harpa som 
sen hade redigerats till att bli mer elektronisk fungerade ljudet för oss. Ljudet lät så här:  1.2. 
Harpa 
 
Till refrängen fortsatte vi med ett ljud som hängde samman med harp-ljudet från bryggan. Vi 
ville knyta samman delarna och använde reverb samt långa fraser i syntharna som 
gemensamma nämnare. Det ljud vi hittade till refrängen lät så här:  1.3. Refräng Synth 
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Under hela sessionen hade jag nynnat på eventuella melodier som jag fått inspiration till. När 
det nu var dags att skriva melodi till låten hade vi en tydlig bild av hur versen skulle låta. De 
första tankarna på melodin till versen spelades in på min mobil och lät så här: 1.4 Vers 
melodi 
 
Hur resultatet av versen blev: 1.5. Vers Resultat 
 
Till bryggan hade jag en tanke på att använda sången närmare talet, alltså att nästa prata 
orden mer än att sjunga dem. Tankarna till att använda just tal-röst kom från att versen i låten 
hade melodier med långa fraser och stort omfång i tonerna samt att harpan som var grunden 
till bryggan var följsam och med långa fraser. Att då jobba med kontraster till det lockade 
mig och sång närmare talet är något jag inte använt mig av så mycket tidigare i mitt 
låtskrivande. Bryggans första tankar lät så här: 1.6. Brygga melodi 
 
Hur resultatet på bryggan lät: 1.7. Brygga resultat 
 
Att skriva en melodi till refrängen är ofta det svåraste för mig då det är den delen av låten jag 
vill ska bli den starkaste. Likt den första låten jag skrev tillsammans med A ville vi använda 
oss av en stark toppton  till melodin för att få ett dynamiskt språng från bryggan som varit i 1

ett lägre tonläge. Första versionen på refrängen lät så här:  1.8. Refräng melodi  
 
Vi var nöjda med topptonen som inledde frasen men ville därefter ha ett mer rytmiskt inslag. 
Vi testade olika förslag och ett av dem lät på följande sätt:  1.9. Refräng rytm  
 
Resultatet av refrängen: 1.10 Refräng Resultat 
 
När vi skrivit klart melodin till alla delar av låten insåg vi att vi inte tyckte om tracket under 
versen. Vi gillade bryggan och refrängen men de lät inte bra tillsammans med versen. Det vi 
inte gillade var ackorden och ljuden vi valt. Därför valde vi att skriva om versen men behöll 
liknande melodi och text. De nya ackorden på versen blev Gm - Eb - D och vi använde oss av 
synthen Arturia ARP 2600v som är en digital version av en analog synth. Den nya versens 
sound och ackord lät bättre till resten av låten. En av anledningarna till att det passade bättre 
in i låten var att vi valde att ta bort ackordet Eb i ackordsföljden Bbm - Gm - Eb.  Eb blir 
nämligen i tonarten Bbm en dur-subdominant och låter därför som att den ligger utanför 
skalan och gav inte låten den känslan vi ville ha.  
 
Hur första ackordsföljden lät med Eb i slutet:  1.11. Ackordföljd 1 
 
Hur den nya ackordsföljden och synthen lät:  1.12. Ackordföljd 2 

1 Högsta tonen i melodin under till exempel en vers eller refräng.  
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C medverkade inte i att skriva själva texten till låten. Däremot pratade vi mycket om texten 
och dess innebörd. Vi samtalade till exempel kring låtens främsta textrad som löd: Du skaver 
mig. Vi visste nämligen inte om det var grammatiskt korrekt att skriva Du skaver mig samt 
om det lät bra till låten. Efter en del överläggning skickade jag ett meddelande till en 
svensklärare om hur vi skulle resonera kring frasen varpå hon svarade att “inom konstnärliga 
ämnen får man ta sig grammatiska friheter”. Vi valde därför att använda frasen Du skaver 
mig som låtens hook i refrängen och även titeln på låten då den fick fram känslan vi ville 
komma åt. Låten handlar om hur en person i ens omgivning skaver på en precis som en sko 
kan skava på ens fot. Hur känslan av att någonting skaver på en och växer sig starkare, men 
samtidigt funnits där hela tiden. Jag valde att skriva texten som ett personligt uppror mot 
personer i min omgivning som “skaver på mig” och kunde då i bryggorna lägga fram orden 
som att jag berättade dem i talröst för någon, snarare än att bädda in orden i fina metaforer 
och melodier. Bryggans text blev följande:  
 
Brygga 1 
Trodde du verkligen jag skulle gå på det  
Du försöker lurar nån som legat gömd och vakat hela livet  
Jag har väntat på att slå till, på sånna som dig.  
Och lämna sånna som dig bakom mig.  
 
Till Brygga 2 ville vi att låten skulle byggas upp till ett klimax både i texten och i melodin. Vi 
valde därför att gå ifrån den låga “pratiga” melodin och ökade i dynamik och tonläge allt 
eftersom under bryggans uppbyggnad. Det blev den del i låten som jag är mest nöjd med och 
jag tycker att vi fick fram en känsla av frustration tillsammans med den mjuka “harpan” i 
bakgrunden som främsta kompinstrument. Textraden: Du kan inte stampa på nån som 
springer rakt igenom dig, blev jag framförallt nöjd med då den är brutalt ärlig, målar upp en 
tydlig bild av både känsla av att bli utsatt för manipulativa härskartekniker och känslan av att 
se igenom dem och inte låta någon använda dem emot en då jag springer rakt igenom dig.  
 
Hur brygga 2 lät: 1.13. Brygga 2 Resultat 
 
Brygga 2 
Trodde du verkligen jag skulle gå på det  
Du tror att du kan trycka ner mig, får mig att känna mig mindre  
Men du glömmer att du är den minsta av oss här.  
Du kan inte stampa på nån som springer rakt igenom dig.  
För om du står för nära så skaver du på mig. 
Jag har väntat på att slå till, på sånna som dig.  
Och lämna såna som dig bakom mig.  
 
5.3.2 Reflektion 
 
Vilka egenskaper och situationer påverkade mitt initiativtagande under sessionen?  
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Om jag återkopplar till de tankar jag hade innan jag skulle skriva tillsammans med C blir det 
väldigt tydligt hur sättet vi jobbade på avgjorde hur mitt initiativtagande blev samt hur det 
påverkade låten. I min loggbok skrev jag att det blev en stark “ja”-miljö i rummet, alltså att 
alla idéer är bra idéer. Vi lät rollerna skifta hela tiden. I början spelade han in synth-basen. 
Till nästa del i låten sa han “ja kör du” när jag började spela synthbas. Vi turades om om att 
spela in varandra. Ibland instruerade han mig i hur jag skulle spela och ibland instruerade jag 
honom i hur jag ville att det skulle låta när han spelade. Det gjorde att producentrollen och 
rollen som topliner suddades ut. Jag har aldrig varit med om att det varit så avslappnad 
stämning tidigare med en manlig producent. Vid ett tillfälle pratade vi även öppet om 
rollfördelningen och hur det var ett aktivt val för honom att inte fastna vid att vara den enda 
som sitter vid datorn, utan att medvetet öppna upp den rollen. Det var en avgörande faktor för 
att låten blev så bra som den blev samt att vi hann med att skriva och producera klart låten 
under en dag. Vad som också fick mig att bli inspirerad var det stora bibliotek av ljud och 
synthar som han hade. Det blev aldrig tråkigt och jag ville hela tiden leta efter ett nytt ljud 
som kunde passa till låten.  
 
Vilka svårigheter respektive möjligheter fann jag i att skriva musik med C gällande 
text, melodi och arrangering/producering. 
Att välja att skriva låten direkt i Logic och börja med produktionen och ljuden till låten 
istället för låtskelettet var det mest naturliga valet för oss i och med genre och studion vi 
befann oss i. En svårighet som också var en stor möjlighet för oss var just det stora antalet 
ljud i hans ljudbibliotek som jag nämnde innan. Det gjorde att vi hela tiden letade nya ljud 
och blev inspirerade, men det gjorde även att vi hade svårt att begränsa oss. Det var även en 
av anledningarna till att vi kunde välja att ta bort första versionen av versen och skriva en ny. 
Vi hittade ljud som vi hellre ville använda och som kunde passa bättre än de redan inspelade. 
Resultatet av att göra om versen blev i det fallet lyckat och låten håller ihop mer än tidigare.  
Texten gick enkelt att skriva då jag snabbt valde ett tema att skriva om och jag skrev texten 
till större delen själv, till skillnad från de andra sessionerna.  
 
Det största inspirationen och möjligheten för oss var att utnyttja att vi kom från olika genrer. 
Att kombinera den svenska texten och följsamma melodier från singer/songwriter-genren 
med hans elektroniska indie/RnB-bakgrund var det som gjorde mötet med C mest spännande.  
 
Lyssna på hela låten här: Du skaver mig 
 

5.4. Session med bekant inom kommersiell pop.  
       Person D.  
 
Den sista låtskrivningssessionen valde jag att ha med en bekant som studerar 
musikproduktion på musikhögskola. Hon skriver och släpper egen musik inom genren 
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kommersiell pop och inspireras och influeras mycket av bland annat Bruno Mars  och Zara 
Larsson. Jag ville skriva med henne i och med att vi båda skriver musik inom genren pop, 
men helt olika delar av samma genren. Jag influeras mer av indiepop och singer/songwriting 
med långa melodier och fraser, medan hon skriver musik inom kommersiell pop med kortare 
fraser, mer repetitiva melodier och större vikt vid hookar i musiken.  
 
5.4.1. Session 1  
Vi valde att börja med att skriva låten vid pianot med ackord och melodi istället för att börja 
med produktionen. Ingen av oss hade någon specifik tanke på vad vi ville att låten skulle 
handla om eller vilken känsla vi ville ta fram. Vi kom fram till att skriva låten i dur. Alla de 
tidigare låtarna har skrivits i moll vilket gav låten vi skulle skriva en helt annan ingång än de 
förra. De två första ackorden vi utgick ifrån var  A - F#m  och lät så här: 1.1 Ackordföljd 
 
Vi bestämde att ackorden skulle utgöra versen och började på en melodi. Jag testade att 
sjunga över ackorden och det lät på följande sätt: 1.2. Melodi förslag 1. D kommenterade 
direkt att hon tyckte det var för tätt mellan fraserna vilket förvånade mig då jag hade försökt 
anpassa mig till pop-genren inför låtskrivningssessionen och använda repetitiva fraser på 
sättet jag just gjort. D kom då med ett eget förslag där fraserna var glesare men där hon 
använde samma toner. Det lät på följande sätt: 1.3. Melodi förslag 2 . Trots de två olika 
förslagen valde vi att jobba vidare med mitt förslag och fokusera på detaljerna i den såsom 
hur fraserna skulle avslutas samt om vi skulle ha någon variation på fraserna. 
 
Texten skrevs samtidigt som melodin och ackorden. Vi diskuterade vad låten hade för känsla 
hittills för att därefter välja ett tema att skriva om. D kom med förslaget att skriva låten om en 
situation där två personer gör slut för att skapa en kontrast till den glada stämningen i 
ackorden. Hon utgick från de första orden jag hade sjungit medan jag testade melodin. Frasen 
jag sjöng var: Jag sa, vad var det du sa. Tror jag hörde fel. Att skriva en låt om ett 
förhållande på väg att ta slut ligger helt i linje med kommersiell pop och frasen fungerade till 
melodin. Låtens första fraser skrevs utifrån att personen jag är den som blir lämnad och “du” 
är den som berättat att den ska lämna. Till nästa fras ville vi börja med Du sa för att texten 
skulle bli likt en konversation mellan två personer. Vi byggde vidare med Du sa, kan inte va 
kvar, inte spela mer. Fraserna lät nu på följande sätt: 1.4. Vers 
 
För att inte bli statiska i melodin ville vi här lägga in en variation för att ta låten vidare. D 
testade en variation genom att öka antalet stavelser och rytmiken på melodin för att därefter 
även gå upp i tonhöjd. Det lät på Följande sätt: 1.5. Vers-variation melodi 1 . För att jobba 
vidare på tonhöjden och rytmiken i fraserna fortsatte jag på Ds förslag: 1.6. Vers-variation 
melodi 2. 
 
Precis som i versen tyckte D att det var för tätt mellan fraserna i mitt förslag medan jag tyckte 
att det gjorde låten intressantare. För att inte fastna i våra olika åsikter om melodin började vi 
diskutera kring den fortsatta texten. Alltid samma sak  kan antingen syfta till att de två 
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personerna har gjort slut flera gånger, eller att personen är trött på att alltid bli lämnad på 
samma sätt. Vi valde det sista alternativet och fortsatte då med frasen aldrig jag som vänder 
om.  Det blev dels en lek med ord då vi först började med alltid  för att därefter sjunga aldrig, 
samt en förklaring på personens känsla av att alltid vara den som blir lämnad.  
 
Nästa del i låten blev helt inspirerad från låten “Från och med du” av Oskar Linnros  där han 
använder både G  och Gm  i samma ackordsvända. Att använda den ackordsövergången är 
något jag aldrig gjort i och med att det låter mycket mer kommersiell pop än vad jag skrivit 
tidigare. D tyckte att det fungerade bra till låten och vi valde att behålla ackorden med texten 
Ska jag orka en gång till? Lista ut va fan jag vill. Ackorden med melodin lät på följande s ätt: 
1.7. Brygga 
 
Här insåg vi att låten tog en annan vändning i och med frasen Ska jag orka en gång till och vi 
valde därför att vända på personerna i texten och handlingen. Den nya handlingen blev att jag 
är den som lämnar och du är den som blir lämnad. Att skriva en låt om att lämna någon 
istället för att bli lämnad är inte alls lika vanligt inom popgenren och något vi tyckte var mer 
inspirerande att skriva om. Med frasen lista ut va fan jag vill ville vi vända texten till att 
handla om frustrationen i att vara den som alltid lämnar.  
 
Inom kommersiell pop är refrängen den absolut viktigaste delen i låten. Här ska gärna låtens 
titel presenteras på ett tydligt sätt och det är refrängen som ska få lyssnaren att komma ihåg 
låten. Vi ville ha en stark och dramatisk refräng och för att bryta av mot versens ackord som 
började i dur ville vi att första ackordet i refrängen skulle vara ett mollackord. Vi lade även in 
en synkopering till andra ackordet för att få ett driv i refrängen som versen inte hade. Hur 
ackorden till refrängen lät: 1.8. Refräng Ackord. 
 
Den första textraden på refrängen blev Faller du för mig och syftade då till att upplevas lite 
som ett hot. Alltså att “om du faller för mig får du skylla dig själv, jag kommer troligtvis att 
lämna dig”. Eller att “faller du för mig, kommer du slå i marken och ångra dig”. Vi testade 
olika fraser men ville hitta fraser som var korta och konkreta. Under versen hade vi skrivit en 
berättande text och nu ville vi ha en konkret och tydlig refräng.  
 
Refrängens text och melodi blev följande: 1.9. Refräng melodi och text 
 
5.4.2. Reflektion 
 
Vilka egenskaper och situationer påverkade mitt initiativtagande under sessionen?  
Trots att jag och D inte känner varandra så bra sen tidigare hade vi relativt lätt att 
kommunicera kring låten och vad vi ville med låten. Vi höll god ton och var trevliga mot 
varandra men vi blev aldrig exalterade eller peppade över låten och ingen av oss höll uppe 
energin i rummet. Vi skrev låten och låten blev bra, men själva processen var inte energifylld 
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eller inspirerande. Det påverkade mitt initiativtagande mindre än vad jag hade trott. Jag kände 
mig aldrig passiv under sessionen och jag kunde komma med tankar och idéer utan att 
reflektera över om de skulle tas emot positivt eller negativt. Däremot kände jag mig smått 
irriterad under större delen av låtskrivningssessionen då vi aldrig kom in i ett tydligt flow 
eller tyckte att vi skapade något fantastiskt. Att inte känna sig exalterad inför ett kreativt 
skapande ställer höga krav på professionaliteten i rummet. Att fortsätta göra sitt bästa även 
om det inte känns helt bra eller inspirerande. 
 
Vilka svårigheter respektive möjligheter upptäckte jag i låtskrivningsprocessen med D 
gällande text, melodi och arrangering? 
Den största svårigheten för oss var skillnaden i melodi-språk mellan mig och D. Vi hade helt 
olika sätt att skriva melodi på och det blev utmanande att mötas i mitten. Den största 
skillnaden var vår uppfattning och våra åsikter om pauser mellan fraser. Jag ville skriva 
längre fraser med mer variation, medan D ville ha det glesare mellan fraserna och låta det 
vara tyst längre partier. Det är vanligt att någon med singer/songwriter-bakgrund har svårt att 
skriva korta och mer repetitiva fraser och jag faller helt in i det facket. Därför var det både 
irriterande men även viktigt och givande för mig att skriva med D. Hon fick mig att inse att 
mitt sätt att skriva melodier på inte fungerar i alla sammanhang och att det faktiskt är möjligt 
att använda tystnad mellan fraser på ett mer aktivt sätt än jag gjort tidigare.  
 
I och med att vi skrev texten samtidigt som vi skrev melodin och ackord resulterade det i att 
vi pratade mycket om texten och vart texten var på väg i sin handling. Det blev aldrig svårt, 
vi fastnade aldrig på texten eftersom båda kom med nya idéer allt eftersom och vi hade ingen 
press på att hela texten skulle bli klar just i stunden. Att skriva texten på det sättet blev ett 
naturligt och följsamt sätt att skriva text på och jag upplevde det som mindre 
prestationskrävande jämfört med tidigare sessioner.  
 
Att börja låten med låtskelettet var ett bra val för oss. Vi hade för olika ljudbild och 
sound-referenser för att direkt kunna enas om ett sound i en produktion utan att ha en grund 
på låten först. Det gjorde även att det blev möjligt för oss att snabbt börja på låten trots att vi 
inte hade någon tydlig bild över vart vi ville ta låten musikaliskt.  
 
Lyssna på hela låten här: “Faller du för mig” 
 
Låten är producerad i efterhand och därför inte något jag har valt att diskutera i mitt arbete. 
Men melodi, text och ackord är från sessionen.  
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6. Diskussion  

 

6.1 Val av metod 
 
Att skriva musik med vänner vs. okända personer  
Mitt val att skriva med både vänner och för mig okända personer är vad som gjorde arbetet 
mest intressant för mig. Jag fick i och med det utmana mig själv både musikaliskt och 
personligt. Deras olika personligheter och inputs gjorde att arbetet blev dynamiskt och 
varierat vilket gav mig den bredd jag sökte och det utmanade mig i mitt arbete med 
låtskrivning och mina tankebanor kring det. Om jag skulle göra ett liknande arbete framöver 
skulle jag välja att skriva med fler okända personer då jag upplevde de sessionerna som mest 
utmanande och även de mest oförutsägbara. Till exempel att vara tvungen att fortsätta jobba 
på ett så professionellt sätt som möjligt med person D även om jag inte kände direkt 
inspiration eller var exalterad över vad vi skapade. Eller att jag tillsammans med C direkt 
kunde skapa en stämning där rollerna fick skifta utan att vi känt varandra tidigare eller visste 
hur den andra brukar jobba.  
 
Låtskelett eller produktion?  
Två av låtarna blev skrivna som låtskelett och två av låtarna började som produktion i Logic. 
Eftersom jag främst är van att skriva musik utifrån ett låtskelett var det svårt men även 
intressant att tillsammans med en annan person skriva låten utifrån en produktion. Jag har lärt 
mig mycket om allt ifrån att välja sound och ljud till hur trummaskinen Battery 4 fungerar 
och det är kunskap som jag kommer att ta med mig till mitt vidare musikskapande. Tidigare 
har jag känt en mental spärr inför att börja med produktionen av en låt då jag har haft svårt att 
veta i vilken ände jag ska börja. I och med låtskrivingsessionerna med A och C öppnade de 
upp mitt sätt att tänka på produktion och jag känner nu att jag skulle ha lättare att skriva en låt 
utifrån en produktion än vad jag hade innan mitt arbete.  
 
Jag tror att det var bra att jag i min metod valde att inte begränsa mig till att bara skriva låtar 
utifrån ett låtskelett även om det är sättet jag är mest van att jobba med. Att inte begränsa mig 
gjorde att de andra personernas sätt att jobba i större grad kunde influera hur vi skrev låten. 
 
Lyssning av låtksrivningssessionerna  
Att i efterhand lyssna igenom alla låtskrivningssessioner tog mer tid än vad jag hade planerat 
men var även den del av arbetet som oväntat nog var mest givande. Att bli tvungen att lyssna 
på mig själv i en social situation med en annan person där båda skulle vara kreativa 
tillsammans var svårt och jobbigt i vissa situationer. Jag upptäckte sidor hos mig själv, både 
musikaliskt och personligt, som jag inte var beredd på. Jag märkte till exempel hur jag hade 
en tendens av att avbryta den andra personens idé om jag själv snabbt blev inspirerad till att 
testa en egen idé. Men det kunde även vändas positivt då jag hade lätt för att bygga vidare på 
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den andra personens förslag och tankar. Genomlyssningarna gav alltså ett oväntat resultat 
som jag inte hade räknat med och det var roligt och intressant att höra hur vi tillsammans 
skapade låten från grund och hur vi tog och gav varandra plats och idéer under sessionens 
gång.  
 

6.2. Vilka egenskaper och situationer påverkade mitt 
initiativtagande? 
 
Det har i mitt arbete blivit tydligt för mig att mitt initiativtagande påverkas starkt av vem jag 
skriver med. Men efter låtskrivningssessionerna med de okända personerna har jag även känt 
ett starkare självförtroende kring låtskrivning och jag har märkt att jag efter varje session 
blivit tryggare och tryggare i mitt musikaliska initiativtagande. Jag har fått större erfarenhet 
och kan nu se hur mitt initiativtagande påverkas av och påverkar den musikaliska processen. 
Att bli medveten på det sättet gör det möjligt för mig att göra mer aktiva val i låtskrivningen 
och kring mitt initiativtagande även när det gäller låtskrivning i olika genrer eller med olika 
personer.  
 
I sessionerna med A, B och C pratade vi om rollfördelningen, hur vi skulle lägga upp arbetet 
och vi förde en dialog om stämningen i rummet under låtskrivningssessionen. Den 
konversationen och medvetenheten kan jag nu i efterhan se var avgörande för mitt 
initiativtagande. Person C pratade om att det var ett aktivt val för honom att öppna upp 
rollfördelningen och bjuda in mig i produktionen för att inte fastna i traditionell 
rollfördelning av topliner och producent. Det aktiva valet gjorde att jag inte blev hämmad i 
mitt initiativtagande trots att vi skrev musik i en genre jag inte skrivit mycket i innan. Med 
person D kände jag mig en aning hämmad eftersom vi inte hade en öppen konversation om 
hur vill ville jobba och vi hade olika åsikter om musiken vi skrev. Som jag skrev tidigare blev 
det viktigt att kunna fortsätta prestera professionellt trots att jag märkte på mig själv hur mina 
initiativ inte var lika frekventa som under de andra sessionerna.  
 

6.3. Låtskrivning tillsammans med andra 
 
Textförfattande 
Verktyget flödesskrivning tillsammans med andra fungerade bra för mig under arbetet, men 
det ställde ett stort krav på bådas förmåga att kompromissa och ta in den andras text. Det blev 
tydligt att det går att tolka samma tema till en text på två olika sätt, men trots det kunna väva 
sammans de två tolkningarna till en text. Texten fick då mer djup och dynamik än om det 
bara varit skrivet av en person. Det var därför både en svårighet att skriva text tillsammans 
med en annan person, men det blev även en möjlighet genom verktyget flödesskrivning som 
gjorde det möjligt för oss att knyta samman två personers tolkningar. Att skriva texten till 
största del själv som med person C (med låten Du skaver mig) gick snabbare än att skriva 
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texten tillsammans med någon annan. Men det var inte lika utmanande för mig i och med att 
jag inte behövde ta in en annan persons perspektiv. Att diskutera fram texten samtidigt som 
låten skrevs som med person D (med låten Faller du för mig) var det sättet som jag tyckte var 
lättast att jobba på. Det betyder inte att det var det sättet som gav bäst resultat men jag vet nu 
att jag kommer vilja fortsätta att utforska hur jag skriver text tillsammans med andra 
personer.  
 
Melodi  
Att komma på en melodi och testa olika förslag till melodier har jag länge varit bekväm med. 
Att göra det tillsammans med andra upplevde jag inte som någon direkt svårighet trots att 
mina förslag inte alltid passade. Det svåra var att ta in de andra låtskrivarnas åsikter på de 
förslag jag kom med och därefter anpassa melodin till deras förslag. Till exempel med person 
D (med låten Faller du för mig) där hon tyckte att jag skulle sjunga kortare och mer repetitiva 
fraser trots att jag inte i stunden tyckte att det var en bra idé. Eller tvärt om där jag kommer 
med tankar till den andra personens förslag som den inte tyckte var relevant. Men trots att det 
var utmanande att skriva melodi tillsammans med en annan person var det även en stor 
möjlighet att få inspireras av varandras idéer och tankar. Till exempel med person B (med 
låten Storm) där vi tog inspiration från varandras fraser och jobbade fram två melodier som 
sjöngs parallellt och om varandra. Att jobba med stämföring på det sättet krävde ett större 
detaljarbete än med de andra låtarna. Det var en svårighet eftersom det ställde krav på hur vi 
kommunicerade våra tankar och idéer. Men det blev en stor möjlighet för oss att utforska och 
det var inspirerande att utnyttja att det fanns två röster i rummet.  
 
Arrangering/producering 
Att se hur andra producerar i Logic och att få utmanas och inspireras tillsammans med andra 
låtskrivare, som med person A och C, har varit utvecklande för mig. Som jag nämnde tidigare 
känner jag att det skulle vara lättare att producera en låt nu än före mitt arbete.  En svårighet 
har varit att jag tekniskt inte har varit på samma nivå som person A och D när vi har 
producerat låtarna. Det gjorde att jag fick ställa många frågor vilket i sin tur gav mig en 
möjlighet att lära mig mycket från dem. Sättet de tog sin an låtarna utan att reflektera för 
mycket och direkt börja med att välja ett sound är egentligen samma sätt som jag brukar 
jobba på, fast nu elektroniskt istället för akustiskt på ett piano. Det är två olika 
tillvägagångssätt men med samma grund. Den tanken är ny för mig och är en slutsats som jag 
kommer att kunna ta med mig för framtida musicerande. Att se på låtskrivningsprocessen på 
samma sätt oavsett om det är en elektroniskt producerad låt eller en akustisk låt är ett nytt 
förhållningssätt för mig och ett viktigt resultat.  
 
Utrustning 
Under mitt arbete har jag insett att den utrustning som finns på plats gällande dator, 
musikprogram, synthar, instrument etc, har stor påverkan på låtskrivningsprocessen. Det var 
till exempel mer inspirerande att sitta i Cs (med låten Du skaver mig ) studio som var fullt 
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utrustad med musikprogram och synthar, än att sitta i en liten lokal tillsammans med B (med 
låten  Storm) med bara ett piano till hands där vi var tvungna att byta rum varje heltimme.  
Genrebredd 
Att skriva musik med personer inom fyra helt olika genres var utmanande, utvecklande, svårt 
och inspirerande. Det var den största svårigheten för mig eftersom jag fick jobba med 
influenser från genres jag inte jobbat med tidigare, men det var även den största möjligheten 
under låtskrivningssessionerna eftersom vi tog inspiration från varandras genres för att skapa 
något unikt tillsammans. Kombinationen av modern jazz från person B och 
singer/songwriting från mig var det som utvecklade mig mest. Jag fick utmana mina egna 
låtskrivningsnormer i allt från vilka ackord jag väljer till hur en kan jobba med stämföring för 
att låta toner “skava” mot varandra eller mot ett ackord och genom det bygga dynamik i en 
låt. Om hela låten hade varit skriven som modern jazz hade en inte märkt av detaljer som en 
moll-ton över ett durackord. Men med min grund i singer/songwriting gjorde det att 
jazz-influenserna blev tydligare och stack ut ur helheten.  
 
Kombinationen av kommersiell pop och singer/songwriting med person D var den svåraste 
kombinationen. Som jag skrev under genomförandet var våra sätt att skriva melodi på den 
största skillnaden och svårigheten. Men trots att jag nu i efterhand känner minst personlig 
koppling till den låten var det lärorikt för mig att skriva tillsammans med D och att genom det 
bli medveten om hur starkt kopplat mitt melodispråk är till mitt låtskrivande.  
 
 

6.4. Vilka nya tankebanor och verktyg har jag fått med mig 
från arbetet för mitt vidare musikskapande och konstnärliga 
uttryck?  
 
Genom att skriva med andra personer som kommer från helt olika musikaliska bakgrunder 
och där den musikaliska processen har varierat har jag utvecklat mitt sätt att uttrycka mig i 
min kommunikation kring musik. Det har även gjort att jag har blivit tvungen att definiera 
och bli mer medveten om vilka musikaliska val jag väljer att göra. Det blev till exempel 
tydligt för mig i låtskrivningssessionen med person B hur starkt influerad jag är av 
singer/songwriting när de kom i kontrast till hennes förslag som var mer jazz-influerade. Den 
medvetenheten gör att jag i framtiden mer aktivt kan välja hur jag vill uttrycka mig och inte 
låta mitt vanliga tonspråk begränsa mig. Då kan jag utveckla mitt konstnärliga uttryck både 
som sångerska och som låtskrivare. I låtskrivningssessionen med person D (med låten Faller 
du för mig ) insåg jag hur mitt melodispråk är starkt förknippat med mitt sound och 
låtskrivande. När hon inte gillade mitt melodispråk kände jag direkt hur låten inte tog den 
riktning jag själv hade velat. Jag kan ta med mig den tanken till framtida 
låtskrivningssessioner för att fortsätta att utveckla mitt melodispråk genom att dels försöka bli 
mer influerad av andras melodispråk, eller genom att använda mitt melodispråk i ytterligare 
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andra genres.  
 
Konkreta verktyg jag tar med mig för att fortsätta utveckla mig själv som låtskrivare och 
sångerska är bland annat flödesskrivning tillsammans med andra, stämföring av två röster 
som är lika drivande i framförandet av texten och dess historia. Jag kommer även ta med mig 
ljud och sound som första inspiration till en låt, användning av pauser i en melodi och 
producering genom både analoga och digitala synthar. 
 

6.5. Tillämpning och framtid 
 
Jag har genom att skriva med andra personer utmanat mig själv både musikaliskt och 
personligt och de nya verktyg och tankesätt jag har diskuterat ovan kommer jag kunna ta med 
mig i mitt framtida musikskapande. Om jag skulle skriva musik tillsammans med en för mig 
främmande person idag skulle jag ha lättare att ta mig an rollen som låtskrivare, jag skulle 
känna mig tryggare i den musikaliska processen och ha en större förståelse för att alla 
låtskrivare och låtar är unika från idé till resultat. Jag kan dra slutsatsen att det är utvecklande 
att skriva tillsammans med andra personer både personligt och musikaliskt. Att utmana mina 
egna skrivnormer är något jag därför kommer vilja fortsätta att utforska och om jag skulle 
göra ett liknande arbete i framtiden skulle jag välja att skriva med fler personer jag aldrig 
träffat tidigare. För vidare forskning skulle det även vara intressant att utforska låtskrivning 
tillsammans med andra musiker under mer begränsade former för att nå mer specifika 
resultat. Det kan till exempel vara genom att jobba mot en given målgrupp, ett givet sound 
eller med begränsade verktyg och instrument för att se vilka effekter det kan få på 
låtskrivningsprocessen. Det skulle eventuellt vara möjligt för vidare forskning att utveckla 
situationen som uppstod för mig och person B där vi bara kunde jobba en timme i taget innan 
vi var tvungna att avbryta.  
 
Efter avslutat arbete kan jag nu bekräfta Max Thulins tankar om spänningen i att skriva med 
personer en inte träffat tidigare. Jag har skaffat mig en egen uppfattning om det och 
erfarenheter i vad det betyder för mig att skriva musik med andra, deras påverkan på mig i 
den musikaliska processen och hur jag kan jobba med låtskrivning med andra framöver.  
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7. Referenser  
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https://open.spotify.com/artist/3IsULVZIf4iGp9ExB7yJVq?si=4AiYeiwYS2SE03xBsJYQ_g 
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Zara Larsson. (1997-) artist och låtskrivare (US) 
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Edda Magnason. (1984-) artist och låtskrivare (SE) 
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Matilda Melin. (1997-) artist och låtskrivare (SE)  
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Becca Stevens. (1984-)  artist och låtskrivare (US) 

https://open.spotify.com/artist/0Sh2X6e3JerGnyEF0vDgbk?si=0ZF55xBnTt6M-sXdJr49dw 

Susanne Sundfør. (1986-) band, musiker och låtskrivare (NO)  
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