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Abstrakt

Jag har upptäckt att tillvägagångssättet för mitt musikskapande varit detsamma under en längre 
period. Det utgår vanligen från en melodislinga som jag sedan överför till ett instrument eller sång. I
det här arbetet har jag valt att utmana mig själv genom att komponera musik utifrån associationer 
kring olika färger, för att se hur detta påverkar mitt musikskapande när utgångspunkten för 
skapandet inte varit någon musikalisk referens. 

Syftet med det här projektet är att ta reda på hur min kompositionsteknik utvecklas när jag 
komponerar musik utifrån associationer kring färger. 

Jag valde fyra olika färger att utgå ifrån vilket resulterade i fyra olika kompositioner, som jag sedan 
spelade in under en live-session. 

Detta arbetssätt har öppnat mina ögon för nya kompositionstekniker, bland annat genom att hitta 
olika tillvägagångssätt att överföra associationer kring färg till musik. Jag har kommit till insikt med
att begränsningar kan främja kreativiteten istället för att hämma den.



Förord

Jag vill tacka mina medmusiker Fredrika Johansson, Anna Svensson Rova, William Nordlund, Lada
Egolaeva, Johan Kalla och Jasmin Linde för att ni tog er tid att vara med och förgyllde dessa låtar. 
Ett stort tack till inspelningsteknikern David Karlsson som det alltid är ett stort nöje att arbeta 
tillsammans med. Jag vill också tacka min handledare Mikael Bäckman.
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1. Inledning

Jag har varit aktiv musiker under elva års tid. När jag gick i åttonde klass i grundskolan började jag 
spela elbas i mitt första band. Det var då mitt musikskapande tog fart. Jag har sedan dess i stort sett 
alltid skrivit musik på samma sätt. Det börjar med att jag utgår från en melodislinga som jag nynnar
fram, eller att jag utgår från gitarren och spelar olika ackord på må få tills jag hittar en ackordsföljd 
som känns bra. Texten och känslan på låten har alltid fått ta form sent in i processen. Jag har i 
princip alltid anpassat texten och känslan efter harmoniken. Jag har med denna låtskrivningsmetod 
upplevt att mina låtar ofta känts spretiga och att de olika formdelarna inte haft någon röd tråd.

Parallellt med mitt musikskapande har jag jobbat en del med ljusteknik. Jag har varit på ett flertal 
konserter där jag ofta fascinerats av ljusets sätt att komplettera musiken. För mig känns det som en 
självklarhet att bra ljus och färgval stärker känslan i en låt och får den att växa i ett 
livesammanhang. Ibland har det till och med hänt att jag inte gillat en låt när jag bara lyssnat på den
i hörlurar, men när låten har spelats i ett livesammanhang och ljuset varit bra har jag kunnat 
uppskatta låten på en helt annan nivå. Är ljuset däremot sämre kan det ta bort fokus från låten. En 
låt jag i vanliga fall skulle uppskatta kan kännas störande att lyssna på om färgval och 
rörelsemönster inte känns rätt.

Jag har under ett antal år jobbat som ljustekniker på Kirunafestivalen. Jag har ofta upplevt att 
musiken blivit bättre när artisten kommit med önskemål angående färgval på vissa låtar. Linnea 
Henriksson var till exempel väldigt tydlig med att hon ville ha lila ljus på vissa specifika låtar under
konserten. Jag upplevde de låtarna som snäppet bättre än de övriga.

Jag har lagt märke till att jag upplever musik olika beroende på i vilket sammanhang den framförs, 
och hur mycket miljön runt omkring påverkar känslan och kreativiteten. När jag studerade musik på
gymnasiet var lysrörsbelysning den enda belysningen som fanns. Det var en avsevärd skillnad i 
känsla mellan att spela låtar på skolan och sedan på kvällen spela samma låtar, med samma 
musiker, i vår replokal där ljuset var dämpat och där färgade ljusslingor bidrog till att jag upplevde 
musiken som bättre.

Jag har studerat musik tre år på gymnasiet, två år på Framnäs folkhögskola och jag är nu inne på 
mitt tredje och sista år på rockmusikerlinjen vid Piteå Musikhögskola. Under dessa tre utbildningar 
har många live-framträdanden ingått som en del i utbildningen. Inför dessa framträdanden har i stort
sett allt fokus legat på musiken och det ljudtekniska. Däremot har ingen tid lagts på att kombinera 
musiken med ljus och färg, vilket jag anser vara konstigt då både ljus och färg alltid upptar en stor 
och väsentlig del av ett live-framträdande.
Med det i åtanke väcktes idén till detta arbete.

Jag har i detta arbete utgått från att jag ska komponera låtar där utgångspunkten har varit 
associationer kring färger. Fyra låtar har komponerats efter fyra olika färger. Idén har varit att jag 
ska tvinga mig själv att hitta nya ingångar för mitt låtskrivande då jag märkt ett tydligt mönster i att 
jag alltid har skrivit musik på samma sätt.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med det här projektet är att ta reda på hur min kompositionsteknik utvecklas när jag 
komponerar musik utifrån associationer kring färger. 

Hur kan jag överföra mina associationer kring färg till musik?

Hur påverkar färgassociationerna mitt musikskapande?

Vilka kreativa verktyg får jag med mig som jag kan ha användning av i mitt framtida låtskrivande?
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3. Metod och material

I mitt arbete har jag komponerat musik med utgångspunkt från färgerna röd, blå, grön och lila. 

Färg är så mycket mer än bara färg och för mig är det omöjligt att inte associera kring någonting 
annat än just bara färg. Därför kommer jag att använda mig av ett antal associationer som direkt 
kommer upp för de färger jag valt ut och som senare kan vara till hjälp i låtskrivarprocessen. Dessa 
associationer kommer definieras i beskrivande ord. Jag kommer inte att göra någon avgränsning i 
antal associationer som uppstår utifrån varje färg, utan istället välja ut de associationer som känns 
starkast och mest relevanta för mig. Antalet associationer kan därför variera mellan de olika 
kompositionerna/färgerna. Färgerna röd, blå och grön valdes ut eftersom jag känner tydliga 
associationer kring dessa färger. Den lila färgen valdes däremot ut då jag upplevde den färgen som 
mer diffus, på så sätt att jag inte omedelbart får någon tydlig association kring den färgen. En 
ytterligare anledning till att färgen lila valdes var för att jag personligen tycker om den färgen och 
det är en färg jag gillar att arbeta med i ljussättningssammanhang. 

Jag komponerar musiken utifrån piano, gitarr och sång eftersom jag känner mig bekväm med att 
komponera utifrån dessa instrument. Allt kompositionsarbete har utförts på egen hand och har skett 
i det färgsatta rummet. När vi sedan ska spela och repetera låtarna kommer jag ta hjälp av andra 
musiker då jag själv endast kommer att spela elbas. Inför repetitionerna kommer jag ta med mig 
förslag angående arrangering för vardera instrument, men jag kommer också lyssna på mina 
medmusiker och vara öppen för idéer så länge det stämmer överens med min bild av hur låtarna ska 
bli. Jag kommer att redogöra för mina associationer så att mina medmusiker är införstådda med 
vilka associationer jag har kopplat till färgerna.

För att redovisa detta arbete kommer jag att göra en inspelning där låtarna spelas in under en live-
session. Jag kommer med hjälp av led-lampor att ljussätta arbetsrummet under komponerings- och 
inspelningsprocessen. Inspelningen kommer samtidigt att filmas då jag vill att lyssnaren även ska se
färgen.

Jag har spelat in ljudklipp under varje låtskrivarsession för att enkelt kunna hålla mig uppdaterad.
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4. Komponeringsprocessen

När det var dags att börja låtskrivandet insåg jag att det var oerhört svårt att bara behålla fokus på 
själva färgen och försöka skriva musik och text utifrån den. Tankarna for snabbt iväg och jag 
hamnade tillbaka i gamla mönster där jag bara hittar på en melodi genom att nynna. Utan någon 
närmare tanke på färgen skrev jag samma typ av låt som jag alltid skrivit. Dessutom tyckte jag det 
var mentalt svårt att ställa om från att på förmiddagen skriva en blå låt och därefter, på 
eftermiddagen, försöka skriva en röd låt som utgår från helt andra associationer. 

För att kunna fokusera på känslan och försöka undvika att hamna tillbaka i gamla mönster 
planerade jag upp arbetet så att jag jobbade olika veckor med olika färger. Jag ljussatte mitt 
låtskrivarrum i rätt färg för att maximera mina intryck för den färg jag skulle utgå ifrån. Jag ändrade
även bakgrundsbild på telefonen till den färg jag för tillfället jobbade med.

4.1. Gröna låten

Gröna låten

Den gröna låten var den första låten jag började komponera. Jag ljussatte mitt övningsrum i den här 
gröna färgen och började skriva musik utifrån de associationer jag fick kring färgen.

4.1.1. Associationer

Frihet
Natur
Skog
Vind
Djur

4.1.2. Tillvägagångssätt

Frihet
Jag förknippar frihetskänslan med glädje. Jag valde därför att börja låten med ett dur-ackord 
eftersom dur vanligen beskrivs som glatt. Jag valde att utgå från ett F-dur.
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Natur och skog
Jag tycker att skogen och naturen kan vara väldigt vacker och fridfull. Jag såg framför mig att jag 
gick barfota genom en skog med tallar och björkar i väldigt fint väder. Jag trippade på tå för att inte 
göra illa fötterna. Denna känsla ville jag förmedla i låtens A-del.

Jag började med att bara spela F-dur på piano ett par gånger. Jag provade med lite olika 
ackordsföljder men hittade inget direkt som kändes bra. Jag bestämde mig för att istället skriva en 
melodi som utgick från ackordet F-dur. Jag spelade lite olika toner fram och tillbaka och märkte att 
när jag tänkte på den trippande känslan började jag alltid spela i tre-fjärdedels takt. Låten skulle 
därför få gå i den taktarten. Jag provade mig fram med ett par olika melodier och kom fram till att 
det jag tyckte lät mest som att trippa på tå var när melodin vandrade i grupper av två toner ner och 
sedan upp.

Länk till melodin

Jag gillade melodin men ville lägga till lite variationer för att den inte skulle upplevas som tråkig.

Länk till melodin som jag valde att behålla

De ackord jag tyckte lät bäst mot melodin var F / Dm / C / Am. Jag valde att behålla dessa ackord 
under hela A-delen.

Vind
Även om naturen är väldigt vacker har jag också stor respekt för dess krafter. Det kan bli oväder 
och blåsa upp till storm. Det ville jag förmedla i låtens B-del.

När det blåser antar vinden ofta olika vindstyrkor och därför ville jag att låtens olika delar skulle ha 
ett märkbart dynamiskt spann. Vinden väckte även idéer kring sångmelodin. När det blåser hårt i 
träden bildas ett sus som kan bli starkt. För att höras tvingas man prata väldigt starkt, ibland nästan 
skrika. Detta ville jag förmedla i sångmelodin. Sångmelodin skulle därför få bli väldigt gäll, nästan 
lite skrikande. 

Sångmelodin till den här låten kom väldigt naturligt i och med att jag hade en sådan klar 
uppfattning av hur jag ville att sången skulle upplevas. 

Jag ville att B-delen skulle innehålla fler mollackord för att skapa en lite mörkare känsla. 
Ackordsföljden blev följande:

Am / Dm / Am / F

Vind, träd och natur
Jag ville att texten skulle vara en kombination av de tidigare nämna associationerna träd, vind och 
naturen. 

Oh silent trees
Won't you sing for me now

Call my name, call my name

Oh howling wind
Won't you sing for me now

Call my name, call my name
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Djur
Jag har alltid känt en viss osäkerhet när jag är i närheten av djur. Rädslan att stöta på ett vilt djur i 
skogen har gjort att jag aldrig fullt ut kunnat slappna av och njuta av naturupplevelsen.
Därför ville jag som avslutning på låten få med känslan av rädsla som man kan känna när ett 
oväntat och skrämmande djur dyker upp och man måste fly. Låten skulle därför få ha en mera 
intensiv och kaosartad del som avslutning.

4.1.3. Arrangering

Som instrumentering till denna låt valde jag sång, trummor, elbas, elgitarr, piano och fiol. 

När vi först repeterade låten fick vi inte till den stora skillnaden mellan A och B-delen som jag 
eftersträvade. Vi provade att som grund för B-delen inte bara spela ackordsföljden rakt av utan vi 
smyckade ut delen genom att låta instrumenten följa sångmelodin. Jag ansåg att förändringen bidrog
mer till den känsla som jag ville förmedla.

Efter förändringen av B-delen tyckte jag inte att sången stack ut så markant som jag ville ha den. 
Genom att lägga till en fiol och en sångstämma som sjöng unisont med huvudstämman fick vi fram 
den skrikande känslan utan att skrika.

I slutdelen ville jag att dynamiken skulle stegras successivt för att skapa känslan av flykt. 
Jag ville också under denna del att ett instrument skulle spela ett solo för att framhäva stressen och 
pulshöjningen under flykten från djuret. Jag ansåg att trummor var det lämpligaste instrumentet för 
att åstadkomma detta. Anledningen till valet av trummor var för att det är ett bra instrument för att 
ge känslan av kaos genom att trumslagaren medvetet släpper kompet och spelar runt riffet.

4.2. Röda låten

Röda låten

När det var dags att skriva den röda låten ljussatte jag mitt övningsrum såhär:

4.2.1. Associationer

Kärlek
Saknad
Am och maj7
Eld
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4.2.2. Tillvägagångssätt

Kärlek
Kärlek är det absolut första jag tänker på när jag ser färgen röd. Så min första tanke var såklart att 
låten skulle handla om kärlek. Jag valde att börja denna låtskrivarprocess med att utgå i från texten. 
Jag började med att fundera på vad jag kopplar ihop med kärlek. Det första jag kom att tänka på var 
den där känslan när man inte kan släppa tanken på en person man tycker om, utan man går hela 
tiden runt och undrar vad den personen gör. Jag bestämde mig för att skriva om det och 
refrängtexten föll därefter snabbt på plats.

You've been on my mind everyday
I just want you to know

It is you who makes me lose my head
I just want you to know

Saknad
Saknaden som jag associerar till färgen röd är också kopplat till kärlek. När man är kär i en person 
är det också väldigt lätt att sakna den personen. Jag ville att låtens verstexter skulle handla om det. 
Jag började med att skriva en vers som gick så här:

Lately, lately I've been wondering
What's on your mind
It seems like your fine
I've been missing you 

Jag kände mig aldrig riktigt nöjd med den texten då den var alldeles för tydlig och rak på sak. Jag 
har alltid varit svag för texter där innebörden inte är helt självklar eller tydlig, vilket gör att 
lyssnaren får en chans att själv tolka innebörden av texten. Det kan göra så att texten kan komma att
betyda olika saker för olika människor vilket jag tycker är spännande. Jag valde att skriva om texten
för associationen saknad så att den inte var lika tydlig. Det resulterade i denna text:

Lately, lately I've been gazing at the moon
Shining so bright

So far away from the stars
Lonely at night

När jag hade skrivit första versen flöt resten av texten på vilket resulterade i att jag skrev två verser 
till som blev såhär:

Lately, lately I've been chasing a rainbow
That shimmering light

So close, so close to me
That it's blinding my eyes

Lately, lately I've been singing my lyrics
With strength and delight

So loud, so loud that the city could hear me
Calling out

Am och maj7
Jag har alltid kopplat ackordet Am och ackordsfärgningen maj7 till just färgen röd, detta är högst 
personligt. Jag vet egentligen inte varför men jag tänker att det kan ha att göra med att jag tycker 

7



maj7 är en väldigt vacker ackordsfärgning och att Am för mig låter väldigt varmt. Jag bestämde mig
därför för att utgå ifrån ackordet Cmaj7 när jag skulle börja harmonisera refrängen.

Mitt första förslag på refrängackorden var såhär:

Cmaj7 / Am / Em / Dm / Em

Jag försökte hitta en sångmelodi som skulle matcha ackordsföljden men vad jag än skrev för melodi
tyckte jag att det lät så väldigt mörkt och ledsamt. Jag tyckte inte att det matchade texten med att ha 
med en massa mollackord, då moll ofta beskrivs som ett sorgset ackord. Jag bestämde mig för att 
försöka skriva en ackordsföljd som innehöll fler durackord. Resultatet blev denna ackordsföljd:

Cmaj7 / Fmaj7 / Em / Fmaj7 / Em

Denna ackordsföljd tyckte jag matchade texten betydligt bättre och det var enkelt att hitta en 
sångmelodi som kändes bra mot ackorden. Jag bestämde mig för att behålla både ackordsföljden 
och sångmelodin.

Eld
Eld är ännu en stark association kring den röda färgen. Dess intensitet ville jag ta fasta på i låten. 
Elden är varm, den ger ljus och är hela tiden i rörelse. När jag skulle skriva ett stick till låten ville 
jag använda mig av detta. Eftersom jag tycker att ackordet Am låter varmt passade det perfekt att 
börja sticket med det ackordet. Ackordsföljden blev såhär:      

Am / G / F / Ab-dim

Den intensiva känslan ville jag förmedla genom att plocka upp dynamiken ännu en nivå. Jag utgick 
även från eld när jag skrev texten till sticket.

Let it burn, light my world
Be the fire that I can lay beside

Let it burn, light my world

4.2.3. Arrangering

Den röda låten var väldigt enkel att arrangera eftersom jag i ett tidigt skede hade en tydlig bild av 
hur jag ville att det skulle låta. Min idé var att svänget skulle vara ganska souligt då jag ofta tycker 
att soul-svänget upplevs som glatt, vilket jag ansåg skulle passa till den röda färgen. För att komma 
åt det souliga valde jag att för denna låt använda instrumenteringen trummor, elbas, elgitarr, rhodes,
sång och kör som är en vanlig sättning inom soulmusik. Trummorna spelade ett åttondels-baserat 
komp med varierande accenter på hi-haten. Grunden för basen var att följa trumslagarens kagge-
rytm och därefter fylla ut med varierande ledtoner. Efter att ha provat med lite olika gitarr-idéer 
kom jag fram till att det blev bäst när gitarren spelade en enklare plock-figur med vibratoeffekt. 
Denna gitarr-idé är inspirerad från en låt som heter ”Left Me On Fire” av artisten Sarah Klang. 
Tidigare när gitarren spelade ett komp med mer utfyllnad kändes svänget mer funkigt vilket jag ville
undvika. Rhodeset fick rollen att fylla ut med lite små fills här och där samt att lyfta dynamiken till 
refrängen genom att börja kompa mer under den delen. Sången tyckte jag skulle få ta mycket plats, 
med varierande melodier och mycket walings, då det är vanligt inom soul-genren. 
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4.3. Blå låten

Blå låten

Under den perioden när jag skrev den blåa låten ljussatte jag mitt övningsrum i den här blå nyansen:

4.3.1. Associationer

Hav
Vågor
Regn
Regndroppar
Liten
Ensam 
Flyta

4.3.2. Tillvägagångssätt

Hav och vågor
När jag tänker på färgen blå associerar jag direkt till havet och därmed även havets vågor. För att 
spegla havet och vågorna tänkte jag att tempot kunde få leva lite och inte vara allt för statiskt, precis
som vågorna som rör sig i ojämnt tempo. Jag började spela G#moll-pentaskalan upp och ner på 
piano över ackorden E och G#moll. Jag försökte göra det ett par gånger i ojämnt tempo men det 
kändes helt enkelt inte rätt. Att bara spela skalan uppifrån och ner kändes mer som någonting 
fallande än guppande vågor. 

Experiment kring vågmelodin

För att undvika den fallande känslan spelade jag tre toner från skalan, för att därefter hoppa tillbaka 
en ton och fortsätta spela tre toner till i skalan. Jag fortsatte göra det mönstret hela skalan ut och 
upplevde att det speglade vågornas rörelse på ett mycket bättre sätt.

Resultatet av vågmelodin

Jag hade även en tanke om att sångmelodin skulle förflytta sig stegvis och innehålla ett par stora 
intervaller i både upp- och nedåtgående riktning, för att förstärka den böljande känslan ytterligare.
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Regn och regndroppar
När jag letade egenskaper hos regn fokuserade jag främst på regndroppar. Inte regndroppar som 
öser ner utan snarare regndroppar som droppar ner från till exempel ett hustak. Jag ville alltså få 
med känslan av stora och tunga regndroppar i musiken. Jag bestämde mig för att i melodin lägga till
droppande toner som avslutning.

Mitt första förslag på den droppande melodin blev såhär:

Experiment kring den droppande melodin

Jag ansåg dock att sextondelarna gjorde att melodin upplevdes mer som regn som konstant öser ner 
än den droppande känslan. Jag valde att minska rytmen från sextondelar till åttondelar och då tyckte
jag att det speglade regndropparna mycket bättre.

Resultatet av den droppande melodin

För att allt inte skulle kännas väldigt stressigt valde jag att förlänga ackordet E en hel takt. Alltså 
spelas hela våg-melodin bara över ackordet E. Regndropps-melodin blev totalt fyra takter långt. Jag 
tyckte det kändes alldeles för utdraget att bara ha ackordet G#moll över dessa fyra takter så jag 
delade upp dessa fyra takter över två ackord. Ett C#mollackord de första två takterna och sen ett 
G#moll i de resterande två takterna.

Resultatet av ackord och melodi kring vågor och regndroppar

Liten och ensam
Associationerna kring att vara liten och känna sig ensam kopplar jag i det här fallet också till havet. 
Att havet är så stort och att jag bara är en liten obetydlig prick på dess yta. Jag kan inte påverka, det 
spelar ingen roll vad jag tycker eller tänker, havet gör precis som det vill. Jag bestämde mig för att 
utgå ifrån den känslan när jag skrev texten.

In the vastness of the sea
I am you and you are me
Who are we to believe?

Both numb and very sensitive
There is space for everyone to breathe

In the vastness of the sea
You and me

In the vastness of the sea
Is it blue or is it green?

Doesn't matter what we think

What is now or infinity
Flow both ways in many different streams

In the vastness of the sea
You and me

In the vastness of the sea
You and me
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När jag skulle harmonisera versen tyckte jag inte det fungerade lika bra att börja med ett E-dur som 
jag gjorde för melodin. Det blev för glatt, jag fick inte fram den ensamhetskänsla så som jag var ute 
efter. Därför testade jag utgå ifrån ett G#moll och tyckte det kändes bättre. Jag ville framkalla en 
mörkare stämning under versen då texten inte är så glad, ett moll-ackord passade fint.

4.3.3. Arrangering

När det var dags att arrangera låten tillsammans med en ensemble var min första tanke att 
instrumenteringen skulle vara piano, elgitarr, trummor, elbas och sång. Jag insåg senare när jag gick
igenom låten med bara piano och sång att detta räckte för att få med i princip alla delar jag var ute 
efter. Jag tyckte pianot förmedlade känslan av havet, vågorna och regndropparna. Sången uttryckte 
den ensamma känslan samt att känna sig liten. Det enda jag saknade som jag inte hade fått med i 
komponeringsprocessen var associationen flyta. Jag valde då att lägga in en improvisatorisk elgitarr 
som flyter över kompet genom att använda svällande toner.  

4.4. Lila låten

Lila låten

När jag komponerade den lila låten ljussatte jag mitt låtskrivarrum såhär:

4.4.1. Associationer

Pop
Ångest
Vemod
Svek

4.4.2. Tillvägagångssätt

Pop
Jag har alltid kopplat färgen lila till popmusik där det finns ett driv och en malande känsla. Lyssnar 
man däremot på texten kan den vara ledsam och skör. Linnea Henriksson har påverkat mig till att 
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tycka att den här sortens pop låter lila, då hon ofta väljer att använda färgen lila till den typen av 
musik. Jag valde därför att utgå från det när jag skrev den lila låten och bestämde att jag skulle 
försöka skriva den i ett poppigare format än de tidigare låtarna.

Jag spelade ett par olika ackordsföljder på gitarr och kom till slut fram till en ackordsföljd som 
kändes bra och åt rätt håll.

Bm / Em / D / D
Bm / Em / D / G

Jag tyckte dessa ackord skulle fungera bra under versen. Jag spelade ackorden på olika sätt och kom
fram till att jag tyckte det lät mest poppigt att spela ackorden utan kvinten. Jag spelade alltså bara 
grundton och ters. Tersen spelade jag en oktav upp vilket är en vanlig ackordsläggning för att 
komma åt pop-soundet. Det lät så här:

Ackordsföljden                   
     
Jag ville att det också skulle finnas en tydlig hook, då jag anser det är det vanligaste förekommande 
fenomenet inom popmusik. Jag bestämde att hooken skulle vara en tydlig melodi som spelas på 
elgitarr. Så här blev det:

Hook

Jag funderade först på att bryta av det poppiga till refrängen, men jag slog bort den tanken ganska 
snabbt då jag aldrig hittade en ackordsföljds som kändes relevant och bra mot versen. Jag fortsatte 
på det poppiga spåret i refrängen med dessa ackord:

G / G, F#m / G / A

Ångest
När jag tänker på ångest tänker jag på olusttankar som återkommer gång på gång. Hur mycket man 
än försöker glömma eller tänka på någonting annat är det i princip omöjligt då denna tanke 
infekterat din hjärna och vägrar försvinna. Det kan ibland nästan upplevas som en film som har 
hakat upp sig och spelar samma scen om och om igen. Den känslan tog jag tillvara på när jag 
började textskrivandet. Det första jag skrev ner var:

I keep replaying it

Jag gillade den textraden och bestämde att den skulle finnas med någonstans i texten.

Vemod
Jag har under mina år som basist kompat ett flertal artister som beskrivit sin musik med ordet 
vemod. Ofta har gitarristerna fått beskrivningen ”tänk vemod under den här delen”. Jag ville göra 
samma sak fast försöka peka ut vad det är som gör att jag tycker det låter vemod. Vemod kopplar 
jag till någonting stort, tomt och skrikande, så för att framkalla den känslan ville jag att 
gitarreffekterna reverb och fuzz skulle finnas med. Reverb med mycket efterklang speglar det stora 
och tomma. Fuzzen ville jag använda för att få fram den skrikande känslan. Istället för att här till 
exempel ha en tydlig gitarrslinga tyckte jag att gitarrens sätt att spela kunde vara lite diffust, med 
långa bends och dissonanta toner som jag tycker skapar en skrikande känsla. 

Ångest och vemod tycker jag går hand i hand. Så jag bestämde mig för att i sticket använda 
textraden I keep replaying it samtidigt som den vemodiga gitarren spelas.
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Svek
Svek kan vara väldigt sårande och jag ville förmedla den smärtan. Känslan av att bli förrådd i en 
relation ville jag använda som en stomme i texten.

Drifting apart, washed out to sea
Losing time, losing you my love

I felt your heart, inside my chest
You left with her

I keep repeating it

And now I don't recognize you anymore
We're like strangers

Like a ghost, you're whispering
It's all noise ringing in my head

Making me sick

And now I don't recognize you anymore
We're like strangers

4.4.3. Arrangering

Instrumenteringen jag använde var sång, kör, trummor, elbas och elgitarr.

För att få tag på popkänslan ville jag att trummor och elbas skulle baseras på ett tydligt åttondels-
komp, med lite variationer för att det inte skulle bli allt för sterilt och tråkigt. 

När vi spelade igenom låten till en början tog vi alltid upp dynamiken till refrängen. Jag tyckte dock
att det gjorde så att det inte blev en så stor skillnad till vemodsdelen, vilket jag ville att det skulle 
bli. Vi provade istället att skala av gitarren till refrängen vilket bidrog till en mer skör känsla. Jag 
tyckte det matchade sångtexten mycket bättre så vi behöll det så.

När vi sedan spelade vemodsdelen ville jag att det skulle hända någonting i sången. Texten under 
den delen är I keep replaying it, så för att skapa den där filmkänslan jag nämnde tidigare, där ångest
ibland kan kännas som en film som hakat upp sig, provade vi att lägga in körsvar som gick omlott 
varandra. Det blev en upprepande känsla som också bidrog till kaoset ännu mer, vilket jag gillade.
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5. Inspelningsprocessen 

Vi hade två ordentliga repetitioner innan själva inspelningen, vilket underlättade och gjorde att 
inspelningen gick väldigt smidigt och smärtfritt. Vi riggade upp inne i min replokal. Vi mickade 
upp trummorna, gitarrförstärkaren, sången och fiolen. Basen och keyboarden spelade vi in via line. I
och med att vi spelade in allting samtidigt inne i samma rum gick det inte att göra några omtag. 
Därför tog vi ett par tagningar per låt tills vi spelade in en tagning som alla kände sig nöjda med. 
Jag hade också riggat upp led-lampor så jag kunde ljussätta rummet efter vilken låt vi spelade in. 
Jag ställde även upp en videokamera så jag senare skulle kunna klippa ihop ljudinspelningen med 
en video, så att lyssnarna även får se färgen.

Vi lyckades spela in alla fyra låtar under en och samma dag och mina medmusiker var:

Anna Svensson Rova – Sång

Fredrika Johansson – Sång 

Johan Kalla – Trummor 

Lada Egolaeva – Piano, rhodes

William Nordlund – Elgitarr 

Jasmin Linde – Fiol 
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6. Diskussion

Att skapa musik utifrån associationer kring olika färger har stärkt min kreativa process. Att inte 
påbörja låtskrivandet utifrån någon musikalisk referens har gjort att jag varit tvungen att hitta nya 
tankebanor vilket lett till att jag tagit mig an låtskrivandet på ett nytt sätt. 

6.1. Hur kan jag överföra mina associationer kring färg till 
musik?

Jag har genom detta arbete hittat en metod där jag utgått från färger och verbaliserat mina 
associationer kring färgerna genom att ta fram ett antal beskrivande ord för respektive färg. Under 
kompositionsprocessen har färgerna tillsammans med de beskrivande orden tolkats musikaliskt med
hjälp av harmonik, tonalitet, rytmik och sound. 

Vissa associationer har varit enklare att omvandla till musik än andra. Det var till exempel enkelt att
hitta egenskaper hos associationen kärlek då majoriteten av all musik jag spelat och lyssnat på 
tidigare handlat om kärlek. Det var däremot mer utmanande och krävande att hitta egenskaper som 
jag kunde överföras till musik hos bland annat associationen djur, då jag inte hört så mycket musik 
som har den typen av språk. När jag analyserade färgerna skapade det en nyfikenhet och en lust att 
fortsätta vara kreativ genom hela processen. Detta gjorde att låtskrivandet blev väldigt roligt, vilket 
gjorde att jag hade ett bra flow genom de flesta låtarna

6.2. Hur påverkar färgassociationerna mitt musikskapande?

När den musikaliska processen är lustfylld är det lättare att få till ett bra resultat. Jag har genom det 
här arbetet lyckats skriva låtar som jag inte visste att jag kunde skriva. Till exempel är text det 
momentet som jag upplever är svårast. Jag har tidigare haft svårt för att färdigställa texter då jag 
ofta blivit för kritisk alldeles för fort. I och med att text är ett så stort område som kan behandla 
precis vad som helst och skrivas på så många olika sätt, har jag alltid upplevt det som svårt. När jag 
till det här arbetet skrev texter utifrån ett perspektiv där jag målat upp en tydlig bild med hjälp av 
associationerna har det gått betydligt bättre. Det tillvägagångssättet kommer jag plocka med mig i 
framtiden.

Jag upplevde också att det kom mer naturligt för mig att tolka associationerna med känslor snarare 
än med melodier. När låtarnas startpunkt utgick från känslor som sedan blev musik upplevde jag att 
det kändes mer kärnfullt och poetiskt, än tidigare då jag bara försökte skriva snygga låtar. Jag har 
såklart också blivit påverkad av mina erfarenheter som musiker där det ligger så långt inpräntat att 
till exempel dur låter glatt och moll ledsamt, men jag har däremot lyckats att inte påbörja någon 
låtskrivarprocess med en musikalisk referens.

När jag skrivit musik vid tidigare tillfällen har jag alltid känt en press över att låten ska bli bra. 
Under det här arbetet har jag inte känt samma press. Jag har istället fokuserat på att framhäva 
associationerna vilket gjort att jag har haft en mer avslappnad attityd till det musikaliska innehållet 
under processen. Därför blev jag glatt överraskad när jag faktiskt blev nöjd med resultatet av 
låtarna.

Vissa idéer som kom upp under arbetets gång var jag tvungen att omarbeta och ibland ta bort då jag 
kände att de inte matchade min färgassociation. Detta kunde vara frustrerande de gånger jag ansåg 
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mig ha kommit på någon vacker melodislinga som jag tyckte om men som inte alls överensstämde 
med associationen. Så för att behålla fokus på det jag satt upp, och inte tillåta mig att sväva iväg, 
fick dessa idéer läggas åt sidan.

6.3. Vilka kreativa verktyg får jag med mig som jag kan ha 
användning av i mitt framtida låtskrivande?

Musik kan vara ett sätt att förmedla känslor. Genom detta arbete har jag kommit fram till att om jag 
genom att utgå från en eller ett begränsat antal associationer, i detta fall associationer kring färger, 
och strikt håller mig till dessa, kan jag med större fokus konstruera musik som byggs upp utifrån 
känslan. Jag upplever den färdiga kompositionen som mer äkta och kärnfull med detta förfarande, 
där jag haft en tydlig målbild, än det tillvägagångssätt som jag hade tidigare, att först komponera en 
melodislinga och därefter hitta på en text som passar in. Detta är något jag lärt mig under arbetets 
gång och som jag kommer att ta med mig i mitt framtida musikskapande 

Jag känner mig inspirerad till att fortsätta skriva mer musik utifrån associationer. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara associationer kring just färg men jag uppskattade verkligen det här 
arbetssättet. När jag påbörjade arbetet tänkte jag att det skulle vara stort och löst att skriva musik 
utifrån en färg. Men jag insåg snabbt att mina associationer begränsade mig, vilket faktiskt var till 
min fördel. Begränsningarna har gjort att mitt musikskapande inte blivit lika spretigt som tidigare, 
vilket i sin tur lett till en arbetsmetod där jag lyckats behålla fokus på ett bra sätt och kunnat 
färdigställa låtarna relativt fort. 

Associationerna har hjälpt mig att utveckla min förmåga att sätta ord på känslorna i musiken. Jag 
har på ett tydligare sätt kunnat beskriva vilken känsla jag vill att mina medmusiker ska spela med.

6.4. Tankar angående det färdiga arrangemanget

Jag känner mig nöjd med det färdiga resultatet och på det sätt låtarna arrangerats. Musikerna har 
varit till stor hjälp eftersom de, med sin instrumentspecifika kunskap, har kunnat spegla de sound 
jag efterfrågat på ett bra sätt. Detta har bidragit till att gestaltningen av associationerna blivit 
tydligare. Jag kan samtidigt känna, när jag nu i efterhand har lyssnat igenom låtarna ett antal 
gånger, att jag i den lila låten kanske skulle haft med ytterligare ett ackordsinstrument. Jag upplever 
att låten känns något tom under vissa partier och jag tror att det hade passat bra att plocka in en 
synth för att bredda ljudbilden. Dessutom tror jag att en synth skulle förstärkt pop-känslan ännu 
mer.

6.5. Fortsatt forskning

För vidare forskning skulle det vara intressant att tillämpa varje association i vardera instrument för 
att maximera resultatet ännu mer. Det skulle också vara intressant att titta närmre på mer specifika 
delar av kompositionen. Exempelvis skulle man kunna undersöka hur associationen påverkar valen 
av sound, tonalitet med mera.
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