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Förord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mikael Bäckman som varit till stor hjälp under 

arbetets utformning och bidragit med mycket lärorik kunskap och bra input. Ett stort tack till 

Julia Grannas, Joachim Panzar, Lada Egolaeva, Hampus Wahlsten och Andreas Dahlbäck för 

inspelningen av låten Ghost. Jag vill även rikta ett stort tack till Mattias Ivarsson, Ted Swords, 

Ludwig Aaronsson, Erik Homlbom och Hampus Wahlsten för inspelningarna av I Guess och 

Love is Gone. Sist men inte minst ett stort tack till Henri Vuortenvirta för mixningen av I 

Guess och Love is Gone. 
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Inledning 
 

Som musiker och låtskrivare har jag ofta stött på problemet att hitta inspiration till att skriva 

musik. Jag har på senare tid ofta känt att jag faller tillbaka in i samma mönster och samma 

tonspråk när jag skrivit ny musik, speciellt om jag har haft svårare att hitta inspirationen från 

första början. Detta har lett till att jag ofta känt mig mindre inspirerad eftersom det jag skrivit 

låtit så välbekant i mina öron.  

 

När jag som tonåring började skriva egna låtar hade jag inte lika mycket press på mig själv 

och musiken jag skrev. Detta gjorde att jag hade lätt att hitta inspiration och 

låtskrivningsprocessen gick relativt smidigt framåt. Nu för tiden lägger jag betydligt mera 

press på mig själv och mina låtar. Detta har jag märkt ofta hämmar kreativiteten och gör att 

låtskrivningsprocessen lätt stannar upp och ibland även leder till att jag inte skriver klart låten. 

Att jag hade lättare att hitta inspiration när jag började skriva låtar tror jag beror på att jag då 

hade mycket mindre kunskap och musikkännedom vilket gjorde det lättare för mig att ta olika 

musikaliska beslut eftersom valmöjligheterna var betydligt färre och genre inriktningen 

tydligare. Nu förtiden lyssnar och spelar jag betydligt mera varierande musikstilar än tidigare 

eftersom jag drivs av att upptäcka nya saker och jag lätt blir uttråkad av att lyssna på musik 

inom samma genrer en längre period. Detta har dock även gjort att det blivit svårare att 

bestämma sig för hurudan musik jag vill skriva när jag väl suttit mig ner för att komponera. 

 

Jag är medveten om att man som låtskrivare inte kan förlita sig på att inspirationen alltid ska 

finnas där när man ska skriva ny musik. Med det sagt behöver man hitta knep och metoder för 

att lättare kunna starta igång den kreativa processen. Jag tror att man genom att begränsa sig 

lättare kan bryta sina gamla mönster och hitta nya vägar till en låt som åtminstone för en själv 

känns ny och inspirerande. Ett tips jag fått från flera låtskrivare har varit att begränsa dig när 

du skriver musik. Ett exempel har varit att testa skriva musik på ett annat instrument än ditt 

huvudinstrument. Jag har testat att skriva några låtar på pianot och tyckt att det funkat rätt bra. 

Jag hittade lättare inspiration och min musik började låta mera fräsch och annorlunda. 

Samtidigt gillar jag att skriva musik på gitarren eftersom jag behärskar det instrumentet 

betydligt bättre än andra instrument samt att gitarrens klang är något som tilltalar mig.  

 

Efter att ha läst Joel Strandbergs examensarbete – ”Fyra sätt är fler än ett!”, där Joel jämför 

låtskrivningsprocesserna när han skriver låtar på fyra olika instrument fick jag en idé om jag 

genom att stämma om gitarren i ”alternativa” stämningar kan uppnå liknande resultat. 

(Strandberg, 2018) Det vill säga bryta mina gamla mönster och göra låtskrivningsprocessen 

mera inspirerande och förhoppningsvis hitta ett nytt och mera varierande tonspråk.  

 

Första gången jag kom i kontakt med en öppen stämning på gitarren var under mitt folkis år 

på Lappfjärds Folkhögskola då jag skulle spela låten Run from Revelation av Rival Sons i 

ensemble. När jag försökte lära mig låten märkte jag ganska fort att det var svårt att spela 

låten i standard-stämning på gitarren. Jag hittade ingen information på nätet om hur gitarren 

var stämd så jag fick ta och lista ut stämningen själv helt enkelt. Efter att i flera timmar provat 

olika obskyra stämningar och noggrant försökt att analysera lågkvalitativa live videor av låten 

på internet (för att försöka luska ut vilken stämning Scott Holiday spelade i) hittade jag en 

stämning som funkade. Det fascinerade mig hur annorlunda det blev att spela i en öppen 

stämning samt alla nya möjligheter och begränsningar det medförde. Samtidigt gav det mig en 

liten hatkärlek till ämnet på grund av alla frustrerande timmar jag la ner på att försöka lista ut 

vilken stämning gitarren var stämd i. Att spela i en alternativ stämning var i princip som att 

spela ett helt nytt instrument och under mitt folkhögskole år kände jag att jag hellre ville 

https://open.spotify.com/track/2Lv8qbk0r53VuSxCisUYRL?si=cdn-J2u9Sz2HWu6Pmkg1lw
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förkovra mig i att spela gitarr i standard stämning istället för att börja lära sig ett helt nytt 

instrument. Detta gjorde att jag inte fortsatte undersöka öppna och alternativa stämningar 

mera just då. 

 

En gitarrist vars musik jag lyssnat och inspirerats mycket av under åren är Keith Richards. 

Flera av The Rolling Stones största hits och mest ikoniska gitarr riff har Keith skrivit och 

spelat på en 5-strängad gitarr i öppen G stämning. Ett exempel på detta är låten Brown Sugar 

från albumet Sticky fingers (1971). Så här säger Keith i sin självbiografi Livet om när han 

upptäckte öppen G stämning. ”Det kändes som att jag inte kom någonstans med 

standardstämningen. Jag lärde mig ingenting längre, jag fick inte fram vissa sound som jag 

ville ha” (Richards & Fox, 2010, s. 227) ”Det var fascinerande att lära sig spela gitarr igen. 

Det var verkligen uppfriskande. Gitarren blev som ett nytt instrument, och det var det också” 

(s. 229). På samma sätt som Keith Richards beskriver hur han kände att spela i standard 

stämning har även jag känt under senare tid när jag komponerat musik.  

 

En annan låtskrivare och musiker som använt sig mycket av alternativa stämningar i sitt 

komponerande är singer/songwritern Joni Mitchell. Hon har gjort sig känd för sitt kreativa 

användande av alternativa/öppna stämningar i sitt komponerande och majoriteten av hennes 

låtar har hon skrivit i en rad olika stämningar på gitarren. Hon lär ha använt sig av inte mindre 

än 57 olika stämningar i hennes kompositioner under sin över 40 år långa karriär 

(Sweetwater, The Magic of Joni Mitchell’s Open Tunings, Nov 7, 2016). 

 

Jag har inte mycket erfarenhet av att spela gitarr i alternativa stämningar (förutom ett fåtal 

Rolling Stones riff) men jag har under senare år blivit mera intresserad av det men inte tagit 

mig tid till att undersöka dem mera utförligt. Jag är dock lite bekant med att spela slide i 

öppna stämningar som öppet G och öppet D/E från att bl.a ha spelat slide med Leo Holmberg 

på hans lektioner. Det har dock varit sporadiskt mellan speltillfällena och jag har inte känt att 

jag kommit in i dessa stämningar ordentligt under dessa tillfällen. 

 

Öppna stämningar som öppet E/D eller G används mycket inom gitarrspel med slide. När man 

pratar om öppen stämning syftar man på en stämning som bildar ett ackord när man spelar på 

alla öppna strängar samtidigt. Detta underlättar mycket när man spelar med slide eftersom 

man då enkelt kan ta ett fullstort ackord genom att placera slideröret på ett band över 

greppbrädan. Några väletablerade slidegitarrister som använt sig av öppna stämningar är 

Duane Allman, Derek Trucks och Robert Johnsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://open.spotify.com/track/61UuPxxYUvacEH6SHIK3sU?si=vXmx2cdySHqMzZgmN8fUEA
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Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med arbetet är att se om jag genom att skriva musik i olika stämningar på gitarren kan 

stimulera mig själv till att hitta nya metoder och sätt att utrycka mig musikaliskt på. Fokus 

kommer ligga på harmonik, melodi och den kreativa processen.  Mitt personliga mål är även 

att utveckla min kompetens som låtskrivare samt mitt gitarrspel inom olika stämningar. 

 

Frågeställning. 

 

- Vilka nya musikaliska möjligheter respektive begränsningar kan jag hitta när jag 

skriver låtar i alternativa stämningar? 

 

- Kan jag genom att skriva musik i olika stämningar på gitarren hitta för mig nya 

klanger och sätt att utrycka mig musikalisk med fokus på harmonik och melodi?   
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Metod 

 
 

De stämningar jag valde att jobba med är: Öppet G, DADGAD och Standard stämning 

 

För att så bra som möjligt kunna besvara mina forskningsfrågor bestämde jag mig för att ha 

samma upplägg i början av varje låtskrivningsprocess. Jag började låtskrivningsprocessen 

med att spela runt på gitarren och bekantade mig med de öppna stämningarna genom att 

improvisera och känna mig fram till olika idéer tills att jag hittade nånting som jag gillade. 

Efter att jag hittat en musikalisk idé som jag kunde bygga vidare på tillät jag mig själv att 

lyssna på andras musik som inspiration. Däremot tillät jag mig inte att bestämma tema och 

stuk i låten innan jag spelat fram den första musikaliska idén i respektive stämning. Detta för 

att se vilka musikaliska uttryck och stilar jag hör i varje stämning. 

 

Jag tillät mig inte heller att spela i någon annan stämning på gitarren än den valda stämningen 

för varje låt tills att låtens melodi och harmonik var klar.   

 

Jag bestämde mig för att inte analysera andra gitarristers och låtskrivares musik inom de 

alternativa stämningarna eftersom det troligtvis skulle leda till att jag skulle försöka efterlikna 

deras musik och gitarrspel. Jag var mera nyfiken på att se vad jag själv kan hitta för klanger 

och musikaliska utryck i de alternativa stämningarna. Samt se hur stämningarna påverkar min 

kreativitet och mitt låtskrivande istället för att analysera andras musik och spelstil. Varför jag 

valde att göra detta är för att jag märkt att jag ofta lägger mycket press på min 

musik/gitarrspel och sällan känner mig nöjd när jag jämfört det med andras musik vilket lett 

till att kreativiteten och låtskrivningsprocessen stannat upp. 

 

Jag valde att skriva en av låtarna i standard stämning för att lättare kunna observera och 

synliggöra skillnader som jag upplevt i processen när jag skrivit låtar i standard respektive 

alternativa stämningar. 

 

Jag tillät inte mig själv att skriva flera låtar i samma stämning eller börja om en 

låtskrivningsprocess ifall jag inte skulle varit helt nöjd med låten jag skrev. 

 

För att dokumentera arbetsprocessen förde jag loggbok samt spelade in med min mobil olika 

idéer och låt-delar för att effektivt kunna lyssna och jämföra dessa både under och efter 

låtskrivningsprocesserna. De olika musikaliska valen jag tog under låtskrivningsprocesserna 

gjorde jag baserat på mitt eget tycke och smak.    

 

Genremässigt ville jag inte begränsa mig alltför mycket eftersom jag även här var nyfiken att 

se vad de alternativa stämningarna kunde inspirera mig till att skriva för sorts musik. Däremot 

skriver jag oftast inom pop/rock genrerna vilket tål att påpekas. Jag har även valt att inte gå in 

på arrangering och produktionsdelen av låtarna för att avgränsa arbetet och bättre kunna 

fokusera på låtens melodi och harmonik. 

 

Ytterligare en begränsning jag valde att göra i detta arbete är att inte gå inpå textförfattandet 

allt för mycket i mina reflektioner. Det viktiga för mig var att se hur harmoniken, melodin och 

den kreativa processen påverkas när jag skriver i olika stämningar. Med det sagt kommer jag 

ta upp textförfattandet i min studie när jag anser att det är relevant i arbetet. 
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Låtskrivningsprocesserna                                                                                

 

Ghost – E standard                                                                                       

 
Detta var den första låt jag skrev till arbetet och den jag skrev i den vanligaste stämningen på 

gitarr nämligen E standard. Hela låten finns att lyssna på här: Ghost 

 

Jag började med att improvisera och prova olika ackordföljder på gitarren tills jag hittade en 

ackordföljd som jag gillade. Jag fastnade för ackordföljden AM, C, D/F#, F6. Jag märkte att 

ackordföljden jag spelade påminde om soundtracket till serien La Casa de Papel som jag 

nyligen kollat på. Låten var My Life is Going On av Cecilia Krull (2017). Den låten förde 

mina tankar till en annan låt (även den från en serie), nämligen Hollow Talk av Choir Of 

Young Believers (2008) känd från den Svensk/Danska Tv-serien Bron. Jag gillade Hollow 

talk med sitt nakna organiska arrangemang, den vemodiga ackordföljden tillsammans med en 

slagkraftig och fin melodi. Jag bestämde mig för att skriva en låt i samma anda och började 

spåna vidare på en passande melodi över ackordföljden jag valt. Jag prövade lite olika 

melodier och hittade ganska fort en melodi som jag tyckte både passade som refräng och intro 

och utgick ifrån den. Jag blev nöjd med melodin och den satte sig snabbt på hjärnan.  

 

 
 

 

Efter att ha prövat på några andra melodier till refrängen över samma ackordföljd utan att bli 

nöjd bestämde jag mig för att använda melodin jag redan hade till både introt och refrängen. 

Eftersom jag gillade melodin ville jag ha den mera som ett genomgående tema i låten istället 

för att endast lägga in den som intro i låten. För att få lite variation mellan introt och 

refrängen bytte jag ut C-dur det andra ackordet i introt till ett F i refrängerna. Detta gjorde att 

det blev lite mera tyngd och spänning i refrängen. Jag provade att lägga till text på 

temamelodin i refrängen men tyckte inte att de tillförde så mycket utan endast gjorde melodin 

stolpigare och mera otydlig. Jag bestämde mig därför att endast sjunga refrängen på vokalen 

u. 

 

https://soundcloud.com/jonas-skeppar/ghost/s-fr7y8.
https://open.spotify.com/track/5ZEQjTroORCu6uWvZrdeNc?si=q9IUb3pEQWij3X4znbEXkg
https://open.spotify.com/track/379N4RpA8NPZCEZYIaE1Cs?si=qlXe5Ws4QSqcWfuO8Wicdg
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När jag hade introt och refrängen klar började jag fundera på handlingen och texten till låten 

samtidigt som jag började spåna på melodi till versen. Eftersom ackordföljden och melodin i 

refrängen hade en ganska sorgsen och ödslig karaktär bestämde jag mig för att texten skulle 

handla om ensamhet och saknad. Eftersom jag var i ett distansförhållande och bodde själv för 

första gången var detta ett aktuellt ämne för mig som jag kände att jag ville skriva om. Jag 

föredrar oftast att skriva om saker ur mitt eget liv och saker som känns aktuella för mig 

eftersom det då blir lättare att förmedla en tydlig känsla i låten. Att förmedla en känsla tycker 

jag är den absolut viktigaste faktorn i en låt. Det blir mycket enklare och framförallt mera 

givande att sätta ord på saker som jag själv känne. Jag upplever att det blir lättare att förmedla 

en tydlig känsla och att få folk att relatera till texten om jag skriver utifrån mig själv. Det blir 

även som en slags terapi för mig att sätta ord och melodi på saker jag känner starkt för. 

 

Jag hittade ganska fort en ackordföljd till både vers och pre chorus som jag gillade. 

Det tog däremot betydligt längre tid att hitta en melodi till versen än vad det tog att komma på 

temamelodin. Det är ofta i det här skedet i låtskrivningsprocessen som jag brukar börja 

stampa på stället och har svårt att ta mig vidare. Efter att ha testat flera olika melodislingor 

och textfraser hittade jag till sist en versmelodi som jag var nöjd med. Ackordföljden till 

versen blev den samma som i introt fast med ändringar i de två sista takterna för att leda in till 

pre choruset bättre. Till skillnad från refrängmelodin som stegrade uppåt i tonhöjd gick 

versmelodin neråt, vilket jag valde att göra för att skapa mera kontrast och variation mellan låt 

delarna.  

 

 
 

 

Till pre choruset gick det smidigare att hitta en melodi och ackordföljd eftersom det blev 

ganska tydligt för mig vad låten behövde. Jag kände att låten behövde en ackordföljd som 

stegrade som motpol till vers och refräng där ackordföljden var fallande. Melodin på pre 

choruset blev mera rytmisk och mera monoton vilket jag valde att göra för att skapa lite mera 

spänning och förväntning innan refrängen. 
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Till sticket kände jag att jag ville ha en mera flytande och fri känsla där ackorden varken 

skulle stegra eller falla särskilt mycket. Jag provade lite olika ackordföljder och fastnade för 

två takter Am, två takter D/A. Det doriska soundet som ackordföljden hade tyckte jag passade 

bra till det jag var ute efter. Låten fick lite mera ljus och känsla av förhoppning i sticket i och 

med det doriska soundet vilket jag tyckte blev en bra kontrast till resten av låten som jag 

upplevde mera sorgsen och tung. Jag tyckte dock inte att det blev snyggt att gå över direkt 

från Am, D/A ackordföljden till refrängen som också började på ett Am. Jag ville ha lite fler 

ackord under sticket för att få en mera progressiv känsla samt komma bort från A-moll ett tag. 

Jag hade dock svårt att hitta en ackordföljd som jag gillade. Till slut bestämde jag mig för 

samma ackordföljd som i pre choruset. Jag var inte helt nöjd med det beslutet så jag höll den 

delen öppen att ändra på i ett senare tillfälle. Det var först under inspelningen av låten på 

Durango i Stockholm som jag med lite input av min klass och Andreas Dahlbäck hittade en 

ackordföljd till andra halvan av sticket. Jag kände att jag ville ha en instrumental del under 

sticket som skulle sticka ut från resten av låten och inte vara lika dyster och tung vilket jag 

tyckte den ackordföljden förmedlade. Här är den slutgiltiga ackordföljden på sticket: 

 

 
 

Reflektion 
 

Jag blev nöjd med låten trots att jag stundtals fastnade under låtskrivningsprocessen och 

använde mig av ackordföljder som jag spelat mycket tidigare. Eftersom jag använde mig av 
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ackordsföljder som var välbekanta för mig lade jag ner mera fokus på melodin och texten 

istället. Jag hittade fort ackordföljderna till låten och det var melodierna och texten som tog 

upp största delen av tiden under låtskrivningsprocessen. Jag hade ofta svårt att bestämma mig 

för en melodi och provade ofta en hel del olika varianter innan jag kom fram till att köra på 

den jag hade från första början. Speciellt när jag skrev text och melodi på versen samt 

ackordsföljden i sticket gick det trögt att komma vidare i processen.  

 

Jag märkte att jag ofta började fundera över låtens arangemang och instrumentering under 

låtskrivningsprocessen när jag skrev Ghost. Detta tror jag beror på att jag upplevde gitarrens 

omfång och klang i standardstämning som ganska liten vilket gjorde att jag upplevde tomrum 

i ljudbilden när jag skrev låten.   

 

Jag märkte också att jag ofta prövade olika melodier på gitarren när jag hade svårt att 

bestämma mig för en specifik melodi. Både refräng melodin och en del av versen kom till 

genom att jag spelade den på gitarren istället för att sjunga den. Jag tror att detta var en faktor 

till varför jag inte tyckte att det passade att ha text på refrängmelodin. Med det sagt blev jag 

nöjd med slutresultatet i efterhand fastän jag under låtskrivningsprocessen tvekade en hel del 

med mina musikaliska beslut. 

 

I Guess – Öppet G                                                   

 

Detta var den andra låten jag skrev i arbetet och i den stämningen som jag var näst mest 

bekant med sen tidigare. Dock var jag långt ifrån van att spela i öppet G då jag sammanlagt 

hade spelat ett par timmar i den här stämningen innan jag började med detta arbete.  
 

Låten finns att lyssna på här: I Guess 

 

Det som skiljer öppet G från standardstämningen är att den här stämningen bildar ett G-

durackord när man spelar på enbart lösa strängar (Inte trycker ner något finger på 

gitarrhalsen). Öppet-G härstammar från bluesen och används ofta i samband med gitarrspel 

med slide (eftersom du kan spela durackord genom att ha ett sliderör nedtryckt på samma 

band).  

 

Eftersom jag tidigare spelat en del slide i öppna stämningar var jag mera nyfiken på att se hur 

det skulle låta och hur jag skulle spela i öppet G utan slide.  

 

Jag började låtskrivningsprocessen genom att spela runt på gitarren för att bekanta mig med 

stämningen lite mer och testade mig fram på olika ackord. Eftersom gitarren var stämd i ett 

G-dur gick jag instinktivt in i den tonarten och började leta efter en ackordföljd eller 

melodi/riffslinga som jag kunde bygga låten på. Jag fick ganska fort en känsla av americana-

genren när jag spelade runt i den här stämningen. Jag hittade ganska snabbt ett rifftema som 

jag tyckte lät americana-aktig och jag bestämde mig för att bygga vidare på det riffet.  

https://soundcloud.com/jonas-skeppar/i-guess1/s-Lst9x
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Jag använde mig av fingerpicking med höger handen när jag spelade riffmelodin och kunde 

enkelt spela riffmelodin med skaltonerna 5 – 6 - maj7 - 6 på en sträng samtidigt som jag 

spelade tonen G i två olika oktaver på två andra strängar. Det blev en fylligare klang när jag 

spelade G-dur i den öppna stämningen eftersom de öppna strängarna ringde ut mera än när 

man som i standardstämning trycker ner en del av ackordstonerna med fingrarna.  

 

Jag kände jag ville utveckla riffet ytterligare till versen och började spåna vidare på att hitta 

en ackordföljd som jag samtidigt kunde behålla ”riff” temat över. Eftersom jag kunde spela 

ett G-dur utan att behöva trycka ner några fingrar med vänster handen prövade jag att byta 

baston till subdominanten C med samma melodimönster ovanpå. Det gick smidigt att bara 

ändra bastonen och fortsätta med samma melodi och rytmmönster som tidigare och jag valde 

att använda den ackordföljden till versen.  

Här är en video på hur gitarren spelas på versen: I Guess versriff  

 

Efter att riffet till versen var klar började jag fundera på en versmelodi. Det gick snabbt och 

smärtfritt att hitta en sångmelodi som jag gillade och jag gick raskt vidare till att fundera på 

texten innan jag hunnit låsa mig alltför mycket i melodins rytmisering.  

Texten gick smidigare än vanligt att skriva. Mycket tror jag berodde på att jag hade en tydlig 

vision om vad jag ville skriva om samt mycket skriva ut om just då. Jag ville skriva en ”break 

up” låt eftersom jag själv gick igenom det när jag skrev låten. Jag fyllde några sidor med 

textfraser och började därefter plocka ut de fraser jag gillade och byggde sedan vidare på 

fraserna för att få dem att passa in med melodin jag hade. 

 

Efter att jag var klar med versen började jag spåna vidare på pre chorus och refräng. Jag 

märkte att det var svårare att spela mollackord i öppet G-stämning vilket gjorde att jag till en 

början endast spelade subdominant, dominant och tonika (endast durackord) i pre choruset 

och refrängen. Jag blev dock inte helt nöjd med resultatet och kände att jag ville ha 

åtminstone några mollackord i låten. Jag började undersöka mera på hur jag kunde ta olika 

mollackordsläggningar. Jag märkte efter ett tag att jag kunde ta mollackord med snygga 

färgningar om man lämnade tunna D strängen samt G i mitten öppna och endast tryckte ner 

grundton, ters och kvint på de andra strängarna med vänster handen. När jag använde den här 

approachen kom jag fram till en ackordföljd och melodi till pre chorus som jag gillade:  

 

 
 

Jag använde mig av samma approach och ungefär samma läggningar och ackord i refrängen 

som i pre choruset men med en annan ackordföljd. Ackordföljden i refrängen var: G, Am7, 

Em7, C, D.  

 

Jag nynnade runt på olika melodier över refrängackorden och hittade ganska fort en melodi 

som jag gillade. Eftersom versen var ganska luftig och hade en hel del pauser i melodin kände 

jag att jag ville ha en refrängmelodi med mera rytmik och stavelser än versmelodin. En annan 

faktor till varför jag tror att refrängen fick mycket stavelser var för att jag hade mycket text 

som jag ville få med i låten. Hade jag haft mindre text hade jag antagligen minskat på 

stavelserna. Dock skrev jag melodin till refrängen först och lade till text efteråt men på 

https://youtu.be/5xovZSWJi2I
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samma sätt som i versen höll jag melodin lite öppen i framför allt rytmiken innan jag lade på 

texten i refrängen.  

 

 

 
 

 

När jag var klar med text och melodi till pre chorus, refräng och verserna gick jag vidare till 

sticket. Jag prövade att spela in mig själv när jag spelade igenom hela låten för att sedan 

improvisera ett stick när jag kom fram till stickdelen i låten. Detta gjorde jag för att komma in 

i rätt stämning i låten och för att lättare kunna känna åt vilket håll man ville ta sticket. Jag 

gjorde några såna tagningar (en del där jag började spela från vers 2 för att spara lite tid) och 

lyssnade sedan igenom tagningarna och valde ut de delar jag gillade och strukturerade upp 

ackordföljderna tills jag var nöjd. Jag märkte när jag lyssnade på improvisationerna att jag 

ville ha en nedåtgående ackordföljd i början av sticket som sedan skulle ändra riktning för att 

bygga upp till sista refrängen med liknande karaktär som i pre chorus.  
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Eftersom näst sista takten i refrängen var ett C och sticket började på ett C tyckte jag det 

skulle bli snyggt att kapa de sista två takterna i andra refrängen och gå direkt in i sticket för 

att skapa lite variation i låten samt få en mera plötslig och oväntad ingång till sticket.  

 

Reflektion 

 

Eftersom jag inte var så van att spela i öppet G tog det lite mera tid att hitta sig fram till rätt 

ackord på greppbrädan. Särskilt mollackord var lite knepigare och tog mera tid att få till. I 

början av låtskrivningsprocessen hade pre choruset endast durackord i sig vilket jag inte tror 

att jag valt att ha om jag skrivit i vanlig stämning.  

 

Fast själva låtskrivningsprocessen stundtals gick långsammare än när jag skrev i 

standardstämning så upplevde jag inte att kreativiteten stannade upp på samma sätt som jag 

upplevt när jag skrivit i standardstämning. Tvärtom kändes det inspirerande att utforska 

greppbrädan och prova nya ackord och klanger i den här stämningen.  

 

Jag märkte att jag började lyssna mera noggrant och skrev mera med mina öron på den här 

låten jämfört med Ghost (standardstämning). Istället för att välja ackordföljder baserat på min 

teorikunskap och ackordföljder som jag tidigare spelat använde jag nu mera mitt gehör för att 

leta mig fram till nya klanger.  

 

När jag hade skrivit klart låten märkte jag dock att ackordföljderna jag hade i refrängen och 

pre chorus var ackordföljder som jag tidigare spelat mycket i standardstämning. Med andra 

ord blev harmoniken på den här låten inte så annorlunda från när jag skriver i 

standardstämning. Däremot så kändes låtskrivningsprocessen mera nyskapande och 

inspirerande eftersom jag spelade de ackorden jag spelat tidigare på ett nytt sätt och i andra 

klanger och läggningar än tidigare. Ackorden fick fler och andra färgningar när jag spelade i 

öppet G och jag upplevde även ackordens karaktär som fylligare och större. Skulle jag ha 

spelat samma ackordföljder i standardstämning tror jag att jag skulle ha ifrågasatt 

ackordföljderna mera och kanske till och med ändrat dem för att klangen och fingersättningen 

på ackorden känts för vanliga och tråkiga. Så var dock inte fallet nu när jag spelade i en annan 

stämning och fick nya färgningar och läggningar på ackorden samt lyssnade mera istället för 

att titta på ackorden.  

 

Det tog ett tag att navigera sig fram på greppbrädan och hitta andra ackord än endast 

barréackord med ett finger på samma band. Jag visste att den andra, tredje och fjärde strängen 

räknat från den tunnaste strängen var samma som i standardstämning. Detta gjorde att jag 

drogs till att spela ackordstoner på dessa strängar och lämnade de övriga strängarna öppna för 

att få nya klanger till de annars relativt vanliga tre klangerna. 

 

När jag skriver låtar i standardstämning tenderar jag ofta att ta hjälp av gitarren när jag skriver 

sångmelodier. Så var inte fallet när jag skrev den här låten. När jag spånade på melodierna 

prövade jag att spela dem på gitarren men det blev oftast fel eftersom jag inte kunde navigera 

mig tillräckligt bra på greppbrädan i öppet G stämning. Detta gjorde att jag skrev alla 

melodier på denna låt enbart med min röst och inte tog någon hjälp att spela melodierna på 

gitarren. Detta gjorde i sin tur att melodierna jag skrev låg bättre i mitt sångregister och det 

blev mera naturligt för min röst att sjunga melodierna. Eftersom jag var ovan med att spela i 

den här stämningen fick jag jobba mera med min röst när jag letade och lyssnade efter en bra 

och passande melodi.  

 



 13 

Värt att också poängtera var att jag använde mig av fingerpicking(d.v.s spelade med fingrarna 

med högerhanden) och skapade ett mera avancerat rytmsikt mönster istället för att strumma 

med ett plektrum vilket jag vanligtvis tenderar att göra. Detta var inget aktivt val när jag skrev 

låten utan nånting som föll sig naturligt i den här stämningen. Eftersom jag inte var så van att 

spela i öppet g spelade jag relativt enkla läggningar med mycket öppna strängar med min 

vänster hand och där med kompenserade jag detta genom att spela mera avancerat med 

högerhanden för att skapa mera liv och rörelse i låten. 

 

Love is Gone – DADGAD.                                        
 

Hela låten finns att lyssna på här: Love is Gone 

 

Detta var den sista låten jag skrev och den stämning jag var minst bekant med sedan tidigare. 

Det ända jag tidigare hade spelat i dadgad-stämning var låten Kashmir (1975) av Led 

Zeppelin. Dadgad-stämningen används mycket inom den keltiska musiken (en genre jag inte 

är bekant med sedan tidigare) men den förekommer även inom genrer som folk och rock.  

 

Jag började låtskrivningsprocessen på samma sätt som i de tidigare låtarna. Jag spelade och 

improvisera fritt på gitarren för att bekanta mig med stämningen tills att jag hittade en 

musikalisk idé som jag kände att jag kunde bygga vidare på.  

 

Dadgad-stämningen är stämd som ett Dsus4 ackord och jag upplevde stämningen som ganska 

mörk och mystisk i sin karaktär. Eftersom gitarren var stämd i ett öppet Dsus4 ackord hade 

jag i början svårt att hitta bekväma och snygga moll- och särskilt durackordläggningar. Efter 

att ha letat efter olika grepp på moll och dur treklanger ett tag utan att hitta några klanger som 

jag riktigt gillade så bestämde jag mig istället för att försöka hitta andra färgningar som låg 

bättre till på greppbrädan. På samma sätt som i öppet G låten spelade jag runt i den tonarten 

som gitarren var stämd i (Dsus4) för att lättare kunna hitta ackordföljder och få fram snygga 

klanger genom att spela på öppna strängar och använda dem som en slags bordun i låten. 

 

Efter ett tags letande hittade jag två olika ackordföljder/riff idéer som jag gillade. Den ena var 

en lugnare ackordföljd med både moll- och durackord som jag spelade högre upp på 

greppbrädan och den andra en mera ösig med stigande ackordföljd.  Jag gillade båda och 

tyckte att den lugnare skulle passa bra som intro och den andra som refräng. 

 

Här är mobilinspelningar på de två låtidéerna som jag spelade in i början av låtskrivnings 

processen: 

 

 

Love is Gone Intro - Vers (låtidé) 

 

Love is Gone Refräng/riff idé 

https://soundcloud.com/jonas-skeppar/love-is-gone/s-0b3XQ
https://open.spotify.com/track/2nVHqZbOGkKWzlcy1aMbE7?si=61P7tssMT8am3QbqLJKFeg
https://soundcloud.com/jonas-skeppar/dadgad-intro-vers-forsta-inspelningen/s-fIT7b
https://soundcloud.com/jonas-skeppar/dadgad-riff-ide/s-wh8SI
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Jag tog ner tempot på ackordsföljden jag hade till refrängen för att se om de båda delarna 

skulle funka i samma tempo.  

 

På samma sätt som jag spelade i versen på I Guess bytte jag endast bastonen när jag bytte 

ackord från Dm till Bb i introt och versen på den här låten.  

 

Introt jag hade tyckte jag påminde om låten The one that got away (2013) av The Civil Wars. 

Jag bestämmde mig för att lyssna in mig på låten för att få mera inspiration och tydligare 

inriktning i ungefär vilket stuk jag ville ha på låten. Ackordsföljden jag hade på introt var 

ungefär den samma som ackordföljden i versen på The one that got away. De låg dock kvar 

på Bb ackordet i två takter istället för en takt som jag hade i introt. Jag gillade det och kände 

att det skulle passa bra att ligga kvar längre på ackorden i versen för att skapa mera utrymme 

för melodin och prövade det. Jag blev nöjd med resultatet och började därefter spåna vidare 

på text och melodi till versen. Ganska fort hittade jag en melodi som jag gillade och jag gick 

raskt vidare till att fundera på texten och handlingen i låten.  

 

Jag kände att jag ville skriva en till break up låt eftersom det fortfarande var aktuellt för mig 

och någonting jag ville skriva ut om. Till skillnad från I Guess som var mera bitterljuv i texten 

ville jag skriva den här låten med en mera arg och dyster vinkel för att texten skulle passa 

bättre ihop med musiken jag hade. Jag började skriva ner textfraser och letade även runt på 

internet efter snygga textfraser på låtar jag inte hade hört tidigare. Detta tycker jag är ett bra 

knep att använda för att undvika att att man även skulle råka sno melodin på en textfras man 

hittar. Efter att ha modifierat om en mängd textfraser och prövat olika melodier till versen 

hittade jag tills sist en text och melodi till versen som jag kände mig nöjd med. 

 

 
 

 

https://open.spotify.com/track/3W2G2Bwt9UAM0sgUVhOC6E?si=7W5tI3gOT9yIp4QkOc10sA
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Därefter började jag fundera på övergången mellan vers och refräng. Jag hittade ganska fort 

ackordföljden Bb och Cadd9 som jag tyckte ledde in snyggt till D-mollet i refrängen. Jag 

prövade att spela ackordföljden över två takter men tyckte att det blev lite utdraget så jag 

kortade av ackordföljden till en takt istället. 

 

På samma sätt som i låten Ghost skrev jag refrängmelodin i Love is Gone på gitarren. Detta 

gjorde att jag även här inte tyckte att det passade med text över refrängmelodin. Jag bestämde 

mig för att sjunga melodin på vokalen a.  

 

Detta var inte den enda likheten denna låt hade med låten Ghost. Jag märkte nämligen i det 

här skedet att min refrängmelodi påminde mycket om låten Hollow Talk av Choir of young 

Believers som jag hade haft som referenslåt till låten Ghost. Detta var intressant eftersom jag 

inte hade lyssnat på den låten på flera månader.  

Jag testade flera olika variationer på refrängmelodin för att försöka få den mindre lik Hollow 

Talk men hittade inte någon som jag blev nöjd med. Till sist hittade jag en som jag gillade  

där jag bytte ut den första tonen i refrängmelodin A till ett D. Den slutliga refrängen såg ut så 

här: 

 

 
 

 

Efter att jag skrivit klart texten på vers två gick jag vidare till sticket. Eftersom låten var 

ganska mörk och tung kände jag att det skulle passa med en lite ljusare och durigare 

ackordsföljd i sticket. När jag i början av låtskrivningsprocessen hade bekantat mig med 

dadgad-stämningen hade jag provat att ta fingersättningar på vanliga ackord i 

standardstämning för att höra hur de lät i dadgad stämning. Jag hittade då att den vanliga 

ackordläggningen i standardstämning på D-dur och Cadd9 lät bra i dadgad stämning. Dessa 

ackord blev i dadgadstämning ett D9 (utan ters) och ett Cadd9 med fylligare klang. Här är ett 

videoklipp på hur jag spelar sticket: 

 

Love is gone (Stick) 

 

Jag prövade några olika melodier över sticket men kände inte att de riktigt passade. Jag 

gillade att man fick en paus från sången och det skapade en lugn och öppen känsla som jag 

gillade. Formen på låten blev den klassiska popformen Intro, vers, refräng, vers, refräng, 

stick, dubbel refräng, outro.  

 

Reflektion 
 

Fastän jag var minst bekant med dadgad-stämningen sedan tidigare kom jag relativt snabbt 

igång med låtskriveriet. Jag blev inspirerad och fick ganska fort en tydlig uppfattning om 

hurudan låt jag ville skriva när jag spelade runt på de första musikaliska idéerna i dadgad 

https://youtu.be/8CbEBE2fDOM
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stämningen. Detta tror jag beror på att så mycket kändes nytt. Att jag inte hade någon tidigare 

kunskap i hur man spelar i dadgad-stämning gjorde att jag lärde mig någonting nytt hela tiden 

vilket gynnade den kreativa processen.  

 

Fastän det under låtskrivningsprocessens gång kändes som att jag hittade mycket nya 

musikaliska utryck påminde tonspråket jag använde mig av i den här låten om saker jag 

tidigare spelat och skrivit i standardstämning. Ackordföljderna var såna som jag tidigare 

använt mig av när jag skrivit låtar . Dock skiljde sig ackorden och ackordsläggningarna från 

standard stämning. Detta gjorde att låten fick ett nytt sound och en annan karaktär. Eftersom 

jag ofta spelade ackordstonerna i två eller tre olika oktaver samtidigt så fick ackorden en 

fylligare och större klang än i standard stämning. Speciellt kvint ackord fick en större klang 

när man kunde spela dem med grundton i tre olika oktaver och kvinten i två olika oktaver på 

alla 6 strängar. För att demonstrera är här två videoklipp där jag spelar ackorden D5, F5, G5 i 

dadgad-stämning samt standard: 

 
Kvintackord i dadgad stämning 

 
Kvintackord i standardstämning 

 

På samma sätt som i öppet g stämningen bjöd även dadgad-stämningen in till att spela mycket 

öppna strängar vilket jag utnyttjade när jag skrev Love is Gone. Jag använde den tunna d 

strängen som bordun i princip hela låten förutom i sticket vilket jag tyckte gav en snygg 

musikalisk karaktär till låten. En annan intressant observation var att jag i dadgad-stämningen 

skrev refrängmelodin på gitarren på samma sätt som i låten jag skrev i standardstämning 

fastän jag var minst bekant med den här stämningen sedan tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Aoip-PLjkTY
https://youtu.be/prykzSc2ZPs
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Diskussion 

 
Att låtskrivningsprocesserna skulle variera mellan låtarna var något som jag räknade med och 

också upplevde i mitt arbete. Jag förväntade mig dock att harmoniken och melodin i låtarna 

jag skrev i de alternativa stämningarna skulle ha skillt sig mera från låtar jag tidigare skrivit i 

standard stämning. Nu i efterhand känns detta ändå logiskt. Eftersom jag har mina 

musikaliska preferenser som jag dras till oberoende av vilken stämning jag spelar på blir det 

musikaliska utrycket i sin helhet ganska lika. Om jag skulle vilja bryta mina harmoniska och 

melodiska mönster ytterligare skulle jag behöva bredda min kunskap och lyssna in mig samt 

spela mer musik som jag inte tidigare är bekant med. Med det sagt har jag ändå lärt mig 

mycket och hittat en hel del nya musikaliska utryck som jag kommer använda mig av och ha 

nytta av i mitt låtskrivande/musciserande efter detta arbete.  

 

För att svara på min första forskningsfråga (Vilka nya musikaliska möjligheter respektive 

begränsningar kan jag hitta när jag skriver låtar i alternativa stämningar?) har jag kommit 

fram till några olika saker.  

 

 

Den kreativa processen 
 

Jag upplevde att låtskrivningsprocessen var mera kreativ i de alternativa stämningarna. Jag 

fick ett bättre flow och jag hade lättare att ta musikaliska beslut när jag skrev i de alternativa 

stämningarna. I standardstämning stannade låtskrivningsprocessen upp oftare och jag tvekade 

och överanalyserade mina musikaliska beslut oftare. Varför jag fick ett bättre flow tror jag 

beror på att jag var mera begränsad i mitt gitarrspel när jag skrev i de alternativa stämningarna 

vilket gjorde det lättare att göra musikaliska val när valmöjligheterna var färre. Min okunskap 

ledde även till mera nyfikenhet och driv till att lära mig något nytt. Jag lade även mindre press 

på mig själv och gick mera in i ett utforskar tänk när jag skrev låtarna i de alternativa 

stämningarna.  

 

En annan orsak till varför jag lättare stannade upp i låtskrivningsprocessen när jag skrev i 

standardstämning tror jag beror på att jag ofta började fundera på låtens arrangemang medans 

jag skrev låten. Detta var någonting som jag funderade på i mycket mindre skala när jag skrev 

i de alternativa stämningarna. Detta tror jag beror på att gitarren fick en större och öppnare 

klang i de alternativa stämningarna och fyllde ut ljudbilden mera. Detta gjorde att jag hade 

mindre anledning att fundera över arrangemanget eftersom det fanns mindre tomrum att fylla 

i ljudbilden. 

 

Jag reflekterade betydligt mindre över vilken funktion ackorden och färgningarna hade när jag 

skrev låtarna i det alternativa stämningarna. Istället för att låta gamla vanor och min 

teorikunskap avgöra vilket ackord som skulle passa gick jag mera på intuition och mina öron 

fick avgöra mina musikaliska val. Detta tror jag också var en bidragande faktor till att jag inte 

körde fast lika mycket när jag skrev låtarna i alternativa stämningar. Jag stannade inte upp och 

överanalyserade vad jag spelade utan lät det bra så lät det bra helt enkelt. 

 

I övrigt skilde sig inte själva låtskrivningsprocesserna sig särskilt mycket från varandra. Alla 

tre låtar följde ungefär samma mönster vad gäller vilken ordning de olika formdelarna kom 

till. Första låtidén jag fick i varje låtskrivningsprocess blev introt till låtarna. Där efter 
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varierade det lite på låtarna om jag gick vidare till att skriva vers eller refräng. Att dessa val 

skulle bero på vilken stämning jag spelade i har jag svårt att tro.  

 

 

Ackord och melodi 

  

Att mina val av ackord skulle påverkas av vilken stämning jag spelade i var något som jag 

innan arbetet förväntade mig. Så var också fallet. Färgningarna och läggningarna på ackorden 

var det som förändrades mest när jag spelade i de alternativa stämningarna. I Guess (öppet G) 

var den låten som jag använde mest färgningar i ackorden. I Love is Gone (dadgad) använde 

jag mig av mera treklanger och kvintackord där samma toner spelades på flera olika strängar 

och i flera oktaver samtidigt vilket gav ackorden ett större och fylligare sound. I Ghost 

(Standard) blev det mycket treklanger där melodin istället fick stå för färgningarna. 

 

Jag märkte att jag spelade betydligt mera horisontellt på greppbrädan i de öppna 

stämningarna, det vill säga att istället för att byta ackord genom att flytta fingrarna till en 

annan sträng behöll jag fingrarna på samma strängar och flyttade dem till ett annat band i 

vågrät riktning istället. I Ghost (E standard) höll jag mig (med undantag för ett ackord) enbart 

mellan första och tredje band. Detta tror jag kommer från att jag blivit lärd och ofta strävar 

efter att välja de ackordläggningar som ligger närmast för att göra ackordsbyten så smidiga 

som möjligt. Varför jag inte använde den här approachen i de alternativa stämningarna tror 

jag dels beror på att jag upplevde att det var enklare och mera överskådligt att navigera sig 

fram horisontellt i de alternativa stämningarna men även för att jag ofta ville ha en öppen 

sträng ringandes som en bordun när jag bytte ackord i dadgad och öppet G.  

 

En annan noterbar skillnad var att låten jag skrev i öppet G gick i dur medans de andra två 

låtarna i moll. Eftersom öppet G stämningen är stämd i ett G durackord bjöd den mera in till 

att skriva i just dur. Dadgad stämningen upplevde jag som ganska mörk och mystisk när jag 

bekantade mig med den vilket jag tror bidrog till att jag skrev den låten i moll. Att låten Ghost 

gick i moll tror jag endast beror på de musikaliska val jag tog i processen.   

 

Processen i hur jag skrev melodierna skilde sig i öppet G låten där jag inte spelade melodierna 

på gitarren utan endast skrev dem med min röst. Detta gjorde att melodier passade min röst 

bättre och jag upplevde även att det blev lättare att sätta text på melodierna i  den här låten. 

Utöver detta märkte jag inte att melodierna jag skrev skulle ha påverkats av att jag skrev i 

olika stämningar på gitarren. 

 

 

 

Slutsats och det personliga målet 

 
Att skriva musik i olika stämningar har gett mig flera nya verktyg när det kommer till 

låtskrivning och mitt gitarrspel. De begränsningar som medföljde av att jag skrev låtar i 

alternativa stämningar gjorde att jag tvingades hitta nya tillvägagångsätt. Detta gjorde att 

låtskrivningsprocessen blev mera kreativ och inspirerande och det kändes som att jag kom 

fram till ny kunskap på kort tid vilket var inspirerande. Med det sagt tror jag att det hade varit 

bra att begränsa sig ännu mera när jag skrev mina kompositioner. Att tillexempel bestämma 

sig för att skriva alla låtar i en specifik genre hade avgränsat mig ytterligare och gjort det 
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lättare att jämföra likheter och skillnader med stämningarna. Men eftersom jag var nyfiken att 

se vilken typ av musik stämningarna skulle få mig att skriva valde jag inte att göra detta i 

denna studie. På samma grund valde jag också att inte studera andras musik i dadgad och 

öppet G stämningarna och för att citera min handledare Mikael Bäckman ”Denna okunskap 

kommer du aldrig få igen” ville jag ta tillfället i akt och utforska ny kunskap på egen hand 

eftersom jag upplever det mera inspirerande att skriva på sina egna premisser.  

Med det sagt kommer jag efter den här studien bygga vidare på min kunskap inom dessa 

stämningar genom att studera andra musiker som behärskar stämningarna och fortsätta att 

skriva musik i mera ”konstiga” stämningar för att pusha mig själv till att hitta nya musikaliska 

och kreativa uttryck.    
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