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Abstrakt 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur egna personliga bilder fungerar som 

inspirationskälla till låtskapande. I undersökningen har 5 egentagna fotografier använts 

för att varje vecka vara utgångspunkt för att skriva en ny låt. Genom bildanalys, egen 

loggbok under låtskapandeprocess samt låtanalys av de färdiga låtarna har arbetet 

utförts. Målet är också att genom bildanalys och låtanalys se och upptäcka vad i varje 

fotografi som kan identifieras i de färdigskrivna låtarna. Parametrar som genomsyrar 

studien är: färg, form, kontraster, motiv, plats, tolkad känsla och personlig association. 

Med detta som utgångspunkt framträder mönster i vad som inspirerar till låtskapande. 

Resultat som framträder i detta projekt är att kontrast i texter och produktion, koppling 

till natur, förändingstema och personligt tema, återkommer som mönster vid 

låtskapande.  

 

Nyckelord 
 

foto, inspirationskälla, låtskrivning, låtskapande, bildanalys  

 

Tack 
 

Stort tack till mina handledare Hans-Erik Holgersson och Pia Bygdéus för engagemang 

och stöttning under arbetets gång. Jag vill även tacka Calle Johansson och Matilda 

Eriksson för härligt långa dagar av skrivande på universitetsbiblioteket.  
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1 Inledning 
 

Hur fungerar personliga fotografier som inspirationskälla till skapandet av nya låtar? 

Finns det mönster att utläsa i vad som inspirerar till musikalisk kreativitet från 

fotografierna? I detta arbete kommer saken undersökas mer.  

 

1.1 Bakgrund  

Två av de konstformer som intresserar mig mest är musik och foto. Under en uppgift på 

Musikproduktionsprogrammet, där en skulle skriva ett musikaliskt stycke utifrån ett 

privat foto, så insåg jag att jag tyckte att bilder verkade som en intressant 

inspirationskälla till låtskapande. Då jag har många egenfotade bilder så gjorde det mig 

nyfiken till att undersöka inspirationskällan mer och i större utsträckning. Om jag skulle 

fördjupa mig i vad det är i foton som triggar min inspiration till låtskapande så skulle 

det vara en inspirationskälla som jag alltid kan använda mig av för få inspiration. Därför 

vill jag undersöka om så är fallet!  

 

1.2 Tidigare examensarbeten 

Inspiration till detta arbete har tagits från Emelie Johanssons examensarbete Musikalisk 

inspiration utifrån bild - Sökandet efter ett låtskrivarverktyg i artworks1. Samt Johannes 

Kvarnbrinks masteruppsats Empty Spaces - using abandoned buildings as sources of 

inspiration for musical composition2. De båda jobbade med bilder/fotografier som 

inspiration i deras arbeten vilket inspirerat till denna studie.  

 

Emelie Johanssons arbete handlar om hur artworks kan fungerar som inspirationskälla 

och som ett nytt låtskrivarverktyg. I arbetet användes 5 olika artworks som skapats av 

utomstående personer just för hennes arbete. Varje ny vecka skrevs en ny låt med en av 

artworksen som inspirationskälla. I arbetet kom hon fram till att avgränsningar främjar 

hennes kreativitet och att hon absolut tycker att artworks fungerar som ett bra 

låtskrivarverktyg och som inspirationskälla till skapandet av nya låtar. Detta inspirerade 

i sin tur till detta arbete och väckte idén om att personliga fotografier skulle användas.  

                                                
1 Johansson (2017)  
 
2 Kvarnbrink (2015)  
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Johannes Kvarbrinks arbete handlar om på vilket sätt fotografier på övergivna 

byggnader kan inspirera till olika sound och idéer till rock/pop- låtar. I arbetet användes 

fotografier på övergivna byggnader som startpunkt i låtskrivarprocessen vilket skiljde 

sig från det normala vid låtskapandet av rock och pop låtar. Kvarnbrink kom fram till, 

precis som Johansson, att det var en bra, ny, låtskrivarmetod samt en bra övning för 

låtskrivning.  

 

1.3 Syfte 

Hur kan egna personliga fotografier fungera som en inspirationskälla till eget 

låtskapande. Två forskningsfrågor har formulerats:  

 

• Vad i respektive fotografi går att identifiera i de nyskrivna låtarna?  

• Går det att se något mönster i fotografierna över vad som inspirerar i eget 

låtskapande?  

 

1.4  Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till endast privata, egna, fotografier för att enklare kunna jämföra 

hur just den inspirationskällan fungerar. Analysparametrar har även tagits fram för att 

underlätta avgränsning vid analys av fotografierna, vilket presenteras i metod kapitlet.  

 

De nya låtarna kommer ha en tidslängd mellan 2-6 minuter, de kommer skrivas inom 

indiepopgenren och låtarna är tillåtna att ha vilken form som helst.  

 

1.5 Förekommande begrepp 

Tremolo = ton i svängning, dallring, samma ton upprepad mycket snabbt, flera gånger.3 

Pad-effekt /pad = ofta ackord som används för att fylla ut, ligger som en matta. 

Ambient = ”a style of gentle, largely electronic instrumental music with no persistent 

beat, used to create or enhance a mood or atmosphere.”4  

  

                                                
3 https://www.synonymer.se/sv-syn/tremolo  
 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music  
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare liknande forskning som gjorts inom området. 

Nyckelorden i arbetet har använts som sökord för att hitta liknande studier.  

 

Genom exempelvis sidan OneSearch5 visades inget resultat över följande sökningar 

”bildanalys, musikproduktion”, ”bildanalys, låtskapande”, ”bildanalys, låtskrivning”. 

Men vid sökning av endast ordet ”bildanalys” kom flera olika avhandlingar upp, dock 

var ingen av dessa något som kunde dras som parallell till denna studie. Arbetena rörde 

sig i områden inom teknologi, vård och datorämnen.  

 

Andra sökord som användes för att få fram information var även ”inspirationskälla”, i 

olika kombinationer, exempelvis tillsammans med: bild, låtskrivning, skapande, 

låtskapande, musik. Det fanns inte heller något om detta. Söktes det på endast ordet 

”inspirationskälla” så fanns inget relevant där heller.  

 

Att konstatera är alltså att det inte finns så mycket tidigare forskning inom detta ämne.  

                                                
5 OneSearch. https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo- 
explore/search?query=any,contains,musik&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank& 
vid=primo-custom- 
lnu&facet=tlevel,include,peer_reviewed&facet=rtype,include,dissertations&lang=sv_SE&offset=0  
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3 Metod 
 

Under arbetet kommer 5 av mina personliga bilder, som jag tagit själv, att analyseras 

och användas som inspirationskälla till 5 nya låtar. Detta kommer ske under 5 veckor 

där en bild i taget blir inspiration till en ny låt varje vecka. I slutet på varje vecka ska 

låten vara skriven och producerad så pass mycket att den är klar för att mixas. Allt i 

arrangemanget ska alltså vara på plats. Denna metod har genom inspiration ifrån Emelie 

Johanssons6 och Johannes Kvarnbrinks7 arbeten jobbats fram för att den ska passa 

denna studie. Vid varje nytt foto ska denna metod tillämpas:  

 

3.1 Bildanalys 

Utifrån 7 parametrar som tagits fram genom inspiration från boken Analysing Popular 

Music: Image, Sound, Text8, kommer varje bild att analyseras. Analysen kommer ligga 

till grund för forskningsfrågan ”Vad i respektive fotografi kan identifieras i de 

nyskrivna låtarna?”.  

 

7 PARAMETRAR VID BILDANALYS: 	

Färg: Färger i fotografiet. 	

Form: Mjuka cirklar, hårda kantiga byggnader osv. 	

Kontraster: I material, ansiktsuttryck osv. 	

Motiv: människor, djur, blommor osv. 	

Plats: utomhus, på semester, hemma, Växjö osv. 	

Tolkad känsla: En stämning som bilden utstrålar. 	

Personlig association: Personliga tankar, minnen, tolkningar e.t.c.  

 

3.2 Låtskapande och loggbok 

Under processen kommer det föras loggbok med liknande parameterar som bildanalysen 

där det reflekteras över låtskapandet. Detta kommer ligga till grund för forskningsfrågan 

                                                
6 Johansson (2017)  
 
7 Kvarnbrink (2015)  
 
8 Machin (2010)  
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” Går det att se något mönster i fotografierna över vad som inspirerar i eget 

låtskapande??”  

 

3.3 Låtskapande och analys 

När låten är klar för mixning ska den analyseras utifrån samma parametrar som 

bildanalysen så att återkoppling till forskningsfrågor kan ske.  

 

3.4 Upphovsrättsliga skäl 

Det musikaliska materialet som gjorts i denna studie kommer inte att vara tillgängligt 

för allmänheten på grund av att materialet eventuellt kommer användas för 

kommersiella syften i framtiden.  
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4 Bildanalyser 
 
I detta kapitel redovisas bildanalyserna som gjorts på de personliga fotografierna som 

använts som inspirationskällor i arbetet. Bildernas numrering är ett förtydligande över 

vilken vecka som bilden användes samt vilken bild som hör till vilken låt senare i 

arbetet.  

 

4.1 Bild 1 

 
 

Färg: Rosa, blå, vit, gråsvart. Finns både varma toner och kalla toner i fotografiet.  

 

Form: Jag upplever att bilden är ganska hård i sina former. Spårvagnarna och 

ledningarna över spårvagnarna har båda väldigt raka/skarpa linjer. Detsamma gäller 
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trottoaren, byggnaderna och skylten. Dock så har träden lite längre bort en ganska mjuk 

form, precis som molnen på himlen.  

 

Kontraster: Det största kontrasten jag tänker på är blandningen av ljus och mörker i 

bilden, samt kontrasten mellan kalla och varma toner i färgerna. Jag tänker också på hur 

alla människor på bilden går åt samma håll, bortåt mot solnedgången och hur det 

kommer en spårvagn längre bort som även den åker bort från solnedgången.  

 

Motiv: Motiven i bilden är människor och spårvagnar. Samt en himmel med 

solnedgång.  

 

Plats: Utomhus i en stad. Den som känner igen spårvagnarna ser att det är i Göteborg 

och att det är en sommarkväll.  

 

Tolkad känsla: Jag tycker att bilden utstrålar glädje och någon slags belåtenhet. 

Kanske till och med nyfikenhet och hopp.  

 

Personlig association: Personligen för mig så känns bilden väldigt nostalgisk, vilket 

känns både bra och dåligt. Jag minns att jag var väldigt glad när jag tog bilden, kände 

mig levande, ung och taggad på livet. Det var väldigt spännande att vara i en större stad 

med ens vänner, det kändes så fritt.  
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4.2 Bild 2 

 
 

Färg: Blå och vit, kalla toner.  

 

Form: Mjuka former på moln och himmel. Mjuk känsla.  

 

Kontraster: Största synliga kontrasten är mellan molnen och den blåa himlen.  

 

Motiv: Moln, himmel.  

 

Plats: Utomhus, himlen.  

 

Tolkad känsla: Känsla av frihet och lätthet.  

 

Personlig association: Jag blir väldigt harmonisk när jag är ute i naturen. När det är 

molnigt ofta och jag någon dag kan se att det finns en klarblå himmel mellan de täta 

molnen, att det spricker upp, det gör mig alltid så glad. Himlen är nästan alltid helt grå i 

Växjö vilket gör att bara en lite skymt av att molnen lättar på något ställe på himlen gör 

att jag inte känner mig lika instängd. Det känns fritt.  
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4.3 Bild 3 

 
 

 

Färg: Blå, vit, grön, brun, gulaktig karaktär på fotot.  

 

Form: Mjuka moln, kantiga grenar, vassa och raka linjer i granarna och björkarna. Men  

det finns en mjuk känsla på grund av att bilden är i rörelse.  

 

Kontraster: Största synliga kontrasten tycker jag är hur halva bilden är mörk i färg 

medan andra halvan är ljus.  

 

Motiv: En blå himmel med vita moln, granar och björkar. Granarna har barr, björkarna 

är kala.  

 

Plats: Från ett tågfönster, en skog utomhus fast bilden är tagen genom ett fönster.  

 

Tolkad känsla: Om jag bara kollar på bilden så tycker jag att den utstrålar lite  

vårkänslor. Hur vårsolen ljusar upp och värmer. Som att en är påväg någonstans.  
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Personlig association: Åkte tåg och var påväg hem. Hade en väldigt bra känsla av de 

senaste dagarna och var väldigt glad över solen som lyste medan landskapet swischade 

förbi utanför fönstret. Jag hade velat tolka fotot som något som fylldes med hopp, att det 

kommer en vår och allt kommer börja knoppas igen. Jag kan också se en kamp mellan 

mörk skog och blå himmel, kanske att övervinna sina rädslor och inte vara rädd för den 

mörka skogen i ens liv, ungefär så som solen lyser på björkarna i bilden, när en vågar 

lysa, ta itu och hoppas på den mörkaste delen i sitt liv så brukar det ljusna där också när 

en förstår att en inte behöver vara rädd för det.  

 

4.4 Bild 4 

 
 

Färg: Brun, grön, gul, varma färger.  

 

Form: Hårda raka linjer på träden, men ändå mjuka då de inte är helt raka linjer. Löven  

är väldigt mjuka i deras form också.  

 

Kontraster: Träden och personen på bilden är mörka, står i siluett till det ljusa ljuset 

som sipprar mellan träden. Blandning i material från hårt träd till mjuka löv.  

 

Motiv: en människa, träd, löv. 

 

Tolkad känsla: Lugn, eftertanke, tacksamhet.  
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Personlig association: Det är min pojkvän på bilden, min bästa vän och en bra person. 

Det var sommar och vi åkte ut på små miniutflykter tillsammans. Denna kvällen åkte vi 

och tittade på solnedgång, en ruin och en bokskog. Det var väldigt somrigt. Tolkningar 

på denna bild kan vara ännu en gång kamp mellan ljus och mörker, ont och gott. Det 

kan också vara känslor för en person.  

 

4.5 Bild 5 

 
 

Färg: Blå, rosa, svart, vit, tegelröd, allt skiftar i rosa, det är solnedgång.  

 

Form: I nedre delen av bilden är det hus, som är ganska kantiga. Himlen är mjuk i sina  

former, träden är spetsiga, alltså ett mellanting mellan hårt och mjukt.  

 

Kontraster: Trä-material i kontrast till sten. Mark i kontrast till himmel, bilar/hus i 

kontrast till natur.  

 

Motiv: Hus, solnedgång, träd, bildar, byggnadsställning, himmel med rosa moln.  

 

Plats: Utomhus, bostadsområde, campus växjö. 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Tolkad känsla: Lugn, storhet, stillhet.  

 

Personlig association: Det är stället som jag bott på i några år nu, en bubbla av minnen 

och nutid. Går att tolka både positivt och negativt, Vacker himmel i kontrast till nakna, 

kalla, mörka träd.  

 

4.6 Sammanfattning av bildanalys 

Sammanfattningsvis så kunde alla framtagna parametrar identifieras i bilderna. Alla  

fotografier är tagna utomhus och de flesta av dem har naturmotiv.  
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5 Genomförande 
 

I detta kapitel presenteras översiktligt arbetsprocessen från den egna loggboken över 

skapandet av de fem låtarna med utgångspunkt i de 5 personliga fotografierna (se bilaga 

6), ordning 1-5. Under låtskapandet var bilderna en central del genom att de regelbundet 

tittades på och inspirerade till känslor som ledde till de klingande materialen. 

 

5.1 Vecka 1 - Låt 1 

Vecka 1 gjordes produktionen före text och melodi, det var lättare att känna känslan 

som bilden utstrålade och översätta den till något instrumentalt snarare än att översätta 

känslan till text och melodi. Känslan jag ville åt speglades utmärkt i den instrumentala 

musiken som skapats vilket gjorde att det senare var svårt att hitta text och melodi som 

innehöll samma energi och känsla som musiken. Detta berodde på att det uppstod en 

känsla av press. Det instrumentala hade stämt överens med bildens känsla så bra att det 

uppstod hämningar i mig när text och melodi sedan skulle skrivas. Detta gjorde att jag 

inte riktigt blev nöjd med låten, det kändes som att den var utanför min skapande 

”comfortzone”.  

 

5.2 Vecka 2 – Låt 2 

Denna vecka gick det väldigt snabbt att skriva text och melodi, det fanns inga 

motgångar under skrivprocessen, materialet rann ur mig. Genom att endast titta på 

bilden och känna efter under skrivprocessen kom låten väldigt fort. Den skrevs med 

gitarr och sång alltså utan dator denna gången. Detta gjorde att när den sedan skulle 

börja produceras på datorn så kände jag mig låst till hur låten var med gitarrkomp vilket 

gjorde det svårt att försöka lägga till fler element i produktionen. Till sist så löstes 

problemet genom att inte använda gitarrspåren vilket gjorde att det endast var sång kvar 

i projektet. Detta gjorde det enklare att skapa en produktion till låten. I slutändan så blev 

det till och med så att vissa delar av gitarrspåren fick vara med i produktionen. Genom 

detta sätt så blev låten något som jag verkligen tyckte om.  
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5.3 Vecka 3 – Låt 3 

Det var svårt att komma igång denna vecka. För att lösa det så testade jag att jobba på 

samma sätt som veckan innan, genom att ha bilden i fokus och sedan försöka känna 

efter vad för melodier och ord som passade till. Men det fungerade inte, vilket gjorde att  

jag satte mig vid datorn istället. Efter ett antal olika startade projekt så fanns det till sist 

några körer som sjöng ”nanana” som en matta, som satte igång någon slags inspiration. 

När dem byggdes vidare på så gick det lättare att komma igång men produktionen i sig 

känns spretig i efterhand. Detta beror nog på att det slängdes in många olika samples i 

projektet och dem fick vara kvar där utan att jag riktigt visste i vilket syfte dem var där. 

Känslan av att det skulle kännas roligt att lyssna på var något som fick styra valen i 

låten. Detta hade gjort att resultatet av låten gillar jag ibland och ibland inte.  

 

5.4 Vecka 4 – Låt 4 

Denna veckan kom låten lättare, det började med en pianoslinga och sedan byggdes det 

vidare på låten. Text och melodi var lätt att komma på då arbetet påbörjades med 

inställningen av att den inte behöver vara något speciellt. Det enda viktiga var att det 

skulle finnas ett fokus vid att försöka förmedla den känsla som uppstod när jag tittade 

på bilden. Denna låt blev jag nöjd med, dock var det svårt att få alla övergångar mellan 

de olika delarna att vara naturliga. För att lösa det så lyssnades låten igenom flera 

gånger och det som inte lät som önskat ändrades på. Detta gjorde att oönskade 

transportsträckor mellan delar i låten försvann.  

 

5.5 Vecka 5 – Låt 5 

När bilden studerades inför denna låt så påminde bilden mig om en annan låt. Det 

gjorde att inspiration från den låten togs när musiken skrevs till låt 5. 

Ackordinstrumentet som spelades in med var en synth som tog väldigt mycket plats i 

mixen, vilket gjorde att jag senare började testa olika modulationseffekter på 

instrumentet för att skapa något som lät annorlunda, till slut lades tremolo på. Synthen 

var trots detta fortfarande väldigt stor i mixen vilket senare gjorde det svårt att komma 

på text och melodi som passade in. Dock blev jag nöjd med resultatet av synthen och 

sången ihop.  
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5.6 Sammanfattning av genomförande 

Låtskapandeprocessen kantades av skrivsvårigheter. Flera olika sätt för att få ur sig 

inspiration från bild till musik testades. Låtarna skrevs olika snabbt och genom egen 

reflektion kan jag konstatera att bakomliggande anledning till detta beror på  

utomstående faktorer såsom stress men även inre blockeringar såsom tankesätt och 

förväntningar som leder till att det läggs press på hur den oskrivna låten ska bli.  
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6 Resultat 
 

I denna analys så presenteras utdrag ifrån de egna observationerna i bildanalysen och 

analyseras tillsammans med de nyskrivna låtarna. Detta med syfte att se koppling 

mellan låtarna och observationerna ifrån bildanalysen genom de 7 parametrarna, färg, 

form, kontraster, motiv, plats, tolkad känsla och personlig association. 

 

6.1.1 Låt 1 – Leave your tears/we still got us  

Färg: ”Finns både varma och kalla toner i fotografiet”. 	

Produktionen känns varm och gullig men texten kontrasterar detta ibland med att 

utstråla exempelvis ovisshet och vissa kalla drag som kontrasterar de varma dragen i 

produktionen.  

 

Form: ”Upplever att bilden är ganska hård i sina former. Spårvagnarna och ledningarna 

över spårvagnarna har väldigt raka linjer. (...)träden lite längre bort har en ganska mjuk 

form, precis som molnen på himlen.” 	

Produktionen har ett väldigt rakt driv genom hela låten, en kick som ligger på alla slag 

och ackordsinstrument som också är väldigt raka/hårda i sin karaktär och rytmik. Precis 

som i det skrivs om i bildanalysen så har även låten en mjuk känsla, sången är mjuk i 

sina rytmiseringar och klockspelet är mjukt och inte så framhävt i mixen. Bassynthen 

som kommer in på refrängen är även den stor och mjuk vilket kan liknas på bilden vid 

blurret av löv och moln på himlen.  

 

Kontraster: ”Det största kontrasten jag tänker på är blandningen av ljus och mörker i 

bilden, samt kontrasten mellan kalla och varma toner i färgerna. Jag tänker också på hur 

alla människor på bilden går åt samma håll, bortåt mot solnedgången och hur det 

kommer en spårvagn längre bort som åker bort från solnedgången.”  

Som nämnt tidigare så ligger det en kontrast av lättheten i produktionen och tyngden i 

texten som kommer fram ibland. I analysen över att alla människor verkar gå bortåt så 

kan det dras en parallell till textens övergripande känsla av att växa upp och gå ifrån att 

vara liten till att växa upp samt att en aldrig ensam utan precis som refrängens text ”we 

still got us” så är alla påväg mot samma håll och har varandra som hjälp.  
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Motiv: ”Människor, spårvagn, himmel med solnedgång.” 	

Ingen egentlig parallell till detta förutom att texten handlar om människor.  

 

Plats: ”Utomhus i en stad, Göteborg, sommarkväll” 	

Platsen representeras inte i låten men det finns en övergripande känsla av sommarkväll i 

produktionen genom låtens driv, sound och glädje.  

 

Tolkad känsla: ”bilden utstrålar glädje och någon slags belåtenhet. Kanske till och med 

nyfikenhet och hopp.”  	

I låten så upplever jag känslan av glädje. Klockspelet, pianorytmerna och pianotonerna 

stärker en känsla av nyfikenhet och hopp. Låttexten ger också en känsla av hopp som att 

något nytt och bra är på gång.  

 

Personlig association: ”Bilden är väldigt nostalgisk för mig, vilket känns både bra och 

dåligt. Jag minns att jag var väldigt glad när jag tog bilden, kände mig levande, ung och 

taggad på livet. Det var väldigt spännande att vara i en större stad med ens vänner, det 

kändes så fritt.”  

Låten känns nostalgisk och bilden associerar jag speciellt med textstroferna ”we still got 

us” och ”time has made us sad”. Texten ger hintar av tillbakablickar. Låten handlar mer 

om en känsla av att titta på bilden nu och minnas tillbaka snarare än vad som hände där 

och då. I låten syns skillnaden mellan mig och min kompis från nu och då. Hur saker 

förändras och hur vi förändrades väldigt drastiskt på kort tid men hur vi fortfarande är 

nära vänner trots allt som hänt och att vi alltid kunde räkna med varandra.  

 

6.1.2 Konklusion av låt 1  

Färg: Varma och kalla kontraster.  

Form: Övergripande hårda former, i bakgrunden mjukhet.  

Kontraster: Lätthet i produktion i kontrast till text som är tyngre.  

Motiv: ingen direkt parallell. 	

Plats: Ingen direkt parallell. 	

Tolkad känsla: Glädje, nyfikenhet och hopp. 	

Personlig association: Nostalgi, förändring, en relation.  

 



  
 

18 

6.1.3 Låt 2 – Daughter of Everything  

Färg: ”Kalla färgtoner”, skrevs det i bildanalysen och det kalla representeras verkligen i  

låten då synthen som ligger som en pad effekt genom hela låten låter likt en isande 

snövind.  

 

Form: ”Mjuka former på moln och himmel. Mjuk känsla.” 	

Övergripande har låten ett mjukt sound som är ambient. Dock betyder inte den 

mjukheten att låten är helt utan smärta. Det finns en slags kamp och dynamik i den fast 

på ett mjukt sätt. Ett sound med mjuk framtoning.  

 

Kontraster: ”Största synliga kontrasten är mellan molnen och det blåa, samt hur vissa 

delar av molnen är vitare än andra.” 	

Mycket kontrast finns i låten och det upplevs så pågrund av att den ibland blir väldigt 

allvarlig, till exempel när låttexten går ”Daughter of the greif, daughter of the pain, 

Daughter of the sun”. Det finns allvarsamma kontraster mellan grief, pain och de andra 

mer positiva orden i detta sammanhang som sun, leafs, clouds.  

 

Motiv/Plats: Här nämns molnen, himlen, utomhus och i låten speglas mycket av detta i 

texten, naturen används mycket.  

 

Tolkad känsla/Personlig association: ”Frihet, lätthet” ” Jag blir väldigt harmonisk när 

jag är ute i naturen och speciellt när det är molnigt och jag kan se att det finns en klarblå 

himmel mellan de täta molnen. (...) bara en lite skymt av att molnen lättar på något 

ställe på himlen gör att jag inte känner mig lika instängd. Det känns fritt!”  

Här blev känslan mer någon slags kamp mellan ont och gott. Men också någon slags 

grandios känsla av att tillhöra allt och vara en del av allt vilket verkligen känns som en 

frihetskänsla för mig. En känsla av att ta sig igenom något riktigt jobbigt och inse mitt i 

allt jobbigt att en har allt gott på sin sida.  

 

6.1.4 Konklusion av låt 2 

Färg: Kalla färgtoner  

Form: Mjuk känsla, med mycket dynamik i sången. 	

Kontraster: Kontrast i sångtexten. Glad sångtext blir tung ibland på ett sätt som ger 

spotlight till de tunga orden. 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Motiv: Ingen direkt parallell. 	

Plats: natur 	

Tolkad känsla: Frihet och bundenhet. 	

Personlig association: Frihet, hopp, kamp, att vara en del av allt.  

 

6.1.5 Låt 3 – Brush it off  

Färg:”Gulaktig karaktär på fotot” 	

Gulaktig karaktär, har en tendens att kännas som att fotot är äldre och det tycker jag att 

låten känns lite som, vissa element i sången och rösten som pratar har ett sound som 

låter lite ”vintage”.  

 

Form: ”Mjuka moln, kantiga grenar, vassa och raka linjer i granarna och björkarna. 

Finns en mjuk känsla på grund av att bilden är i rörelse.” 	

Det är mycket små detaljer i produktionen som sticker ut och spretar lite som grenarna 

från alla träd på bilden. Sångkörerna som sjunger ”nanana” under nästan hela låten 

ligger lite som ett mjukt täcke över låten som de mjuka molnen och himlen på bilden.  

 

Kontraster: ”Största synliga kontrasten tycker jag är hur halva bilden är mörk i färg 

medan andra halvan är ljus.” 	

Verserna i låten har en känsla av mörker och uppgivenhet i texten som sedan i 

refrängdelen går över till en ljusare känsla av att lyfta bort allt jobbigt från ens axlar. 

Låten handlar om att en lätt är på kanten mellan positivitet och negativitet och hur ens 

inställning kan få något att se ut på helt olika sätt.  

 

Motiv/Plats: Låten har inte fångat upp känslan av platsen annat än att bilden är i rörelse 

och det låter lite som att produktionen är det också.  

 

Tolkad känsla: ”bilden utstrålar lite vårkänslor. Hur vårsolen ljusar upp och värmer. 

Som att en är påväg någonstans.” 	

Alla rytminstrument bidrar till känslan att vara påväg och i rörelse. Känslan av att 

vårsolen ljusar upp och värmer kan dras som en parallell till texthandlingen som handlar 

om att skaka av sig negativitet och omfamna något positivt.  
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Personlig association: ”Åkte tåg och var påväg hem. Hade en väldigt bra känsla av de 

senaste dagarna och var väldigt glad över solen som lyste medan landskapet swischade 

förbi utanför fönstret. Jag hade velat tolka fotot som något som fylldes med hopp, att det 

kommer en vår och att allt kommer börja knoppas igen. Jag kan också se en kamp 

mellan mörk skog och blå himmel, kanske att övervinna sina rädslor och inte vara rädd 

för den mörka skogen i ens liv, ungefär så som solen lyser på björkarna i bilden, när en 

vågar lysa, ta itu och hoppas på den mörkaste delen i sitt liv så brukar det ljusna där 

också när en förstår att en inte behöver vara rädd för det.”  

De egna reflektionerna till bilden är också det som låten handlar om.  

 

6.1.6 Konklusion av låt 3  

Färg: Gulaktig, varm karaktär. 	

Form: Stora mjuka element som synth och körer finns i produktionen i kontrast till 

plötsliga detaljer/ljud som är av en mer spretig och hård karaktär som olika 

rytmelement. 	

Kontraster: Positiv text i refräng, mer negativ/orolig text i vers. Balans mellan om ens 

inställning ska vara negativ eller positiv. 	

Motiv: bilden är i rörelse, produktionen låter som att den är det också. 	

Plats: ingen direkt koppling. 	

Tolkad känsla: Vara påväg, omfamna en positiv inställning. 	

Personlig association: Möta sina rädslor med en positiv inställning. Att något nytt är 

påväg. Hopp.  

 

6.1.7 Låt 4 - Great  

Färg: ”varma färger” 	

Låten har en stor och varm känsla med ett ambient sound och ett mjukt piano som bas i 

produktionen. Basen och elgitarrens harmonik är dock något som rubbar på den varma 

och stora känslan. De gör allt lite ostabilt ibland.  

 

Form: ”Hårda raka linjer på träden, men ändå mjuka. Löven är väldigt mjuka i deras 

form också.” 	

Precis som sagt innan så finns det lite ostabilitet i låten men det mesta är väldigt mjukt 

och varmt i sitt sound.  
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Kontraster: ”människan på bilden ser en bara i siluetten på vilket är i kontrast till det 

ljusa ljuset som sipprar mellan träden. Blandning i material från hårt träd till mjuka 

löv.” 	

Det mesta i produktionen handlar om en slags tacksamhet och en lugn, varm känsla. 

Som sagt innan så är de mörkare dragen i denna låt, i kontrast till de ljusa, låtens 

harmoni som bidrar till en känsla av osäkerhet. 

 

Motiv: ”människa” 	

Texten är väldigt mänskligt och handlar om relationer mellan människor.  

  

Plats: ”utomhus i en lövskog. Växjö, sommar.” 	

Det mjuka pianot i låten tar mig till en lövskog i en film. Det känns som att en är 

utomhus och andas, precis som låttexten säger. Känslan överlag i produktionen får mig 

att se någon som dansar i en skog där solljus sipprar emellan bladen.  

 

Tolkad känsla: ”Lugn, eftertanke, tacksamhet” 	

Texten i låten innehåller mycket ord som får en att tänka på lugn, i början handlar den 

om andning och andning är ju en typisk sak som en ska tänka på när en behöver slappna 

av och lugna ner sig. Pianot bidrar speciellt mycket till den lugna känslan, karaktären på 

pianot är mjuk och lugn.  

 

Personlig association: ”Denna kvällen åkte vi och tittade på en solnedgång, en ruin och 

en bokskog. Det var väldigt somrigt. Tolkningar på denna bild kan vara ännu en gång 

kamp mellan ljus och mörker, ont och gott. Det kan också vara känslor för en person.” 

Musiken i låten har fångat upp lugnet och sommarkänslan i bilden. Det finns en skörhet 

och en sårbarhet i bilden som återspeglas i musiken och låttexten som får mig att 

associera musiken till ljus och mörker. Att vara rädd för att något ska förstöra det vackra 

som en har med exempelvis en person för att det är så mycket känslor inblandat men 

också, att vara så tacksam och överväldigad över vad en har. Exempelvis speglar 

blåsinstrumentet i låten den känslan på ett tydligt sätt.  

 

6.1.8 Konklusion av låt 4  

Färg: varm känsla, med ibland lite inslag av kallt. 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Form: mjukt sound, med instabilitet ibland. 	

Kontraster: En känsla av tacksamhet och lugn med inslag av osäkerhet ibland. 	

Motiv: mänsklig text, handlar om människor och relationer. 	

Plats: mjuk känsla i element i låten, känns som en skog, natur. 	

Tolkad känsla: Lugn, mjukhet 	

Personlig association: Lugn, skörhet och sårbarhet i något som känns helt perfekt. 

Rädsla för att något fint ska försvinna. Tacksamhet och en känsla av att vara 

överväldigad.  

 

6.1.9 Låt 5 – I just wanna have some fun  

Färg: "Allt skiftar i rosa, det är solnedgång.” Ingen direkt koppling till låten.  

 

Form: ”I nedre delen av bilden är det hus, som är ganska kantiga. Himlen är mjuk i sina 

former, träden är spetsiga, alltså ett mellanting mellan hårt och mjukt.” 	

Sången i låten är väldigt hård och rak precis som de kala träden och husen medan 

himlen är mer mjuk som den mjuka synthen som kommer in på vänster sida i mixen 

med tre toner ibland. Mellantinget mellan dessa är synthen som ligger väldigt tydligt i 

produktionen med ett temolo med mycket djup. Det hade varit väldigt mjukt och 

vackert i sin karaktär utan tremolot men med det så får synthen mer attityd och blir som 

något slags mellanting.  

 

Kontraster: ”Trä-material i kontrast till sten. Mark i kontrast till himmel, bilar/hus i 

kontrast till natur.” 	

Kontraster i låten är inte lika tydliga här, i alla fall inte på de sättet som utlästes i 

bildanalysen. Kontrasten ligger mer i de mjuka ljuden kontra en känsla av attityd och 

stress, som att en vill kunna njuta men känner sig uppjagad.  

 

Motiv: ”Hus, solnedgång, träd, bildar, byggnadsställning, himmel med rosa moln.” 

Ingen tydlig koppling till låten.  

 

Plats: ”Utomhus, bostadsområde, campus växjö.” 	

Ingen direkt koppling förutom att låtens produktion har en karaktär som låter som att en 

är ute och går, tremolot och rytmsektionen spelar väldigt gå-vänliga rytmer.  
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Tolkad känsla: ”Lugn, storhet, stillhet.” 	

Den tolkade känslan från bildanalysen är helt tvärt emot känslan som produktionen och 

texten i låten fick.  

 

Personlig association: ”Det är stället som jag bott på i några år nu, en bubbla av 

minnen och nutid. Går att tolka både positivt och negativt, Vacker himmel i kontrast till 

nakna, kalla, mörka träd.”	

Låten utstrålar någon typ av desperation som kan kopplas till att något känns som en 

”bubbla”. Att en känner sig instängd och isolerad. Låten är känns som en motreaktion 

till bilden, på bilden ser allt ut som att det är lugnt, frid och fröjd medan i låten så visas 

att under fasaden så pågår mycket dramatik och känslor.  

 

6.1.10 Konklusion av låt 5  

Färg: Kall känsla  

Form: Tydlig och rak sång och produktion förutom små element som kommer in ibland 

och är mjuka. 	

Kontraster: Mjuka ljud med en stressad känsla av attityd, som att en försöker slappna 

av men känner sig uppjagad.  

Motiv: Ser ingen tydlig koppling. 	

Plats: Känns som att en rör på sig, att en är ute och går t.ex. 	

Tolkad känsla: Tvärtemot bilden, känsla av intensitet och desperation. 	

Personlig association: Desperation till att känna sig inburad och begränsad. En 

motreaktion till bilden.  

 

6.2 Sammanfattning av resultat  

Det som jag identifierar mest i flera av mina låtar från bild till låt är kontraster, form, 

personliga associationer, tolkad känsla och färger. Något som jag inte verkar tänka lika 

mycket på är plats och motiv.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras och diskuteras mönster i inspiration genom rubrikerna 

kontraster, naturen, förändring och personlig. Kapitlet diskuterar även arbetet överlag, 

hur bild fungerar som inspirationskälla samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Mönster i inspiration 

Genom egen loggbok och analyser har vissa mönster visat sig. Det presenteras i 

avsnitten nedan.  

 

7.1.1 Kontraster 

I de fem egna låtarna och genom parametrarna: färg, form, kontrast, motiv, plats, tolkad 

känsla och personlig association, märker jag att jag omedvetet skapar och ser mycket 

kontraster i allt. Ofta är det inte det ena eller det andra för mig utan båda. Exempelvis, i 

låt 1, så tycker jag att produktionen hade en varm känsla med inslag av kalla element i 

exempelvis sången och texten. Det som mina låtar handlar om är också alltid kontraster 

i jobbiga och lätta känslor. Jag tycker om att vara dynamisk i både texthandlingar och i 

produktioner som helhet.  

 

7.1.2 Naturen 

När bilderna skulle väljas och låtarna skrivas så märkte jag ett mönster i hur jag alltid 

ville välja någon slags landskaps-/naturbild. Detta tror jag beror på att jag har lätt att se 

på en landskapsbild och se någon slags storhet i hur naturen, jorden och allt skapat ser 

ut. Det finns många olika sätt att tolka en bild som inte riktigt har ett motiv förutom 

natur. Jag vet också sedan innan att jag skapar och uppskattar musik som känns stor, 

ambient och som känslan av när en ser en film uppifrån luften och den sveper förbi ett 

landskap.9 

 

7.1.3 Förändring 

Ett genomgående tema i vad texterna handlar om i mina nya låtar är förändring och en 

känsla av att vara på väg mot något, ett nytt tankesätt, ett nytt kapitel i ens liv eller hopp 
                                                
9 Ayman. FREE TO USE | Nature Drone Footage | 4k | Yuneec q500 | Dji | Mavic | Inspire |. 
YouTube.com. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=vK5_cAYCpl4 (Hämtad 08-03-2018,13:48)  
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och längtan efter något nytt. Jag tror att temat beror på att jag är i ett sånt stadie av mitt 

liv nu där det händer mycket och saker är i förändring. Hade jag gjort detta arbete om 

några år eller för några år sedan så hade nog temat varit något annat. Eftersom att 

bilderna jag använt mig av i arbetet var så öppna för tolkning som de var så kunde jag 

styra dem dit jag ville ha dem. Hade jag istället valt bilder med väldigt tydliga motiv, 

exempelvis vänner med tydliga ansiktsuttryck, så kanske jag hade behövt anpassa min 

text mer vilket hade lett till ett mer olikt resultat.  

 

7.1.4 Personlig 

Efter att arbetet har gjorts så kan jag se och höra att mina personliga foton blir 

inspiration till personliga låtar. Det mesta av det som skrivs är känslor och tankar som 

är sanningar för mig. Ingenting i låttexterna eller produktionerna är ett påhittat scenario 

eller att jag har försökt efterlikna någons produktion. Hade jag använt mig att 

opersonliga bilder så hade jag kanske haft en annan, mer opersonlig, koppling till mina 

färdiga låtar.  

 

7.2 Reflektion över arbetet 

Examensarbetet kändes från början som ett väldigt välplanerat arbete, projektplanen och 

alla pm kändes lätta att fullfölja. Efter en tid in i arbetet så fick jag göra vissa justeringar 

då jag fick skrivkramp, vilket jag inte hade räknat med. Jag hade även svårigheter med 

att välja bilder, vilket jag nu i efterhand tycker att jag borde gjort innan den konsnärliga 

delen av arbetet startade. Detta för att det tog tid ifrån arbetet att välja bild varje vecka 

men även för att inte kunna påverkas och ha valmöjligheter att styra arbetet åt ett håll 

som verkar enklare. Hade bilderna blivit valda innan den konstnärliga delen började så 

hade kanske mitt resultat blivit ännu lättare att reflektera över och se skillnader i.  

 

7.3 Fotografier som inspirationskälla 

Avslutningsvis så tycker jag absolut att fotografier är en bra inspirationskälla för mig 

vid låtskapande. Dock märkte jag av arbetet att det behövs mer strikta deadlines och 

även att jag vid varje deadline borde skicka iväg mitt låtresultat till någon så att jag får 

en känsla av att någon annan kommer behöva lyssna på det jag har gjort. På så vis 

skulle jag ta arbetet på större allvar eftersom att jag inte kommer vilja skicka vad som 
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helst till en annan person, det hade blivit som ett extra filter till att vilja skapa något som 

låter bra.  

 

7.4 Förlag på vidare forskning 

Nya frågor som framkommit i detta projekt är exempelvis hur resultatet hade blivit ifall:  

 

- Fotografierna hade valts ut innan arbetets början.  	

- Hur en avgränsning där låten och bilden ska skickas iväg till en utomstående  

part	inom en viss tidsram hade påverkat det musikaliska.  	

- Hur resultatet hade blivit ifall olika typer av fotografier, med olika motiv och  

platser hade varit utgångspunkt i arbetet.  	

- Hur rörlig bild skulle fungera som inspirationskälla. Skulle det låsa en mer eller 

 skulle det bli enklare att skapa till?  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Bilagor 

7.5 Bilaga 1 Låttext 1 – Leave your tears/we still got us  

 

Leave your tears 	

when they end 	

Don’t gather them  

just to hold in your palm  

 

Leave the hurt 	

let things heal 	

You’ve been strict to tell yourself  

Work hard 	

work harder  

 

Time has made us sad but we don’t care 

We still got us 	

Time has made us scared but we don’t care  

We still got us  

 

Open up hug your change 

Let it in 	

We cried to many times 

out of fear of our change  

And ourselves  

and our past  

and our present  

and what holds  

 

Time has made us sad but we don’t care 

We still got us 

Time has made us scared but we don’t care  

We still got us   



  
 

II 

Bilaga 2 Låttext 2 – Daugther of Everything  

 

Daughter of the sun  

Daughter of the clouds  

Daughter of heaven  

 

Daughter of the leafs  

Daughter of the rain  

Daughter of the grief  

Daughter of the pain  

 

Daughter of the sun  

Daughter of the clouds  

Daughter of heaven  

 

Daughter of the leafs  

Daughter of the rain  

Daughter of the grief  

Fighter of the pain  

 

Daughter of the sun  

Daughter of the clouds  

Daughter of heaven  

 

//: Hear them birds coming my way, coming my way ://  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Låttext 3 – Brush it off  

 

Awake my heavy wondering  

Wake my thoughts, 	

awake my heavy wondering  

 

Thought time would bring me to life 

But I feel like it doesn’t 	

Oh no  

 

But I see it everywhere I go  

Catching the attention that I hold  

Hoping to get all 	

Waiting to be first 	

Making me all lost 	

Makes me feel worse  

 

Brush it off, brush it.  

 

[TALK] 	

Brush it off yeah we’re just gonna stand there and we’re just gonna brush it off 

Like never before, like never ever before  

Like, just, brush it of our shoulders. 	

it’s the best thing we can do, right?  

  



  
 

IV 

Bilaga 3 Låttext 4 - Great  

 

Breath in heavy  

Breath in steady  

 

Breath in fast and slow  

You are peace  

 

[TALK] 	

And how great is it to be loved 	

How great is it to wake up and know that, someone will hold you 	

Hold your fears for you  

I mean how great is it 	

To have someone near you 	

Someone who gets you 	

Someone who fights for you 	

Someone who fills your needs before they fill their own needs  

 

Someone who cares for you  

 

You are peace  

 

I mean how great is it 	

To have someone near you 	

Someone who gets you 	

Someone who fights for you 	

Someone who fills your needs before they fill their own needs  

Someone who cares for you  

  



  
 

V 

Bilaga 5 Låttext 5 – I just wanna have some fun  

 

Gimme Gimme Gimme  

Something just to think about  

Gimme Gimme Gimme  

Something just to fill my mind  

 

//: I just wanna have some fun  

but you keep on visit thoughts ://  

 

Lemme Lemme Lemme 	

Turn my sorrow into love 	

It steers my mind steers my mind  

Lemme Lemme Lemme 	

Turn my sorrow into love 	

It steers my mind steers my mind  

 

Meet me in the middle  

Face it 	

I’m never gonna stop No  

 

//: I just wanna have some fun  

but you keep on visit thoughts ://  

  



  
 

VI 

Bilaga 6 – Fotografierna 
 
Bild 1                                      Bild 2 

 
Bild 3                                Bild 4 

 
Bild 5 

 


