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Abstrakt 
I denna uppsats undersöks hur ett konceptuellt album skrivs samt produceras med 

analyser av tre existerande konceptuella album i pop/indiepoprock genre som underlag. 

I arbetet utforskas hur specifika konceptuella parametrar så som text, struktur samt 

sound kan appliceras på det egna musikskapandet samt hur det påverkar 

arbetsprocessen. Det undersöks vilka svårigheter som uppkommer med att arbeta efter 

specifika konceptuella parametrar samt hur väl låtarna fungerar både i och utanför det 

konceptuella upplägget. Resultatet blir sju egenskriva låtar till ett konceptuellt album 

och i diskussionen analyseras konceptualitet som begrepp. 
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1 Inledning och syfte 
Under min tid som artist, låtskrivare och producent har jag sökt en musikalisk identitet 

och sedan starten av min utbildning vid Linnéuniversitetet har jag kommit närmare att 

finna den. Nu när jag upplever att det finns ett sätt för mig att skriva samt producera 

musik på, så vill jag också utveckla det egna skapandet genom att tillföra ett 

konceptuellt tänk. Att skriva ett konceptuellt album blir förhoppningsvis en konstnärlig 

utveckling för mig som låtskrivare och producent då materialet som presenteras 

kommer att kräva en större tankeverksamhet. I detta arbetet ska därför skapandet av ett 

eget konceptuellt album utforskas genom att jag ska skriva och producera sju låtar. 

 
1.1 Tidigare examensarbete i musikproduktion 
 
Sökningen efter tidigare examensarbete gick till genom att söka på portalen Diva. Diva 

står för ”Digitala Vetenskapliga Arkivet” och är en söktjänst för studentuppsatser samt 

forskningspublikationer. Där användes sökord som ”conceptual”, ”album”, ”conceptual 

album”, ”Koncept”, ”Konceptuell”, ”Musik”, ”Music” samt kombinationer av nämnda 

ord. Sökningen gav fler träffar ju färre ord och ju bredare sökningen var, vilket inte 

alltid gav önskat resultat då de arbeten som genererades kunde var inom ett annat fält, 

som exempelvis ”Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik”, eller hade lite att 

göra med mitt valda fokus. Dock så upptäcktes en uppsats1 där författaren Eric 

Lundgren vid Piteå Universitet också har arbetat med att göra ett album, trots att 

författaren inte kallar det för album utan ”fullängdscd”. Författaren till denna uppsats 

har arbetat med en annan metod och fått andra resultat än vad som framkommit i denna 

uppsats, men författarens syfte var att utforska musikskapandet med ”ett tydligt koncept 

som bas” vilket är likt det som utforskas i den här uppsatsen. En annan uppsats som inte 

direkt handlar om konceptuella album men som har en snarlik metod som denna uppsats 

är skriven av Sophie Verdonk vid Linnéuniversitetet.2 Författaren utforskar i sin uppsats 

Sia Furlers verk. Det som undersöks är ”låtarnas uppbyggnad textligt, melodiskt och 

rytmiskt samt låtarnas sound” och applicerar det sedan på det egna skapandet av tre 

låtar. I denna uppsats undersöks konceptuella parametrar i existerande album och dessa 

appliceras sen på det egna skapandet. 

 

                                                
1 Lundgren, 2005 
2 Verdonk, 2016 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Jag vill utveckla det egna skapandet genom att samtidigt utforska skapandeprocessen. I 

egenskap av DIY-artist undersöker jag eget skapande av ett konceptuellt album genom 

att skriva, spela in samt producera ett konceptuellt album med sju låtar i min 

hemmastudio. För detta har två forskningsfrågor formulerats: 

 

• Vilka svårigheter uppstår i musikskapande med inslag av specifika konceptuella 

parametrar? 

• Vilken är min upplevelse av hur varje låt fungerar individuellt när den/de/dessa 

samtidigt ingår i ett konceptuellt upplägg? 

 

1.3 Tidigare forskning 
 
Sökning efter tidigare forskning gjordes på liknande sätt som för tidigare 

examensarbeten men söktes via LNU UB Onesearch. Onesearch är enligt hemsidan 

universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning3. Även i denna sökning 

användes sökord som ”conceptual”, ”album”, ”conceptual album”, ”koncept”, 

”konceptuell”, ”musik”, ”music” samt kombinationer av nämnda ord. I denna sökning 

användes också begreppet ”song cycle” som sökord. Det som upptäcktes efter sökning 

var att det inte fanns artiklar som hade exakt det fokus som denna uppsats presenterar, 

men att det dock fanns arbeten som tangerade ämnet konceptualitet. Några av dessa var 

en artikel av Peter Kaminsky4 där han utforskar Paul Simons Paul Simon's album ”Still 

Crazy after All These Years” i ett konceptuelllt sammanhang. Ett annat arbete som 

också framkom av sökningen var ett arbete av Katrina Gingerich5 om ”Song Cycle” 

som begrepp genom tiderna. Detta arbetet handlar inte heller om exakt det som min 

uppsats undersöker, berör ändå det valda ämnet. 

 

                                                
3 https://lnu.se/ub/soka-och-vardera/onesearch/ Sidan besökt 2018-03-10 14:29 
4http://www.jstor.org/stable/pdf/40374201.pdf?refreqid=excelsior%3Ae6843f551c499c0709adff61745e9
037 Sidan besökt 2018-0310 13:51 
5 http://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=musicalofferings 
Sidan besökt 2018-03-10 14:10 
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2 Det konceptuella albumet  
Ett konceptuellt album (eller song cycle6 som det ibland kallas) är ett album som genom 

olika låtar förmedlar en helhet. Roy Shuker säger i sin bok ”Popular music, the key 

concepts: 

 
“Concept albums and rock operas are unified by a theme, which can be 
instrumental, compositional, narrative, or lyrical. In this form, the album changed 
from a collection of heterogeneous songs into a narrative work with a single theme, 
in which individual songs segue into one another”7 
 
 

 
Ett konceptuellt album kan vara konceptuellt på olika plan och det finns inte en enhetlig 

mall för hur ett konceptuellt album ska låta eller se ut. För att fördjupa mig i hur min 

arbetsprocess och konstnärlighet påverkas av att skriva ett konceptuellt album ska tre 

redan existerande konceptuella album undersökas. Jag kommer att undersöka det 

konceptuella i form av tre parametrar. Dessa parametrar är text, sound och struktur och 

de undersöks då de är tre viktiga byggstenar i skapandet av musik. Det är viktigt för mig 

att försöka förstå på vilket sätt de olika parametrarna kan göra ett album konceptuellt för 

att sedan ta med mig det in i det egna skapandet.  

 

2.1 Undersökning av existerande konceptalbum 

För att få underlag till undersökningen har tre existerande konceptuella album i 

pop/indiepoprock genren lyssnats på. De albumen är följande:  

 

The Suburbs – Arcade Fire 

Mylo Xyloto – Coldplay 

Lemonade – Beyonce 

 

Två av dessa är uttalat konceptuella i den mening som framställs i uppsatsen. Det är 

”The Suburbs” samt ”Mylo Xyloto”8 och om ”The suburbs” sägs till exempel: 

 

                                                
6 https://www.merriam-webster.com/dictionary/song%20cycle Sidan besökt 2018-03-08, 12:20. 
7Shuker, Roy 1998, Popular Music - The Key concepts, Second edition, Taylor & Francis e-Library 2006,  
8http://www.digitalspy.com/music/news/a345632/coldplay-mylo-xyloto-is-a-concept-album/ sidan besökt 
2018-03-08 12:26 
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”For those who think the rock concept album is a thing of the past, for those who 

fear that in the age of the single download, the big statement is no longer the 

province of pop, take heart. With The Suburbs, a glorious song cycle that is 

novelistic in scope, the contemporary Canadian septet Arcade Fire offers hope for 

a vanishing art form.”9 

 

Gällande Lemonade, så är albumet ett så kallat visuellt album, som enligt mig är ett 

konceptuell album men som presenteras med en tillhörande långfilm som också 

fungerar som musikvideos.10  

 

För att försöka identifiera vad det är som gör dessa album konceptuella så valde jag att 

titta på albumens texter, sound och struktur. Då det konceptuella skapandet handlar om 

olika delar som skapar en helhet, så låg mitt fokus främst på hur dessa tre parametrar 

fungerade på albumen i stort. För att studera den textliga parametern så studerades 

albumen var för sig och varje albums texter undersöktes i dess låtordning. Sedan 

försökte jag identifiera textliga mönster som kunde uppfattas som konceptuella i dessa 

låtar. Gällande den strukturella parametern så undersöktes strukturen mellan låtarna på 

albumet. För den tredje parametern, den soundmässiga, så identifierades soundet genom 

att lyssna efter instrumenteringen på låtarna. Den soundmässiga parametern fungerar för 

låtarna på ett individuellt plan, men kan ändå fungera som det som binder ihop låtarna 

på albumet och ger albumet en helhet genom att använda sig av samma typ av 

instrumentering. Det skapas alltså en typ av ”instrumentfamilj” som gör att vi som 

lyssnare kan uppfatta soundet på albumet som homogent. 

 

2.1.1 Text som parameter 
Då det inte finns några specifika regler för hur texter på ett album måste se ut för att 

uppfattas som konceptuella så har jag alltså tittat på mönster i texter som bidrar till en 

helhet. Genom att titta på varje text i låtordning kunde jag ta utdrag från dessa för att 

hitta likheter. När detta gjordes kunde både textliga teman samt återkommande rader 

identifieras.  

 

                                                
9http://rogovoyreport.com/2012/09/18/arcade-fire-the-suburbs-review-seth-rogovoy/ Sidan besökt 2018-
03-08 12:28 
10 https://www.rollingstone.com/music/news/beyonces-lemonade-film-offers-stunning-visuals-urgent-
themes-20160424 Sidan besökt 2018-03-08 12:29 
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Låtarna på albumet ”The Suburbs” fungerar nästan som olika brev till förorten och 

målar upp en bild av hur karaktärerna förhåller sig till sina känslor kring sin hemstad. 

Det jag upptäckte med texterna på albumet var att Arcade Fire ofta använder sig av 

samma ord i flera låtar. På det sättet skapas en röd tråd, orden används dessutom ofta i 

liknande sammanhang. Fraser som ”Modern kids”, ”The kids want to be so hard”, ”The 

kids at artschool”. Även andra ord återkommer, så som light, age, young, wait. Ofta 

handlar låtarna om att vänta på något bättre, ha missat den viktiga chansen, eller det 

minimalistiska i den lilla staden. Att vilja därifrån, att vilja bättre för sina barn, att vara 

barn och att det finns ett ”vi”. Andra ord och fraser som återkommer i många av låtarna 

är ”passing car”, ”sleep at night”, ”write letters”, ”wasted.” Några gånger kommer en 

exakt fras tillbaka i en annan låt, och vid något tillfälle så finns titeln till en låt med i 

annan låts text.  

 

Samma sak händer i Coldplays album ”Mylo Xyloto”. Några gånger finns någon låts 

titel med i en annans text. Exempelvis i låten ”Major Minus” där textraden är ”It's just 

us against the world” där ”us against the world” är en annan låt på albumet. Ofta 

återkommer ord som fire, flame, lights, arrow, heart, water, river, streets, burn, i olika 

sammanhang men med en metaforisk likhet. Jag ser återkommande ord som har med 

tema vatten och eld att göra, samt ord som beskriver något rebelliskt, energiskt och 

kaotiskt. Till exempel i fraserna ”throw water on my flame”, ”And a slow burning 

tide” ”Light a fire, a flame in my heart.” och ”Salt water, tasted it too long” som alla 

kommer från olika låtar på albumet. Genom det gemensamma ordförrådet skapas teman 

som alla kan utforskas i olika sammanhang.  

 

I Beyoncés ”Lemonade” fungerar texterna på ett annat sätt. Där finns det också 

gemensamma nämnare och ett gemensamt ordförråd då texterna utforskar ett specifikt 

tema, men texterna berättar en historia från A-Ö och nästan varje text representerar 

varsin stadie i berättelsen. Albumet handlar i stort om en otrohetsaffär som karaktären 

upptäcker och texterna behandlar hur karaktären hanterar detta. Den första låten har 

fraser som ”Pray to catch you whispering, I pray you catch me listening” och ”You can 

taste the dishonesty, it's all over your breath”. I detta fallet blev det än mer viktigt att 

ställa upp texterna i låtordning för att se den röda tråden. Nästa låt fortsätter med fraser 

som ”Something don't feel right, Because it ain't right” och ”How did it come down to 

this? Scrolling through your call list” för att nämna några. I de nästa låtarn avhandlas 
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ilskan med rader som ”Who the fuck do you think I am? You ain't married to no average 

bitch boy” och ”When you hurt me, you hurt yourself”, ”He trying to roll me up (I ain't 

sorry) I ain't picking up (I ain't sorry)” och ”I had enough, I ain't thinking 'bout you”. 

Och så fortsätter albumet. Genom de olika låtarna hör vi karaktären gå igenom ilskan, 

desperationen, ignoransen, tvivlet, förlåtelsen, styrkan, svagheten. I låten ”Sandcastles” 

hör vi rader som ”We build sandcastles, That washed away, I made you cry, When I 

walked away” och i ”All night” hör vi ”I found the truth beneath your lies, and true love 

never has to hide. Trade your broken wings for mine. I’ve seen your scars and kissed 

your crimes”. 

 

2.1.2 Struktur som parameter 

I Arcade Fires ”The Suburbs” är låtarna i samma genre och det finns låtar av olika 

längd. Vissa av låtarnas outron fungerar som intro i nästa låt på albumet. Ibland är det 

mindre text, ibland ingen riktig refräng eller så är det stor skillnad på formdelarna. Det 

finns till exempel en kort låt som kommer i slutet som heter som första låten + 

”continued”. Det är den första låten igen fast lite omgjord. Ackorden är de samma och 

refrängen kommer tillbaka. 

 

I coldplays ”Mylo Xyloto” är låtarna i samma genre och av olika längd såtillvida att det 

finns tre låtar på albumet som ingen är över 1 minut. Dessa är alltid instrumentala och 

fungerar som brygga mellan olika låtar. Ibland blir låtarna som intro eller outro till 

föregående eller kommande låt. I någon låt fanns det också ett separat outro men som 

var inkluderat i låten men som också blev intro till nästa låt.  

 

I Beyonces ”Lemonade” är låtarna är mycket olika varandra och av lite olika längd. 

Varje låt står för sig självt och därför finns det inte speciellt mycket som talar för den 

konceptuella helheten på ett strukturellt plan i detta album. Låtarna är allt från pop, rnb, 

country och rock. Detta stödjer dock låtarnas texter och känsla så det behöver 

nödvändigtvis inte göra albumet mindre konceptuellt. 

 

2.1.3 Sound som parameter 
På både Coldplays och Arcade fires album finns en relativt homogen instrumentering. 

Det verkar finnas ett förråd av instrument där olika instrument ur förrådet används mer 

eller mindre på olika låtar. Dessa instrument är ju vanliga inom musik överlag, men det 
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är också soundet på dessa instrument som ofta är desamma. Det finns ett ljudlandskap 

på båda dessa album som i stor utsträckning är homogent. På Beyonces låtar används 

olika instrument och beroende på vilken låt och vilken genre som låten befinner sig i. På 

det sättet så finns det inte ett så tydligt homogent sound som jag kan tillskriva en 

konceptuell röd tråd. På de flesta album finns ju ett homogent sound då albumet som 

konstruktion ofta har den funktionen inbyggt. 

 

2.2 Sammanfattning av det konceptuella albumet 
 
I kapitlet ”Det konceptuella albumet” framkommer alltså att det konceptuella albumet 

består av delar som bildar en helhet. Det konceptuella verket består också av olika 

parametrar och de som undersöks i den här delen av uppsatsen är konceptualiteten i 

parametrarna text, struktur samt sound. De tre albumen som utgjort underlag till 

undersökningen är ”The suburbs” av Arcade Fire, ”Mylo Xyloto” av Coldplay samt 

”Lemonade” av Beyonce och på varje album identifieras hur dessa parametrar tar sitt 

uttryck. På albumen ”The Suburbs” och ”Mylo Xyloto” är det vanligt att olika fraser 

och ord återkommer under fler låtar på albumet, och på ”Lemonade” finns istället ett 

tema som behandlas från albumets början till slut. Gällande sound och struktur på 

albumen presenteras exempelvis låtar av olika längd med ett homogent sound som 

uppnås av en ”instrumentfamilj”. 
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3 Metod 
För att skapa mitt konceptuella album så ska jag utifrån tre parametrar: textliga, 

strukturella samt soundmässiga, skriva, producera samt spela in sju stycken låtar. 

 

3.1 Parametrar 

I detta avsnitt presenteras och redovisas på vilket sätt parametrarna text, struktur samt 

sound infogas i det egna skapandet. 

 

3.1.1 Text 

För att kunna skapa de sju låtarna ska text skrivas utifrån de textliga konceptuella idéer 

som Arcade Fire och Coldplay använder sig av på sina album. Likt Arcade Fires album 

ska texterna cirkulerar kring ett tema. Jag ska som både Arcade Fire och Coldplay 

använda mig av, i vissa avseenden, ett homogent ordförråd som återfinns i olika 

sammanhang. Jag vill också öppna för att vissa fraser kan få återkomma i olika låtar. 

 

3.1.2 Struktur 

Låtarna på det konceptuella albumet ska vara av samma genre, men av olika form och 

längd. Vissa låtar ska fungera som ”bryggor” mellan några av låtarna. 

 

3.1.3 Sound 

Mina verk ska ha ett homogent sound och det ska finnas ett förråd av instrument som 

jag utgår ifrån och förhåller mig till på olika sätt. Utifrån detta förråd ska låtarna skapas 

och produceras så att de uppnår en helhet. Jag ska minst använda mig av instrument 

som röst, synth, trummor, percussion, piano och bas. Det ska också finnas ljud som kan 

skapa atmosfär i låtarna för att bygga ett ljudlandskap åt låtarna. 

 

3.2 Dokumentation  

Arbetsprocess undersöks genom dokumentation i loggbok där arbetet är indelat i 

kategorier att reflektera över. Dessa kategorier är text och musik med fokus på 

skapandeprocess samt vilka svårigheter som presenterar sig under arbetets gång. 
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• Text (Rubriken text representerar ”brainstorming”, teman, samt tekniker för att 

skriva) 

• Musik (Rubriken musik representerar produktion, sound samt arrangering.) 

 

3.3 Avgränsningar 

• Jag kommer inte att reflektera över inspelningsmoment då det inte är direkt 

relevant för mitt arbete. Inspelning är inte det som kommer att ligga till grund 

för reflektion kring de konceptuella aspekterna i mitt skapande då dessa ligger i 

det kreativa arbetet som sker innan inspelning. 

• I loggbok kommer skapandet av musik, produktion samt arrangering att 

behandlas tillsammans, då det övergripande skapandet av ”musik” fungerar på 

det sättet för mig. 

• Jag kommer inte att vara bunden till ett eller flera albums sätt att använda sig av 

konceptuella parametrar. Jag kommer att vara fri att tolka dessa utan att behöva 

ge avkall på det egna kreativa skapandet. Jag kommer ge mig själv möjlighet att 

utveckla parametrar på ett sätt som inte presenteras i de analyserande albumen. 

• Definitionen av ”låt” i detta arbetet är inte bunden till någon traditionell 

strukturell idé om låtar inom genre pop/indiepop. Jag är fri att frångå sådana 

idéer för att kunna skapa så fritt som möjligt. 

• Jag kommer inte att begränsa mitt skapande av text till att enbart använda mig 

av orden i det homogena ordförrådet. Det homogena ordförrådet kommer att 

hjälpa mig hålla den röda tråden i det konceptuella skapandet, men jag är fri att 

använda mig av fler ord. 

• Jag kommer inte att begränsa mitt skapande av sound till enbart de instrument i 

mitt ”instrumentförråd” då jag inte vill hämma min kreativitet. 

 
3.4 Förekommande begrepp 

- DAW – Digital Audio Workstation. Musikprogram. I denna uppsats används 

Logic Pro X  

- Pluggar – Mjukvaruprogram som används i dator 

- Pre-sets – Förinställda inställningar på ett mjukvaruprogram 

- Bounca – Att exporta låten från DAW till en ljudfil 

- Wavfiler – Ljudfiler med en viss kvalitet 
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- Fade – Ett verktyg i DAW som används för att kontrollera när en ljudfil tonar in 

eller ut. 

 

4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras och redovisas genomförande av undersökningen. 

 

4.1 Text 

För att kunna skriva text till låtarna utifrån den konceptuella parametern text, så började 

processen med att brainstorma kring vilket tema som låtarna skulle handla om. Det var 

viktigt för mig att kunna vara ärlig i texterna och fastnade därför vid ett ämne som jag 

kunde skriva sanningsenliga texter kring. Det var dessutom möjligt för mig att relatera 

känslomässigt till temat vilket underlättade skrivandet av text. 

 

Det valda temat handlade om vikt och det innefattade också psykisk och fysisk ohälsa. 

När temat var valt skedde en undersökning i en egen textbank som jag samlat text i 

under det gångna året, för att se om det fanns rader som kunde kopplas till ämnet. Några 

av dessa textrader samlades sedan i ett nytt dokument. Tanken var att skriva alla texter i 

samma dokument, för att lättare kunna studera konceptualiteten i dessa. Jag hade redan 

innan bestämt ett sätt att arbeta kring texten, men inte exakt hur den skulle utformas. 

Mitt mål var att ha ett ordförråd att kunna plocka ord från till flera texter. För att skapa 

ett homogent ordförråd tog jag hjälp av hemsidan ”rhymezone”11 och sökte på ord som 

var besläktade med ordet ”weight”. Ordförrådet bestod till en början av ord som fanns 

på hemsidan. Det var ord som var besläktade med temat men som också hade potential 

att utforskas i andra sammanhang. Det kändes viktigt att göra så då jag inte ville att alla 

låtar skulle komma ur samma perspektiv. De ord som då fanns i mitt ordförråd var 

följande: Weight, Heavy, Gain, Lose, Lost.  

 

När dessa fanns i ordförrådet så började textskrivandet med att skriva text i olika 

stycken. De hade olika utgångspunkter och jag lät mig själv skriva fritt kring varje 

stycke med tanken om att varje del var en egen låttext. Det fanns dock ingen 

förutbestämd idé om exempelvis ord som skulle rimma eller speciella fraslängder. Det 

                                                
11 https://www.rhymezone.com/r/rhyme.cgi?Word=weight&typeofrhyme=rel&org1=syl&org2=l&org3=y 
Sidan besökt 2018-03-08 15:27 
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som kunde ses när texterna började ta form var att vissa skulle bli längre än andra, vilket 

passade ihop med att jag ville ha låtar av olika längd. Med hjälp av de textrader som 

fanns i min textbank ordförrådet sättas i relation till dessa och jag kunde fritt skriva ner 

de fraser som kom till mig.  

 

I min metod var tanken att arbeta konceptuellt med text genom att låta både fraser samt 

ord återkomma i olika låtar. Det arbetet förenklades också av att inte begränsa styckena 

till specifika ”låtskrivar-ramar”. Då kunde jag försöka ha en överblick kring alla texter 

för att skapa små röda trådar. Skrivandet av text fortsatte under flera tillfällen och efter 

att fler rader tillkom så utökades också det homogena ordförrådet. Ord som lades till var 

följande; Keep, Cold. I två av texterna används frasen ”room to be lost”12  

 
“Someday i’ll forgive myself 

Let myself rest in my own arms 
Maybe even someone else’s 

I promise you there’ll be no room to be lost” 
- Ur ”Someday I’ll get over it” 

 
 

“Once you gain back what you gave 
And you take back what you lost 
And you get that confidence back 

There’s no longer any room to be lost” 
- Ur ”Lost II” 

 
Det finns också ett undertema i texterna som handlar om att frysa för att gå ner i vikt. 
Det kan ses i texterna ”Body of work”, 13”I Promise you, you’re in there”14 samt ”Cold 
II”15 Det kan ses i exemplen nedan: 
 

 
”Body of work. Freeze till you lose more” 

- Ur Body of work: 
 

 
“You showered in the cold. You kept it up good” 

- Ur “I Promise you, you’re in there”: 
 

 
“Im keeping it cold. Keeping it hard. Keeping it working. Keeping afloat 

I’m fine without the heat” 
- Ur “Cold II”: 

 

                                                
12 Se bilaga D & E 
13 Se bilaga A 
14 Se bilaga B 
15 Se bilaga D 
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Ett annat undertema som flyktigt presenteras i låtarna ”Body of work”16 samt ”Cold 

II”17 kommer ur ett ekonomiskt perspektiv och innehåller rader som: 
”I’m fine without the heat 
Fine with cheaper bills” 

- Ur ”Cold II” 

 

”Body of work […] Make it work on a budget” 
- Ur “Body Of Work” 

 
 

Texterna fick sin grund under de första två dagarna av arbetet och utvecklades sedan 

succesivt. Jag arbetade med att färdigställa texterna parallellt med skapandet av musik 

och kunde gå tillbaka till texterna för att bygga med det homogena ordförrådet, 

återanvända fraser i olika låtar och för att fortsätta skapa röda trådar. 

 

4.2 Struktur 

I min metod skulle låtarna vara av samma genre, men av olika form och längd. Några av 

dem skulle  fungera som ”bryggor” mellan låtarna. I min process så fick längden på 

varje låt bestämmas utav hur mycket text som hade skrivits. När texterna skrevs så 

öppnade jag dessutom upp för att vissa stycken var längre eller kortare än andra. Då 

fanns det också en naturlig linje att gå på gällande låtlängder. Låtarna är allt mellan 30 

sekunder till över 4 minuter långa och de kortare låtarna är instrumentala. När det 

kommer till struktur på albumet gällande låtordning så ser det ut som följande: 

Titel                                                                                   Låtlängd 

1. Body of work      3:18 

2. I promise you, You’re in there   2:38 

3. Cold I     0:36 

4. Cold II     2:52 

5. Someday I’ll get over it    4:33 

6. Lost I     0:36 

7. Lost II     1:49 

 
De kursiva låtarna är de instrumentala med undantag för låt nummer sex där det finns 

ett eko av en röst. Den första av dessa (”Cold I”) går sömlöst in i nästa låt och fungerar 

                                                
16 Se bilaga A 
17 Se bilaga D 
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som ett intro till låt nummer tre. Den andra av dessa (”Lost I”) fungerar istället som ett 

slags outro till låt nummer fem. Den har också en relation till låt nummer sju (”Lost II”) 

då den återupprepar liknande textrader som i slutet på låt fem. 

 

4.3 Sound 

Skapandet av sound på mitt konceptuella album byggdes över tid, och det var efter att 

två av sju idéer skapats som en uppfattning om vilken typ av ljudlandskap som skulle 

användas växte fram. Jag använde mig mycket av en effekt-plugg som heter 

”Crystallizer” från märket Soundtoys för att skapa atmosfäriska ljud till alla låtarna. 

Pre-sets och inställningar i dessa såg olika ut från låt till låt, och det som bidrog till det 

homogena soundet på albumet var karaktären på pluggen. De instrument som nämndes i 

metoden var de instrument som också användes. Alltså röst, synth, trummor, 

percussion, piano och bas.  Alla instrument användes inte på alla låtar, men när 

exempelvis piano lades som grund i en låt så använde jag mig alltid av samma plugg. 

Den pluggen var ”Una Corda” av märket Native Instruments. Ibland användes olika pre-

sets i pluggen, men ofta var det samma för att bidra till det homogena soundet på 

albumet. I fyra av sju låtar finns också arpeggiosynthar. Jag försökte att använda mig av 

min egen synth (en Roland Boutiqe – JU06 ”Juno”) i så stor utsträckning som möjligt 

gällande synthar på albumet. Den blandades dock med andra typer av synthpluggar. 

Mitt mål under arbetets gång blev att i olika utsträckning använda mig av vissa 

”stommar” i musiken så som Juno, Crystallizer samt Una Corda för att bidra till det 

homogena sound som jag eftersträvade. 

 

4.4 Sammanfattning av genomförande 
  
I kapitlet ”genomförande” beskrivs arbetsprocessen gällande skapandet av de sju låtarna 

uifrån paremetern text, struktur och sound. I stycket om parametern text presenteras 

albumets valda tema; vikt samt psykisk och fysisk ohälsa. Här presenteras även hur det 

homogena ordförrådet byggdes, samt hur processen för att skriva text med röd tråd 

fortlöpte under arbetets gång. I stycket om struktur redovisas vilka låtar som fick 

fungera som ”bryggor”, låtarnas längd samt albumets struktur och ordning. I parametern 

sound beskrivs processen i att bygga en ”intrumentfamilj”, hur pluggen ”Crystallizer” 

användes i projektet samt hur arbetet för att skapa ett homogent sound gick till. 
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisas och presenteras dels användande av de olika parametrarna text, 

struktur och sound, som inslag i skapandeprocessen med utgångspunkt i svårigheter, 

dels de sju låtarnas individualiteter.  

 
 
5.1 Svårigheter med parametern text 
 
Det svåraste med parametern text var att skriva låtar som behandlade temat utan att bli 

tjatiga, då dessa riskerade att ha för mycket liknande text. När en skriver kring ett tema 

är ju också själva konstruktionen som sådan att låtarna ska handla om temat. Då blir 

låtarna undvikligen lika. Dessutom var en av uppgifterna för mig att dessutom ha ett 

homogent ordförråd och återkommande fraser. Jag valde att inte försöka ha allt för 

många av samma ord och fraser då jag upplevde att fem låtar med text var ett lite för 

litet antal för att verkligen kunna utforska upprepandet som modell. Hade det istället 

funnits tid att göra exempelvis dubbelt så många låtar hade fler röda trådar kunnat dras 

till eventuella underteman. Till exempel hade fler upprepade fraser kunnat adderas och 

på så sätt skapat ett än mer gediget ordförråd och samtidigt presenterats på ett mer 

diskret sätt. Nu valde jag att inte ha för mycket av en och samma vara för att ändå kunna 

ge låtarna varsin egen identitet utan att de blev tjatiga. En annan svårighet var också att 

hela tiden överblicka texterna och planera för hur den textliga strukturen skulle se ut. 

Det var ett slags organiserat kaos där jag på ett sätt var tvungen att planera hur låtarna 

skulle hålla ihop i en helhet, men samtidigt försöka vara fri i att låta mig själv skapa det 

som kom till mig. Därför fick processen ofta stannas upp för att försöka matcha olika 

fraser, och ibland även för att addera ord där jag kände att det behövdes en koppling. 

Det gjorde också att jag ibland tvivlade på hur hantverket påverkades och funderade på 

huruvida beslut som fattades var för textens eller konceptets bästa. Det skapade då en 

stress och ett dålig självförtroende som också påverkade min kreativa process. 

 

Oförutsedda händelser 

Det som hände omedvetet under arbetet med text var att de olika styckena kom att 

spegla olika stadier i en slag känslomässig resa kring temat vikt samt psykisk och fysisk 

ohälsa. Det gjorde att man kunde ana en slags tidslinje i mina texter, något som inte 

hade räknats med i skapandet eller inkluderats i min metod. Jag tror att det hände på 

grund av jag kände att låtarna behövde handla om temat fast ur olika perspektiv för att 
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undvika att bli för lika. När texterna handlade om min egen resa så kom de att 

representera olika stadier i min relation till vikt samt psykisk och fysisk ohälsa. Det 

formades en tanke hos mig om att låtarna kom från olika ”håll”. Den första texten på 

albumet ”Body of Work” kom till exempel att symbolisera en uppmaning från samhället 

om att gå ner i vikt, äta hälsosamt samt handla om min egen reflektion till den egna 

disciplinen kring mat och vikt. Låten ”Cold II” fick istället symbolisera en uppmaning 

från mig själv att göra ”vad som helst” för att gå ner i vikt. Det finns också låtar som är 

uppmaningar till mig själv att läka, gå vidare och må bättre. På så sätt så finns det en 

liten textlig utveckling över tid även låtarna sinsemellan. 

 

5.2 Svårigheter med parametern struktur 

Att skriva korta instrumentala låtar, som också skulle fungera som 

bryggor/outron/intron, var inte svårt. Det svåra var istället när att tekniskt få dessa att 

smälta samman med andra låtar på albumet. I teorin är det lätt att tänka sig att det bara 

är att skriva låtarna med samma typ av produktion och ackord i början eller slutet av 

låten som den låten man vill sätta ihop den med, men i praktiken är det många moment 

att tänka på. I mitt fall ville jag att dessa låtar sömlöst skulle gå över i varann så till vida 

att det inte skulle märkas när det bytte låt på albumet. Det förutsätter visserligen att 

personen som hör musiken lyssnar på albumet i kronologisk ordning, men det är ju 

också då som det konceptuella albumet briljerar. Mitt i skapandet av musiken uppkom 

också frågor kring praktiska saker som; hur överför jag samma inställningar som finns i 

projekt ett till projekt två på smidigast sätt samt hur säkerställer jag att övergången 

mellan dessa två låtar blir så diskret som möjligt? Det innebar att jag fick utforska mitt 

DAW och arbeta med projekten ungefär som om jag skulle göra en master på låtarna, 

något som var nytt för mig. Det var inte absolut nödvändigt att det skulle låta så bra som 

möjligt rent tekniskt och därför kunde uppgiften utforskas och uföras på ett sätt som 

fungerade för mig och det bidrog samtidigt till att sänka den press som lades på mina 

axlar. Konceptualiteten i verket förminskades inte för att jag inte kunde göra ett perfekt 

arbete med att till exempel göra fades.  
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5.3 Svårigheter med parametern sound 
 
Att förhålla sig till ett antal instrument var inte svårt i sig och det blev heller inte svårt att göra 

då jag var fri att skapa runt dessa. Eventuell begränsning i den kreativa processen minskades 

vilket gjorde att det mer handlade om att planera varje låt så att de passade ihop med den 

instrumentfamilj som det var menat att arbeta efter. Det som istället blev utmanande var just 

planeringen. Ackord, text samt övrig produktion skapades parallellt och det gjordes för att det 

för att underlätta med inspiration och skapande. De första låtarna som fick melodi, ackord och 

produktion fick då agera utgångspunkt för hur nästkommande låtar skulle eller inte skulle låta. 

Jag kände till exempel inte för att använda mig av samma mängd crystallizer på alla låtar, så om 

de första två hade stor mängd av den pluggen, så fick låt tre och fyra ha en mindre mängd.  

 

Det svåra blev att balansera mellan planering av låtar och att ändå få hålla skapandet ”öppet”. 

Då och då fick jag stoppa mig själv för att se att jag gjorde det som var tänkt, så att inte onödig 

tid lades på att skapa något som sen inte passade in i det sound som var önskat. Vilket det 

soundet var visste jag inte från början, då till exempel val av effekter och olika typer av samma 

instrument spelar in i slutprodukten. Därför byggdes soundet under tiden, parallellt med de 

andra parametrarna. Texternas utformning gav mig till exempel tankar om låtarnas ordning på 

albumet och det påverkade ju då också vilka instrument och plugins som valdes till varje låt.   

 

5.4  Låtarnas individualitet  
 
De sju låtarna på albumet är skrivna för att passa in i konceptuellt upplägg och förhåller 

sig enbart till de bestämda konceptuella parametrarna text, sound samt struktur. De 

förhåller sig inte till någon specifik typ av mall för hur en låt i pop/indipoprock genren 

ska låta. Förutom skapandeprocessen skulle också min upplevesle av hur låtarna 

fungerar individuellt undersökas när det klingande material var klart. Hur låtarna 

upplevs individuellt bedömer jag på följande sätt: 

 

- Låtens dramaturgiska funktion i relation till albumet samt på egen hand. 

- Huruvida låten är trivsam att lyssna till ensam och inte i relation till vad som 

kom innan eller efter. 

- Om det finns potential för låten att spelas på radio. Vad som spelas på radio är 

för mig låtar som har tydliga låtdelar, någon typ av refräng samt innahar en 
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låtlängd på ca tre minuter. Detta känns intressant för mig att fundera över då 

albumet rör sig i genren pop/indiepoprock. 

 

 
5.4.1  Body of work 

”Body of work” är det första spåret på albumet. Låtens funktion i det konceptuella 

upplägget är att den, genom att vara bland de mest fartfyllda, öppnar och drar in 

lyssnaren. Texten är mer provocerande än de andra låtarna och det gör att jag upplever 

att den fungerar bra som startpunkt. När det kommer till låtens individuella funktion så 

fungerar den lika bra, om inte bättre på egen hand. Av alla låtar på albumet låter den 

mest som en klassisk pop-låt. Den har tydligast delar (så som vers, chorus och post-

chorus) och är också den vars låtlängd är mest generisk med sina 3:18 minuter. För mig 

har låten av ganska tydlig känsla av att kunna vara en singel som dessutom skulle spelas 

på radio. Det symboliserar just låtens egenskap att stå på egna ben. Låten känns 

medryckande i sina melodier och har också ett mått av upprepning i alla olika delar 

vilket ofta uppfattas som bra med en låt som spelas på radio, då det gör att folk i 

allmänhet minns låten. 

 

5.4.2 I promise you, You’re in there 

Spår nummer två på albumet är en ballad som jag tycker är trivsam att lyssna på och 

som i sitt utförande känns som en låt med tydliga delar i text och melodi. Produktionen 

är dock sparsmakad och finns i stor utsträckning där för att ackompanjera text och 

melodi. För konceptets dramaturgi fungerar låt nummer två som ett sätt att ta ner tempot 

och introducera en skörhet genom både text och produktion. Jag tvivlar på att låten 

skulle spelas på radio, men för mig så fungerar den väldigt bra på egen hand. Den 

förlorar heller inte sin förmåga att presentera skörhet, men skörheten blir extra påtaglig i 

det konceptuella upplägget. Den är inte vital för albumet på grund av sitt sound, utan för 

texten den förmedlar. Låtens längd på 02:38 talar inte heller för att den hade varit en bra 

kandidat för att spelas på radio. Därför är min slutsats att den fungerar väl på egen hand, 

men ännu bättre som en del i albumets helhet.  

 

5.4.3 Cold I 

“Cold I” är en instrumental låt av det korta slaget med sina 0:36 minuter. Det låten ska 

göra är att ta oss vidare in i berättelsen och samtidigt ta upp tempot för att förbereda 
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lyssnaren inför nästa låt. Den här låtens primära syfte är att fungera som en brygga till 

låten efter och det är på grund av dessa anledningar som låten till exempel inte hade 

varit bra på radio. Den är dessutom uppbygd som en transportsträcka då den ökar i 

intensitet mot slutet. På egen hand så förmedlar fortfarande stycket att något väntar efter 

låten, men när slutet sedan kommer utan att övergå i nästa låt så blir känslan abrupt. När 

det kommer till min upplevelse av låten så talar den för att låten fungerar väl på egen 

hand men att den fungerar bättre i det konceptuella sammanhanget. Låtens syfte var som 

sagt att fungera som transportsträcka, men den bjuder ändå in till en lugn och 

känslomässig liten resa även som individ. 

 
     
5.4.4 Cold II 

“Cold II’s” dramaturgiska funktion är att ge albumet lite mer tempo från föregående låt 

men har också en text med rader som är tillbakadragna. Idén med låten och dess 

placering är att den ska fungera som en mittpunkt. Det är vare sig en lugn eller snabb 

låt. Den tar vid där föregående lämnade och förbereder lyssnaren för det som komma 

skall. Detta fjärde spår är 02:52 minuter långt och är nästa låt på albumet som eventuellt 

skulle kunna fungera som en singel. Skillnaden mellan “Cold II” och “Body of work” är 

att jag upplever den som mer repetitiv. Likt “Body of work” har den olika delar, men 

dessa är inte alltid lika tydliga i exempelvis produktion och gör att jag får svårare att se 

att den skulle spelas på radio. Den är trivsam och enkel att ta till sig och fungerar lika 

väl när den är utplockad ur det konceptuella sammanhanget som när den är i det.   

    

5.4.5 Someday I’ll get over it 

“Someday I’ll get over it” är albumets längsta låt och ett av de stycken med text som 

skiljer sig mest från den klassiska pop-låten vi hör på radio. Låten fungerar som ett 

crescendo och är klimaxet i albumets dramaturgi. Det är också den med mest hoppfull 

text och det gjorde att låten fick det sound och struktur som den har. Gällande genre så 

rör sig låten mer i indiepoprock, och det är även den som soundmässigt står ut mest på 

albumet. I och med det är det inte lika sannolikt att den skulle få spelningar på radio. 

Den sannolikheten styr inte över min upplevelse av låten och jag finner den mycket 

trivsam att lyssna på. För mig finns det inga tvivel om att låten fungerar lika bra på egna 

ben som på albumet, men känslan av crescendo och klimax är naturligtvis lättare att få 

när jag lyssnat på albumet från start.  
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5.4.6 Lost I 

Detta är den andra låten på albumet som är instrumental. ”Lost I” fungerar dock inte 

som en brygga till låten efter utan istället som ett outro till låten innan. Låten har en 

egen plats på albumet men låtarna går sömlöst in i varandra. Rollen som detta stycket 

har är att fungera som ett sätt för lyssnaren att lugna ner sig. Den är en stark kontrast till 

”Someday I’ll get over it” som har en klimax-funktion på albumet. Genom sin 

presentation fungerar också låten som en förberedelse inför den sista låten på albumet. 

Till skillnad från ”Cold I” tycker jag inte att detta stycket har en lika tydlig riktning. 

Den är mer ”flytande” i sin konstruktion och fungerar mer som en eftertanke till 

föregående låt. Jag upplever inte att låten fungerar lika väl på egen hand då den är kort 

och inte bygger upp någon förväntan. Däremot har den ett mycket tydligare slut än 

”Cold I” vilket gör att känslan inte blir lika abrupt. Låten skulle definitivt inte spelas på 

radio, dels på grund av att den är instrumental men också för att den inte har några 

tydliga delar. Den är också kort med sina 0:36 minuter.  

   

5.4.7 Lost II 

Albumets sista låt har som sitt syfte att lämna lyssnaren med hopp. Både med sin text, 

musik samt produktion. Detta blir tydligare när låten lyssnas på i det konceptuella 

upplägget och den känns svårare att ta till sig när den lysnas på individuellt. ”Lost II” 

består av två delar, en instrumental samt en med text och melodi. Delen med text och 

melodi är dessutom samma varje gång den återkommer vilket gör att jag inte riktigt 

uppfattar den som en låt i dess sanna natur. Självklart är det en låt, men stycket känns 

mer som en reflektion och en eftertanke i sin presentation. Den hade inte spelats på 

radio då den både är för otydlig i sin riktning samt för kort. Den har dessutom ett outro 

som är stegrande i intensitet, något som jag valde för att förmedla en fortsättning 

bortom albumet. Därför kan låten uppfattas som spretig och annorlunda. Jag upplever 

den som både njutbar och trivsam och lyssnar gärna på den som ensam låt, men dess 

funktion är att presentera slutet på albumet och den fungerar allra bäst i det konceptuella 

upplägget. 
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5.5 Sammanfattning av resultat 
I kapitlet ”resultat” beskrivs vilka svårigheter som uppkommit med att arbeta med 

parametrarna text, struktur och sound. Gällande parametern text så var den stora 

svårigheten att skriva text med återkommande fraser och ord utan att låtarna skulle 

upplevas som ”tjatiga”. När det kommer till parametern struktur var svårigheten istället 

att tekniskt få de instrumentala låtarna att sömlöst gå in i varandra. Parametern sound 

präglades av svårigheten i att balansera att behöva planera skapandet i relation till att 

kunna skapa fritt. Individualiteten i de sju låtarna bedömdes utifrån huruvida låtarna var 

trivsamma att lyssna på ensamma, deras kompabilitet med radio samt hur deras 

dramaturgiska funktion såg ut i och utan det konceptuella sammanhanget. Tre av sju 

låtar fungerade lika väl på egen hand som i ett konceptuellt upplägg och resterande fyra 

var bäst som en del i att förmedla helheten på albumet.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras syftet och forskningsfrågorna med utgångspunkt i 

konceptualiteten i det egna verket, förbättringsförslag, tidsplan, metodreflektion, 

slutsats och förslag på vidare forskning. 

 
 
6.1 Konceptulaliteten i det egna verket 
 
Jag har under arbetets gång funderat mycket över konceptualitet och över när ett verk blir 

konceptuellt. Det är en fråga som inte har ett lätt eller enkelt svar. Är mitt verk konceptuellt 

enbart för att jag arbetat efter vissa specifika mönster utifrån mina valda parametrar? Är mitt 

verk konceptuellt för mig men inte för andra? Är det fortarande konceptuellt då? Min slutsats 

har varit att mitt verk är konceptuellt just på grund av de införda parametrarna. Det kanske inte 

är självklart för den som lyssnar, men det kanske räcker att bara jag vet om alla konceptuella 

parametrar. Jag vill inte heller att folk ska behöva fundera över det, utan märka det kanske först 

när de själva gjort en analys på mitt verk. Måste det konceptuella sticka ut? Är det inte så att vi 

vill tas med på resan och inte vill bli påminda om exakt vad som är det som gör albumet 

konceptuellt. När jag gjorde min analys av andra existerande konceptuella album så upptäckte 

jag konceptuella mönster i de olika parametrarna som jag innan inte hade tänkt på.  

 

Måste det konceptuella vara tydligt för en icke insatt person för att få räknas? Är inte meningen 

med konceptualitet i dagens musik att det görs för den egna personen och det egna skapandet? 

Konceptualiteten kanske fortsätter in i dimensioner vi som utomstående inte kan förstå då 

konceptualiteten präglar den person som skapat verket. Att nästintill ”gömma” vissa interna 

konceptuella inslag kan ju också vara något som driver det egna skapandet. att det finns en 

tillfredsställelse i till exempel att bara jag vet att samma  plugg, instrument eller ord är använt 

på alla låtar på albumet och att det finns öppet för de som vill se, bara de ser mönstren. 

 

Å andra sidan kan vi då diskutera om alla album och all typ av sammansättning av flera verk 

plötsligt är konceptuella enbart för att skaparen av verket tycker det. Då anser jag att begreppet 

urvattnas och att det måste finnas en avgränsning. Den avgränsningen kanske ligger i 

allmänhetens åskådning. Om jag offentliggör mitt verk som ett konceptuellt album, så måste det 

finnas mönster som allmänheten kan se så att de kan förstå. När andra gör analyser av mitt 

album så kommer de att kunna se mönster i både text, sound och struktur. Det är sedan upp till 

varje enskild person att ha en åsikt om hur de känner inför albumet och om de tycker att det är 



  
 

22 

konceptuellt. Det dom inte kommer kunna förneka är dock att det går att finna mönster i 

albumet i just text, sound och struktur.  

 

Angående mitt eget album så anser jag att det är konceptuellt men under speciella 

omständigheter, då det fanns en tidsbegränsning på sex veckor. De album som studerades och 

användes som underlag består av 12 (Lemonade), 14 (Mylo Xyloto) respektive 16 (The 

Suburbs) låtar. Mitt eget verk består av endast sju låtar då det var vad jag kalkylerade skulle 

hinnas med under en sex-veckors period. Det är ca hälften så många låtar, vilket betyder att jag 

fick komprimera formatet och utforska varje konceptuell parameter på en annan, mindre nivå. 

Det tror jag kan påverka hur andra upplever konceptualiteten i mitt verk. 

 

6.2 Förbättringsförslag 

För att göra det ännu tydligare att mitt album var ett konceptuellt album hade jag kunnat skriva 

fler låtar. Som vi kan se hos de studerade exempel-albumen hade antalet låtar kunnat 

fördubblas. Genom en ökad mängd verk hade jag i parametern text kunnat ha utforskat temat 

mer samt adderat fler underteman. I parametern sound kunde fler återkommande inslag i form 

av specifika instrument ha skapats.  Jag kunde också haft fler instrumentala verk som kunde 

fungerat som outron och intron. Möjligheterna är många. Jag kunde också ha utforskat att ha 

med fler grenar av parametrarna eller helt enkelt fler parametrar. Exempelvis så kunde tempo, 

ackord och melodi ha utforskats för att se eventuella konceptuella mönster även i de grenarna. 

 

För att förstärka albumet ytterligare hade jag också kunnat införa visuella teman till 

albumomslag, musikvideos, texttyper, logotyp och liknande. Det har inte med ämnet musik att 

göra men alla dessa komponenter hade kunnat förstärka konceptualiteten även i musiken. 

 

6.3 Tidsplan 

Att jag inte tillförde fler låtar, teman och liknande berodde på att det inte fanns tillräckligt med 

tid för att genomföra det. Arbetet planerades efter vad som kändes som ett rimlit antal låtar att 

hinna skriva, producera samt spela in under sex veckor. Jag stötte dessutom på olika hinder 

under arbetets gång som påverkade både tidsplan och stressnivå. När man förlorar värdefull tid i 

en arbetsprocess så tror jag att det kan påverka slutresultatet, både negativt och positivt. Jag led 

inte av tidsnöd i den bemärkelsen att arbetet inte hann slutföras eller att det inte blev som tänkt, 

men arbetet påverkades av att det inte alltid fanns tid att arbeta på ett verk så länge som önskats. 
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6.4 Metodreflektion 

Metoden i denna uppsats upplever jag fungerade bra och jag fick de resultat som 

strävades efter under arbetets gång. Jag har lärt mig otroligt mycket, ökat min kunskap 

kring konceptuelitet samt utmananat mig själv genom att skriva en större mängd låtar på 

kortare tid än jag gjort förut. Att skapa utifrån konceptuella parametrar har stundtals 

varit svårt, men aldrig begränsande då de teman som binder albumet samman var helt 

upp till mig att välja. Mitt syfte med arbetet var att utveckla det egna skapandet genom 

att göra ett konceptuellt album med specifika konceptuella parametrar. Mina 

forskningsfrågor var följande: 

 

- Vilka svårigheter uppstår i musikskapande med inslag av specifika konceptuella 

parametrar? 

- Vilken är min upplevelse av hur varje låt fungerar individuellt när den/de/dessa 

samtidigt ingår i ett konceptuellt upplägg? 

 

Enligt min egen uppfattning så lyckades jag besvara den första frågan genom att föra 

noggranna anteckningar i loggbok där jag hela tiden gick tillbaka till forskningsfrågorna 

för att säkertställa svar på dessa. Den andra frågan gick inte att besvara till fullo förrän 

allt klingande material var färdigt och det var intressant att få göra analys på de egna 

verken. Det kändes också viktigt att kunna ta ett steg tillbaka för att i den mån som är 

möjligt se sitt verk ur ett objektivt perspektiv. 

 
6.5 Slutsats 
Att skapa på det här sättet har utvecklat min konstnärlighet genom att jag fått fler 

verktyg för att skriva musik. Det har också gett mig tankar om framtida projekt, där jag 

vill ta konceptualiteten i ett album till en ännu högre nivå genom fler parametrar. Allt 

som allt är jag nöjd med arbetet sett till ambitionsnivå och att jag enligt min egen 

uppfattning lyckades svara på de frågor jag formulerat i syftet. Jag är nöjd med att jag 

lyckades skriva albumet, och några av låtarna tycker jag också om att lyssna på. För mig 

var inte det viktigaste med arbetet att jag skulle bli nöjd med det klingande materialet, 

utan att jag skulle undersöka min arbetsprocess för att kunna utvecklas som musiker och 

konstnär. Jag tror att jag behöver ge mig själv lite tid att fundera över hur jag känner 

inför musiken. Huruvida jag är nöjd med det klingande materielet återstår därför att se. 
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6.6 Förslag på vidare forskning 

Förlag på vidare forskning inom området skulle kunna vara att identifiera fler 

parametrar i det konceptuella albumet. Speciellt det populärmusikaliska konceptuella 

albumet. Råder det konsensus i vad ett konceptuellt album är i dagens musikbransch? 

Ämnet konceptualitet inom musik är på många sätt kvar i dåtidens konceptuella album, 

så som det såg ut för nära 40 år sedan. Att över huvud taget utforska populärmusik och 

hur konstnärskapet inom dagens pop ser ut känns relevant. Hur klarar sig det 

konceptuella albumet i en tid då vi som människor lyssnar på en låt i taget samt 

dessutom inte har tålamod för att ens lyssna färdigt på den låten? Att även utforska hur 

konceptualitet i nämnda genre påverkar aspekter som försäljning musik tror jag kan vara 

intressant forskning.  
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Bilagor 

Bilaga A – Body Of Work  

 
Vers 
Body of work 
Work On your body more 
Make a body of work 
But you should work on your body though 
 
No ones gonna want you  
When you’re fat and old 
No ones gonna want you 
just do what you’re told 
 
Body of knowledge 
Work On your mind more 
Make it work out of nothing 
you should still work on your body though 
 
No ones gonna want you  
When you’re fat and old 
No ones gonna want you 
just do as you’re told 
 
 
Chorus 
That sore life 
That cocain 
I don’t take things like that 
If I could it would be no game 
But I Just have coke veins 
Fill em up with coke 
 
Post Chorus 
Fill ‘em up with coke 
Fill ‘em up with coke, coke 
Fill ‘em up with coke 
 
Vers 
Body of work 
Freeze till you loose more 
Make it work on a budget 
But you should work on your body though 
 
No ones gonna want you  
When you’re fat and old 
No ones gonna want you 
Just do as you’re told 
 



  
 

II 

 
Chorus 
That sore life 
That cocain 
I don’t take things like that 
If I could it would be no game 
But I Just have coke veins 
 
Stick 
I’ve got more shame  
And the weight  
Not the height 
I’d like to be ten times 
As tall as  
I am now 
But I just got coke veins 
Cause I fill em up with coke 
  
Post Chorus 
Fill ‘em up with coke 
Fill ‘em up with coke, coke 
Fill ’em up with coke 
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Bilaga B – I Promise you, You’re in There 

Vers 
Darling, you can do it 
I believe in who you were 
If you just go through it 
make it your signature 
 
Chorus 
You’ve done it before 
You kept it up good 
You rinse it with oil 
And it’ll come through 
 
Vers 
Darling, you can do it 
You’ve been good at this before 
Just throw yourself into it 
Don’t let it rain 
Don’t let the cocain pour 
 
Chorus 
You showered in the cold 
You kept it up good 
You rinse it with oil   
 
Post Chorus 
I promise you  
you’re in there 
Sweat it off  
You’re in there 
Cool down, 
You’re in there 
You can start looking, 
cause you’re in there 
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Bilaga C – Cold II 

Im keeping it cold,  
Keeping it hard 
keeping it working 
Keeping afloat 
 
I’m fine without the heat 
Fine with cheaper bills 
All for better stills 
 
Im keeping it cool  
Keeping it smart  
I’m keeping up, searching 
Keeping afloat 
 
I’m fine without my heat 
Fine with cheaper thrills 
All for better stills 
Yeah        
 
Honestly, its ok 
my teeth shatter  
Honestly, it works 
I’ve memorized the pattern            
I’ve memorized the pattern   
  
I’m keeping it cold 
keep that temperature dropping 
gonna result in those calories dropping 
Those calories dropping  
 
I’ve had good days and bad days 
result in good ways and bad ways 
How many palms  
Do I have to touch 
I keep sweating 
But I wanna feel that cold feeling 
 
I’m keeping it small 
Keeping it long 
I turn around, park it 
Keep it still 
 
I’m fine without the heat 
Fine with cheaper bills 
All for better stills 
yeah 
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Honestly, its ok 
my teeth shatter  
Honestly, it works 
I’ve memorized the pattern   
I’ve memorized the pattern   
 
Im keeping it cold,  
Keeping it hard 
keeping it working 
Keeping afloat 
 
I’m fine without the heat 
Fine with cheaper bills 
All for better stills 
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Bilaga D – Someday I’ll get over it 

 
Someday it’ll catch up with me 
How I’ve treated myself 
what i’ve done to myself 
 
Someday the weights’ll roll off 
And it’ll get easier to breathe 
 
Someday it’ll catch up with me 
what I’ve said to myself 
How I’ve neglected myself 
 
Someday the chains’ll roll off 
And it’ll get easier to breathe 
 
Don’t wanna carry it along 
Don’t want to pass it on 
Don’t want the future to suffer as much 
Don’t want it 
Don’t want it to suffer 
 
Someday i’ll get over it 
Let myself cry over it 
Let myself die over it 
Someday I’ll get over it 
 
Someday i’ll forgive myself 
Let myself rest in my own arms 
Maybe even someone else’s 
I promise you there’ll be no room 
To be lost 
 
No room to be lost 
Room to be lost 
No room to be lost 
No room to be lost 
Room to be lost 
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Bilaga E – Lost II 

Once you gain back what you gave 
And you take back what you lost 
And you get that confidence back 
There’s no longer any room to be lost 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


