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Abstrakt
SMS och meddelanden från sociala medier inspirerar mig att skriva tre låttexter inom
genren pop. Jag undersöker vilka kreativa vinster det går att hitta i en sådan
inspirationskälla samt hur en sådan arbetsprocess ser ut. Det upptäcks att denna typ av
inspirationskälla gör sig bra i det tidiga stadiet av textförfattandet och öppnar
möjligheten till att ha en stabil relation till sin inspiration. Jag upptäcker också att en
sådan metod för låtskrivning är högst personlig och måste beprövas innan det går att
säga att den passar utövaren.
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Tack
Ett stort tack till David Myhr, Katarina Karlsson och Hans-Erik Holgersson som under
arbetets gång har gett mycket klarhet till många frågetecken. Utan en sådan stabil
handledning från dessa tre hade mitt arbete blivit betydligt mer instabilt.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Jag upplever att jag väldigt länge nu har producerat poplåtar som endast låter bra men
inte har någon djupare innebörd. Det är många gånger jag kommer på mig själv sitta och
tänka saker som ”Gud kommer någon tycka om det här? Kan jag använda den
textraden? Kan refrängen låta såhär? Förstår andra detta?”. Därför har jag länge
funderat på att skriva musik som i första hand har betydelse för mig själv. Jag har gjort
försök till detta flera gånger men har alltid slutat mitt i för att jag har tappat tron på det
jag gör. Troligtvis har detta varit för att jag inte haft ett tydligt koncept att förhålla mig
till. Därför har jag nu valt att på ett konkret sätt ta fram känslor ur mig själv för att,
förhoppningsvis, enklare kunna skriva musik som i första hand betyder något för mig.
Jag ska utforska SMS och meddelanden från sociala medier som inspirationskälla till
min musik. Min förhoppning är att detta ska leda till att jag uppskattar min musik på ett
personligare plan.

1.2 Syfte
Syftet är att undersöka hur mina SMS och meddelanden från sociala medier kan ge
inspiration till textförfattandet till tre stycken poplåtar.

1.3 Frågeställningar
- Vilka kreativa vinster för mitt textförfattande finns det i denna typ av arbetsmetod?
- Hur upplever jag arbetsprocessen när jag skriver låtar utifrån personligt riktade
meddelanden från sociala medier?

1.4 Inspiration
Om man slår upp substantivet inspiration i Svenska Akademiens ordlista (2015)
beskrivs det som följande:
1. ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan spec. i konstnärliga
och religiösa sammanhang
2. inandning
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Det är alltså någonting som sätter igång, förlöser, det konstnärliga skapandet. Även Tim
Benjamin, brittisk kompositör av klassisk musik, beskriver inspiration som startskottet
till ett verk;
The illusion of inspiration is that the work comes fully formed in a flash. We know that
this is not true. A successful creative process allows the spark of inspiration to develop.
The hard patient work is an application of craft to the inspired vision. It’s absolutely true
that successful work is 5% inspiration and 95% perspiration. Step by step, word by word,
note by note, the craftsman turns his idea into a finished work. To be inspired is simply to
begin. (Benjamin 2015)

Det är denna definition av ordet inspiration jag har valt att använda mig av. Skriver jag
ordet inspiration menar jag därmed den gnista som sätter igång min kreativa process.
Med detta sagt vill jag poängtera att det viktiga för mitt resultat, i detta arbete, är hur
skapandet börjar och inte hur verket i efterhand har tagit form.

1.5 Tidigare forskning
1.5.1 Uppsatser inom samma område
Det finns många relevanta studier som undersöker olika alternativ till inspirationskällor
som utgångspunkt för skapandet. Dock har jag inte funnit någon som tagit utgångspunkt
i samma inspirationskälla som mig.
Johannes Kvarnbrink skriver i sin masteruppsats Empty Spaces (2015) om vilka ljud
och konceptuella idéer det finns att hitta när man omvandlar foton på övergivna
byggnader till musik samt på vilka sätt dessa ljud och koncept kan ligga till grund för
skapandet av pop/rock låtar. I resultatdelen beskriver Kvarnbrink att det finns mycket
att hämta ur en sådan alternativ inspirationskälla till sin musik och argumenterar för att
det mycket väl kan användas som ett låtskrivarverktyg.1 Dock har Kvarnbrink, till
skillnad från mig, valt att låta fotografierna vara en källa för kreativa beslut genom i
stort sett hela skapande processen. Jag har valt att förhålla mig till min inspirationskälla
som att det endast är just inspiration likt den definitionen av ordet Tim Benjamin
använder sig av.
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Emelie Johansson skriver i sin kandidatuppsats Musikalisk inspiration utifrån bild sökandet efter ett låtskrivarverktyg i artworks (2017) om hur låtskrivarprocessen ser ut
när man skriver popmusik med artworks som inspirationskälla. Johansson kommer fram
till att detta är en effektiv inspirationskälla för hennes musik samt att avgränsningar
väcker kreativiteten.2 Dock har Johansson precis som Kvarnbrink valt att låta sin
inspirationskälla påverka beslut kontinuerligt under skapandet av musiken.
1.5.2 Låtskrivarverktyg
Pat Pattison, författare och låtskrivare, redogör för många olika tekniker och verktyg för
låtskriveri i sin bok Writing better lyrics: the essential guide to powerful songwriting
(2009).3 För att besvara mina frågeställningar har jag delvis valt att använda mig utav en
av Pattisons tekniker. Denna beskriver jag utförligt under rubriken 2.2
Tillvägagångssätt.

1.6 Avgränsningar
I detta arbetet förhåller jag mig till populärmusik. Detta på grund utav att det är den
genren jag själv jobbar inom allra mest. Med andra ord är musiken jag skriver anpassad
efter en traditionell popform. Detta innebär att följande låtdelar på ett eller annat sätt
förekommer i musiken: vers, pre chorus, chorus, post chorus och stick. Ordningen på
dessa låtdelar varierar från låt till låt och ibland saknas vissa delar. Har jag valt att avstå
från att använda en låtdel motiverar jag varför.

2 Metod
Först letar jag upp gamla SMS och meddelanden mellan mig och tre andra personer.
Därefter gör jag skärmdumpar på dessa konversationer och samlar i ett dokument
kategoriserade efter personerna som jag SMS:at och skrivit med. Det är dessa
skärmdumpar som ska inspirera mig till att skriva tre låttexter.

2.1 Etiska principer
I mitt arbete har jag tagit hjälp av andra personer för att besvara mina frågeställningar.
På vilket sätt jag har gjort detta beskrivs under 2.2 Inspirationsmall samt 2.3
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Tillvägagångssätt. När man använder sig utav information från andra personer är det
viktigt att följa forskningsetiska principer för att undvika att dessa individer exempelvis
hängs ut eller kränks. Vetenskapsrådet har i sin codex, Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, konkretiserat i fyra stycken almänna
huvudkrav hur man förhåller sig till personinformation i en sådan här situation.4 Här
nedan beskriver jag hur jag följer dessa fyra krav i mitt arbete.
2.1.1 Informationskravet
Alla deltagande parter har fått berättat för sig vad för information som kommer
användas, till vad den används, hur jag använder den samt vilka som kommer att kunna
läsa mitt arbete. Jag har också förklarat att deltagandet är helt frivilligt samt att det är
när som helst okej att avbryta sin medverkan.
2.1.2 Samtyckeskravet
Skriftligt samtycke har samlats in för alla utomstående deltagare. Även här har jag varit
tydlig med att det går att när som helst avbryta sin medverkan utan några som helst
negativa följder.
2.1.3 Konfidentialitetsavtalet
För att undvika att etiskt känsliga uppgifter offentliggörs har jag valt att undvika att
nämna namn eller liknande information. I mina bilagor har jag censurerat känslig
information av just denna anledning.
Däremot valde jag, efter att ha fått skriftligt godkännande av personen i fråga, att i detta
arbete benämna min pappa för just pappa. Detta gör att personen i sig inte blir helt
anonym men för att arbetets resultat skulle bli givande på många punker var detta
nödvändigt.
2.1.4 Nyttjandekravet
Jag har förklarat för deltagande parter att informationen jag brukat har endast använts i
samband med mitt arbete. För att undvika att information nyttjas på fel sätt har jag, som
jag skrev under föregående underrubrik, censurerat etiskt känsliga uppgifter.
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2.2 Inspirationsmall
Som underlag för min metod har jag väckt gamla mobiler till liv och rotat i sociala
medier för att hitta konversationer mellan mig och personer som på ett eller annat sätt
varit viktiga för mig. Sedan gjorde jag skärmdumpar på dessa konversationer för att lätt
kunna koppla låtskrivandet till respektive konversation. Som avgränsning valde jag
konversationer mellan mig och tre personer som alla tre ska ge inspiration till varsin låt.
Antalet skärmdumpar från respektive person varierar från låt till låt. Här är ett exempel
på en skärmdump:

Figur 1: Skärmdump på en messenger-konversation mellan mig och en vän.

3 Resultat
Låtarna skrevs i följande ordning och heter ”Counting sheep” (Låt 1), ”Do we always
have to be naked” (Låt 2) och ”Wanna go” (Låt 3). För att skriva låtarna valde jag att
använda mig av min egna variant av Pat Pattisons låtskrivarmetod worksheet. Ett
worksheet är helt enkelt en mall för låttexten man planerar att skriva. Man letar upp en
titel, en mening eller ett ord som beskriver känslan eller ett koncept man vill skriva om.
Sedan letar man upp olika ord samt rim som bygger på samma känsla. Därefter har man
förhoppningsvis förberett sig såpass bra att man kan para in orden från sitt worksheet i
meningar och bilda sin låttext.5 Istället för att skriva ett schema med associerade ord och
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rim har jag valt att fokusera mer på att bygga från en titel eller ett koncept. I kommande
stycke ska jag noggrannare beskriva min egna variant.
Jag gick tillväga på följande sätt: Först började jag med att skriva ord och meningar
utifrån vad jag tänkte och kände av skärmdumparna jag samlat och lät tankarna
associera fritt. Jag skrev ända tills jag hade minst ett A4. Fick jag därefter känsla ifrån
något av det jag hade skrivit skrev jag dessa raderna på en ny sida och fortsatte därifrån.
Så här höll jag på ända tills jag hade hittat ett koncept, en titel eller en känsla som drev
mig att skriva en hel låttext. Jag avstod från att skriva ett schema med ord och rim utan
lät associationerna härja fritt tills jag hade ett koncept eller en titel jag kunde skriva min
låt utifrån. På detta sättet blev det väldigt enkelt att följa hur mina tankar hade gått från
skärmdump till färdig låt och därmed hitta vad som inspirerat vad.
Så här kunde det se ut från ax till limpa:

6

Figur 2: Exempel på sångtexten till Låt 2.
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Figur 3: Andra renskrivningen, prövar lite olika idéer men bestämmer mig för att köra vidare på den
inringade frasen.
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Figur 4: Här är sista skissen på låten innan den tog sin slutliga form. Se bilaga E för att se hur låttexten
till slut blev.

Jag ägnade en vecka åt att skriva varje sångtext. Om texten blev färdig tidigare lade jag
resten av veckan på att bara finslipa olika låtdelar tills jag var nöjd. Därefter ägnade jag
ytterligare en vecka, per låttext, åt att spela in sång och producerade ett track (med track
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menas bakgrundsmusiken till sångspåren) så att musiken fick ett sammanhang. Det
fanns ett undantag dock, och det var Låt 1, där jag påbörjade produktionen innan
låttexten. Tanken med arbetet var från början att även undersöka aspekter i
produktionen utifrån min valda arbetsmetod. Dock blev det snabbt tydligt för mig att jag
vann mer på att lägga fokuset på textförfattandet.

3.1 Kreativa vinster i textförfattandet
I mitt första utkast av låttexten till ”Counting sheep” fann jag ett flertal olika titlar som
kunde vara startskottet till en egen historia. Exempel på dessa titlar jag skrev ner är ”I’ll
carry you”, ”We’re gonna be alright”, ”Never wanna wake up”, ”Night boy”,
”Moonlight” och så klart ”Counting sheep”. Dock märkte jag att det är väldigt viktigt att
vara i rätt ”mode” när man letar efter ord och koncept i sin inspirationsmall. För att hitta
de mest intressanta koncepten och titlarna var det viktigt att kunna läsa mellan raderna
och associera fritt. För att lättast förklara vad jag menar ska jag berätta om ett par
exempel från när jag själv skrev mina egna texter.
3.1.1 ”Ska ba inte va naken först”
Låten “Do we always have to be naked” inspirerades av följande meddelande:

Figur 5: Skärmdump på en messenger-konversation mellan mig och en annan person.

Läser man detta meddelandet finns det inte så mycket givande meningar eller ord att
plocka rakt av. Men med lite fantasi kan man associera fram något som inte fanns där
innan. När jag satt och skrev mitt worksheet reagerade jag på meningen ”Ska ba inte

10

vara naken”. Det finns många låtar som handlar om att leka med tanken av att klä av
någon naken men hur många låtar handlar om att inte vilja vara naken? Sen började jag
tänka - vad händer om man skriver en låt som handlar om raka motsatsen? Och då kom
textraden “Do we always have to be naked” fram. Låten kom därefter att handla om en
relation mellan två människor där ena personen vill ha mer än bara intimitet.
3.1.2 ”Nä”
Skärmdumpen som ”Counting sheep” inspirerades av var från min pappa och såg ut
såhär:

Figur 6: Skärmdump på en messenger-konversation mellan mig och min pappa.

När jag läste denna konversationen började jag fundera på huruvida tiden på dygnet jag
är född påverkat mitt kassa morgonhumör. Troligtvis har det inte påverkat mitt
morgonhumör alls men det ledde mig till att tänka på hur jag hade svårt att sova dagen
innan. Vips så föddes titeln ”Counting sheep”.
I dessa exemplen märks det tydligt att ingen av titlarna har en ordagrann koppling till
skärmdumparna, bortsett från ordet ”naken” och ”naked”. Därför upplevde jag att det är
viktigt att inte hämma sig själv från att våga associera fritt. Gör man detta hittar man
koncept, titlar och känslor som egentligen aldrig fanns i skärmdumparna från början.
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3.1.3 Jag skrattar så jag dör pappa
När jag hade skrivit klart mina låttexter kunde jag enkelt se vilka skärmdumpar som
inspirerat mig mest. Efter att ha gått igenom dessa insåg jag att det fanns ett mönster
bland vilka sorts konversationer som tilltalade mig mest. Om jag skrev utifrån en
konversation fylld med knäppa meningar, så som när jag frågar min pappa om vilket
klockslag jag är född på varpå han svarar att det iallafall är andra halvan av dygnet,
finner jag det mycket enkelt att sätta igång fantasin.
Om man utgår från vad Dr. Brad McLein har att säga om inspiration blir det förståeligt
att det kan finnas ett samband mellan ens mentala tillstånd och möjligheten att
inspireras. McLein menar på att inspiration är något man upplever internt snarare än
något som fördelas till en externt.6 Efter tidigare erfarenheter har jag insett att för mig
är det lättast att vara kreativ när jag är glad, vilket också har blivit väldigt tydligt i min
undersökning. Knäppa och roliga konversationer har gjort mig glad och därför tillåtit
mig att associera friare och tillslut gjort mig mer inspirerad.

3.2 Min upplevelse av arbetsprocessen
När jag skrev låten ”Wanna go” var det extremt svårt för mig att hitta någon mening
bland dem jag skrivit som jag tyckte om. Efter att ha skrivit tre st A4 kände jag mig
manad att välja någonting att bygga vidare på trots att det inte kändes perfekt och
försökte då med först ett koncept och sedan ännu ett till utan att lyckas. Till sist försökte
jag en tredje gång och hittade meningen ”I’m going home with someone that’s not you,
doing what we did but with someone else” bland allt jag hade skrivit. Jag skrev ett par
rader om vad jag tänkte och kände när jag läste meningen. Tillslut hade jag en refräng
och ett helt koncept färdigt och sedan tog det bara 1 timma för mig att skriva färdigt
hela låten. Det gällde helt enkelt bara för mig att hitta rätt mening att bygga vidare på.
Såhär såg texten ut när jag väl hamnade i mitt flow:
Do you wanna go
wanna go somewhere
we can be alone
Do you wanna go

6
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wanna go somewhere
we can be alone
I don’t wanna leave this place alone
I’m used to sleeping next to someone
Do you wanna go
Låten kom att handla om en självdestruktiv person som gör allt för att glömma sitt ex.
Intressant nog sjunger han inte till sitt ex utan till personen som skall ersätta henne för
kvällen.

3.3 Låt 1: ”Counting sheep”
Detta blev en uptempo poplåt som avviker från hur mainstream pop ser ut i skrivande
stund. Formen är intro, vers, pre chorus, refräng, vers, pre chorus, refräng, stick, pre
chorus och dubbelrefräng. Det är långa textfraser i refrängen, mycket längre än vad jag
brukar skriva. I den här låten valde jag att inte ha med en post chorus då refrängen i sig
redan var rätt så lång.

3.4 Låt 2: ”Do we always have to be naked”
Låt 2 blev en popballad med lite tempo i sig. Även här är det ganska långa icke
upprepande fraser i refrängen. Formen är vers, prechorus, refräng, vers, pre chorus,
refräng, post chorus, stick, refräng och outro. Jag valde att ha med post chorus i den här
låten därför att refrängen var kortare än vanligt. Dock valde jag att introducera första
post chorus:en efter andra refrängen. Detta för att inte riskera att tråka ut lyssnaren.

3.5 Låt 3: ”Wanna Go”
Låt 3 är en downtempo poplåt. Det är mycket repetitioner i låtens refräng och
rimschemat är traditionellt för poprefränger. Formen är vers, pre chorus, refräng,
mellanspel, vers, pre chorus, refräng, post chorus, pre chorus, refräng, post chorus och
outro. Den här låten är skriven utifrån ett väldigt traditionellt pop tänk. Det är redan en
ganska lång refräng men jag valde att ha med en kortare post chorus som introduceras
efter andra refrängen. Detta fungerade då verserna var kortare än vanligt. Istället för att
ha ett stick i den här låten återanvänder jag bara min pre chorus.
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4 Diskussion och reflektion
Arbetet har tagit sin form på vägen. Nya frågor och reflektioner har uppstått och gamla
har besvarats. I detta avsnitt redogör jag för detta.

4.1 Förändring under arbetets gång
När jag började med det här arbetet löd min frågeställning: ”Vilka kreativa vinster för
mitt textförfattande samt producerande finns det i denna typen av arbetsmetod?”. Den
ursprungliga tanken var alltså att låta produktionen av låten påverkas lika mycket av
inspirationskällan som textförfattandet. För mig var detta dock inte hållbart.
När jag skrev Låt 1, ”Counting sheep”, bestämde jag mig för att påbörja produktionen
innan jag skrev låttexten. Planen var då att skriva en låt utifrån låtens track först och
sedan skriva två låtar där jag började med texten. Det jag märkte var dock att när tracket
tog en viss form, genom dem olika kreativa besluten kopplade till min inspirationskälla,
var det svårt för mig att sedan skriva en text till produktionen som även den var
inspirerad av samma källa. När texten till Låt 1 skulle skrivas låstes det helt enkelt för
mig. Produktionen ville åt ett håll medan texten jag höll på att skriva ville åt ett helt
annat.
När jag gjorde tracket till Låt 1 inspirerades jag att göra en elgitarrbaserad produktion
som var väldigt rak i sin rytmfigur som spelade över ett stadigt trumkomp.
Konversationerna i inspirationsmallen som låg till grund för dessa besluten var mellan
mig och min pappa. Tanken var att den stabila rytmfiguren i gitarrspelet samt att det
stadigt spelade trumkompet skulle symbolisera det stabila förhållandet jag upplever mig
ha med min pappa. Känslan av att man är trygg och säker. Anledningen till att jag valde
elgitarr som kompinstrument är för att jag vet att min pappa hade tyckt om det mest.
Sedan när jag skulle börja skriva texten tänkte jag först skriva på samma tema som
inspirerat min produktion - men det föll inte alls naturligt. Hur jag än vred och vände på
ord och letade efter fraser kände jag mig inte nöjd. Sedan efter ett tag när jag bytte spår i
texten lossnade det snabbt och hela idén om ”Counting sheep” föddes. Men då dök ett
nytt problem upp. Produktionen stöttade inte texten alls.
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Till slut bestämde jag mig för att lägga mitt fokus på låttexten. Det föll sig naturligare
att låta låttexten leda vägen istället för produktionen. Personligen anser jag att det är
enklare att bygga en produktion utifrån en färdig låttext än tvärtom.

4.2 Metoddiskussion
4.2.1 Idé till färdig text
Efter att ha skrivit mina låtar insåg jag att min arbetsmetod var väldigt positiv i
startskedet av textförfattandet. Även om det inte alltid gick fort att komma igång med
låtarna gick det väldigt fort att skriva klart dem. Så fort jag hittade det där konceptet
eller den där meningen jag kände var rätt att bygga vidare på kändes det nästan som att
låten därefter skrev sig själv. Det uppstod ett sådant otroligt flow.
4.2.2 Ta det för vad det är
För att arbetsmetoden skall fungera ordentligt är det viktigt att inte låta skärmdumparna
vara mer än vad de faktiskt är - inspiration. I början av mitt skapande var jag väldigt
hämmad av tanken att alltid koppla mina kreativa val till min inspirationsmall. Detta
blev väldigt kontraproduktivt då en poplåt, som jag bestämt mig för att avgränsa mig
till, måste vara enhetlig. Popmusik ska kunna nå ut till en stor massa och då håller det
inte att texten är spretig och otydlig vilket den blev när jag alltid behövde koppla min
låttext till skärmdumparna. Jag kände att det var mycket bättre att låta texten ta sin egen
form även om det blommar ut till någonting helt annat än vad som var tanken från
början. I alla fall för låtens skull. Därför anser jag att denna arbetsmetod fungerar som
bäst när man låter den spela sin stora roll i startskedet av textförfattandet och sedan
successivt tona ut. För att ännu en gång citera Tim Benjamin;
It’s absolutely true that successful work is 5% inspiration and 95% perspiration.
(Benjamin 2015)

4.2.3 Pesonliga meddelanden
Intressant nog upplevde jag att ju personligare och mer berörande en konversation var,
desto svårare blev det att skriva någonting utifrån det. Jag försökte flera gånger med
skärmdumpar från olika känslosamma situationer men det gick inte för mig. Det var
svårt för mig att associera fritt och kreativt när jag blev såpass berörd. Jag ville inte
ändra det eller fylla i något som faktiskt hade en riktig påverkan på mig. Här nedan
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kommer ett exempel på en för personlig skärmdump (vänster) och sedan en skärmdump
som, för mig, hade varit mycket lättare att associera fritt till (höger).

4.2.4 Min variant av worksheetmetoden i kombination med inspirationskällan
I efterhand blev det tydligt att en stark vinst med min arbetsmetod var just att komma
igång och bli inspirerad. Av denna anledning upplevde jag att min variant av worksheet
metoden kompletterade mitt val av inspirationskälla väldigt bra. Det blev tydligt exakt
vad jag inspirerades av och jag kunde effektivt låta fantasin flöda. När jag efter arbetets
gång skulle besvara mina frågeställningar såg jag precis hur min arbetsprocess hade sett
ut. Därför blev min version av worksheetmetoden också en väldigt bra arbetsmetod för
att även besvara mina frågeställningar.
4.2.5 Alternativ metodik
Det hade definitivt varit intressant att se hur resultatet hade blivit om de SMS och
meddelanden man hämtade inspiration från var konversationer textförfattaren inte ens
var delaktig i. Om man utgår från mitt arbetes resultat så tror jag att det definitivt hade
kunnat varit en väldigt givande inspirationskälla. Kanske hade det varit enklare att
associera friare om det inte fanns något personligt band mellan textförfattaren och
skärmdumparna.
Det hade kunnat vara intressant att utforska alternativa låtskrivarverktyg till Pattisons
worksheet som utgångspunkt för inspirationskällan. Jag har svårt att tänka mig att det
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finns en mer kompatibel låtskrivarmetod än den jag har använt mig utav men kanske
hade man fått fram ett annat resultat.

4.3 Blev musiken verkligen mer personlig?
Under rubriken 1.1 Bakgrund beskriver jag en längtan efter att få skriva låtar som har en
personlig innebörd för mig. Min tanke var ursprungligen att det var det jag skulle lyckas
uppnå när jag valde att utforska SMS och meddelanden som en inspirationskälla. Så då
är frågan, har mina SMS och meddelanden hjälpt mig att skriva låtar med personligare
innebörd? Ja, men absolut inte på det sättet jag hade förväntat mig.
4.3.1 På vilket sätt?
Som jag tidigare beskrivit under kapitel 3. Resultat har konversationer som berört mig
varit svårare att inspireras av än roliga och knäppa. Min förväntning var att om jag läser
ett meddelande jag skrivit till en saknad vän eller ett kärleksfullt SMS från pappa så
skulle jag inspireras att skapa någonting som betydde lika mycket för mig. Istället blev
det raka motsatsen. Meddelanden som inte alls berörde mig på samma sätt tillät mig
skapa historier och metaforer från något som till synes inte var någonting. Det
intressanta är att jag, trots denna sortens mer opersonliga inspirationskälla, har lyckats
skapa låtar som iallafall berör mig på ett personligare plan än vad mina tidigare låtar
gjort.
4.3.2 Vad i låtarna berör mig?
Låttexterna har alla tre fått ett djup som jag inte så ofta finner i mina låtar annars. Varje
låttext har, enligt mig, en tydlig övergripande känsla som den fått tack vare min variant
av worksheetmetoden. Det finns ett koncept som jag lyckats utforska på ett djupare plan
än vanligt samtidigt som jag behållt en röd tråd. Troligtvis är det därför texten berör mig
mer än vanligt trots att den i stora delar är påhittad.
Sammanfattningsvis, blev min musik personlig? För mig blev den det absolut även om
det inte var på ett sätt jag förväntade mig. Min arbetsmetod hjälpte mig att hålla en röd
tråd i textförfattandet och en övergripande känsla blev väldigt tydlig vilket troligtvis
gjorde att jag blev mer berörd av min musik än vanligt.

17

4.4 Är detta en hållbar arbetsmetod?
Vanligtvis brukar jag påbörja en låt när jag samlat tillräckligt med intressanta meningar
från min vardag. Detta har gjort att jag har haft svårt att starta med låtskrivandet när jag
vill. Därför anser jag att denna arbetsmetoden är betydligt mycket mer konsekvent än
tillvägagångssättet jag hade innan. Jag tror att det dock är viktigt att man har rätt
tankesätt när man använder sig av denna sortens arbetsmetod. Påminner man sig själv
om att konversationerna endast är till för att inspirera skapandet och inte påverka låten i
sin helhet samt tänker på att associera med fria tyglar finns alla förutsättningar för att
skriva en bra låt. Sedan fungerar alla personer olika och bara för att den här metoden är
bra för mig betyder det inte att den är lika bra för någon annan.
Jag anser därför att för mig är detta en hållbar arbetsmetod nu när jag vet hur den
fungerar bäst för mig. Dock betyder det inte att den fungerar lika bra eller på samma sätt
för någon annan.

4.5 Svar på mina frågeställningar
Att använda SMS och meddelanden som inspirationskälla till mitt textförfattande visade
sig vara ett bra sätt för att få fram koncept och titlar. När jag tillät mig att associera fritt
medan jag läste konversationerna i mina skärmdumpar fyllde jag ut betydelser och
historier mellan raderna. Detta gjorde att jag blev inspirerad väldigt snabbt och det blev
enkelt för mig att skriva text till mina låtar. Om jag befann mig i rätt sinnesstämning var
det i sin tur lättare att associera fantasifullt. Detta gjorde att glada och roliga
konversationer gjorde mig mer inspirerad och kreativ.
Arbetsprocessen har visat sig vara väldigt positiv i starskedet av låtskrivandet. Även om
det ibland är traggligt att komma igång hamnar jag lätt i flow när jag väl hittat konceptet
eller frasen jag tycker om. Om jag lät skärmdumparna påverka mina kreativa beslut för
mycket blev det svårt att ta sig fram i låtskrivarprocessen. Därför är det viktigt att ha ett
öppet sinne och låta sina tankar spinna vidare trots att man hamnar på en helt annan
plats än vad tanken var från början. Slutligen, konversationer som är alldeles för
berörande är ingen bra inspirationskälla för mig. Ju personligare ett SMS eller
meddelande är desto svårare har jag för att vara kreativ.
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4.6 Problematik samt vidare forskning
Det är svårt att säga att mitt resultat i min forskning är applicerbar på den stora massan.
Särskilt på grund utav att man arbetar ifrån en sådan personlig inspirationskälla som lär
se väldigt annorlunda ut för alla. Jag tror att i och med att alla har olika erfarenheter och
tillvägagångssätt där man känner sig bekväm med sitt låtskriveri vet man aldrig vad som
fungerar bäst förrän man själv har testat. Exempelvis tyckte jag att det var lättast att bli
inspirerad av en komisk konversation vilket inte alls behöver vara självklart. Jag känner
låtskrivare som skriver sina bästa låtar när dem är som mest ledsna. Troligtvis hade
inspirationsmallen för dem behövt se helt annorlunda ut om de skulle använda samma
arbetsmetod.
Jag upplever att det är svårt att säga exakt hur bra metoden fungerade när jag endast
skrivit tre låtar. Kanske hade det varit bättre att se hur samma forskning hade sett ut där
man fokuserade mer på kvantitet än kvalitét, som i mitt fall. Frågan är om det hade gett
ett annorlunda resultat.
Sammanfattningsvis anser jag att arbetsmetoden kommer ha olika för- och nackdelar
beroende på vem som använder sig utav den. Skulle man gjort min undersökning
annorlunda anser jag att man bör utforska hur många låtar som skrivs och se om det ger
ett annat resultat.

4.7 Slutord
Att använda SMS och meddelanden som inspirationskälla till texter inom popmusik är
givande för att komma igång med sitt musikskapande. Tillåter man sig själv att
associera fritt hittar man många olika koncept, titlar och känslor. Troligen ter sig
reslutatet utifrån användningen av denna typen av inspirationskälla olika från person till
person men för mig upplevs de oseriösa och skämtsamma konversationerna vara mest
kreativt givande.
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Bilagor
Ljudfiler
Bilaga A. Låt 1: ”Counting sheep”
(infoga sc länk)

Bilaga B. Låt 2: “Do we always have to be naked”
(infoga sc länk)

Bilaga C. Låt 3: “Wanna go”
(infoga sc länk)
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Låttexter
Bilaga D. Låt 1: “Counting sheep”
Intro
One
two
three
four
Vers 1
I am counting sheep
Cause I can’t fall asleep
Solo in a bed for two, god I really miss you
I can’t settle down
Especially when you’re not around
The pillow next to me is cold, It’s been like this for too long
Pre chorus
I want you closer
Closer to my body
You don’t seem to notice
I wan’t you for myself
(One two three four)
Chorus
Oh I need your warm, warm body close to me, cause
Oh I can’t believe, lieve that I need you to sleep
I’d probably be awake all the time if you weren’t there for me, me
Oh I need your warm, warm body close to me, cause
I am counting sheep
Vers 2
You seem a bit off
If feels like you just had enough
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Solo in a bed for two, god I really miss you
(Pre chorus 2)
(Refräng 2)
Stick
5 AM I haven’t slept a second
Eyes are red and I’m not feeling well
I’ll probably be awake all the time cause you never there for me, me
5 AM I haven’t slept at all
(Pre chorus)
(Dubbel refräng)
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Bilaga E. Låt 2: “Do we always have to be naked”
Vers 1
Do we always have to be naked?
It’s great but I think that I want more
She takes her clothes off and doesn’t answer - me
Kissing me to keep my mouth shut
Pre chorus
Oh I, oh I know
I’m stupid we’ve talked bout this before
Oh I, oh I know
She’s not the kind of girl that gives love
Refräng
I’ll never stop hoping that she one day
forgets what we once agreed to
But I know deep down that the day will never come
I’ll never stop hoping to be more than
a friend that knows how she looks naked
But I know deep down that the day will never come
Vers 2
It’s not you it is the wrong timing
at least that’s what she said
I put my clothes on and didn’t answer - her
Thinking one day we might work
(Pre chorus 2)
(Refräng 2)
Post chorus
Know deep down, but I know deep down
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Know deep down, but I know deep down
Stick
It’s not you it is the wrong timing
I’m stupid we’ve talked bout this before
She said to me
I’ve gotta find myself
Bout this before x4
She said to me
I’ve gotta find myself
Know deep down, but I know deep down
She said to me
I’ve gotta find myself
Know deep down, but I know deep down
(Refräng 3)
(Outro)
I’ve gotta find myself
Know deep down, but I know deep down
She said to me
I’ve gotta find myself
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Bialaga F. Låt 3: “Wanna go”
Vers 1
Lately I’ve been thinking bout my ex
I know that she’s out doing someone else
Why am I trying to honor us?
Obviously she couldn’t care less
Pre chorus
Oh I’ll go out
To search for a person that can
Fill up the hole in my chest
Oh I’ll go out
Replacing memories I’ve had with
New ones from some random girl
After I’ve said to her
Refräng
Do you wanna go
Wanna go somewhere
We can be alone
Do you wanna go
Wanna go somewhere
We can be alone
Oh I don’t wanna leave this place alone
I’m used to sleeping next to someone
Do you wanna go
(Mellanspel)
Vers 2
Every night’s just like the one before
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Regretting everything the next day
I’m on repeat and don’t know what for
I just keep doing and doing the same thing
(Pre chorus 2)
(Refräng 2)
Post chorus
Do you wanna go
Do you wanna go
(Pre chorus 3)
(Refräng 3)
(Post chorus 2)
(Outro)
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Bilaga G. Inspirationsmall till Låt 1: “Counting sheep”
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Bilaga H. Inspirationsmall till Låt 2: “Do we always have to be
naked”

I

Bilaga I. Inspirationsmall till Låt 3: ”Wanna go”
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