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Abstrakt 

Varför gör vi så stor skillnad på barn och vuxnas musikutbud? Vi är alla människor oavsett 

ålder och har alla tänkbara gemensamma nämnare oavsett hur gamla vi är. Jag har därför 

undersökt hur musik för barn kan låta så mogen som möjligt utan att underskatta barns 

förmåga att ta till sig musik och text. Det hela har sedan mynnat ut i en färdig produktion med 

fyra låtar för både barn och vuxna. 

Jag har gjort intervjuer med barn och personer som jobbar med barn och musik i olika 

sammanhang samt analyserat min egen process från idéernas födelse till färdiginspelade låtar. 

Jag har exempelvis kommit fram till att enkelhet och tydlighet är viktiga faktorer för att musik 

ska fungera för både barn och vuxna. Dessa faktorer återfinns i mycket musik som inte 

nödvändigtvis är avsedd för just barn, men kan fungera för barn såväl som för vuxna.  
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Förord 

Jag skulle vilja tacka Leo Holmberg för att han varit en trygg och bra handledare som hjälpt 

mig med idén och kommit med många nyttiga förslag för processens fortgång. Jag vill även 

tacka Anna Wedin för handledning mot slutet av processen samt musikerna Gabriel Sjöwall, 

Sandra Widman, Jonas Holmström, Oskar Melander, Johan Karlsson, Jesper Rangemo och 

Viktor Fagerlund för att ha tagit till sig låtarna och gjort exemplariska insatser i studion med 

att spela in och förverkliga dem.  

Jag vill även ge ett stort tack till Malcolm Lyth Waters för att ha spenderat otaliga timmar 

med mig i studion och tagit en stor roll som medproducent i arbetet kring låtarnas utformning 

i studion samt själv lagt mycket hjärta och själ i arbetet med producering, inspelning och mix 

och Emil Olsson för hjälp med mix av låten ”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” samt 

Mathias Wessel för hjälp med inspelning av gitarrsolot till samma låt. 

Förskollärarna Elvira Sparre och Irene Danielsson vill jag tacka för feedback på mina 

funderingar kring projektet samt deras tankar kring hur de upplever relationen mellan barn 

och musik. Tack också till Madeleine Nilsson som har satt ihop ett radioprogram kring låtarna 

mitt arbete mynnade ut i och till Andreas Uneby som illustrerat låtarna och konceptet och 

tagit fram en paketering åt musiken för dagens marknad.  

Martin Fryklund kom och fotade en dag då vi var i studion, dessa bilder syns längre ner i 
detta arbete - tack för det! Och ännu ett tack till Bröderna Lindgren för en inblick i hur det

kan fungera att skriva just musik för barn på en professionell nivå med en målsättning att inte 

underskatta barn. 

Slutligen vill jag också tacka Tanja Andersson, min bror och mina föräldrar för hjälp med 

korrekturläsning samt allmänt stöd i livet under processens gång.   
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Inledning 

Jag minns en dag då jag var sex år gammal och satte mig under köksbordet med en 

bandspelare med ”Glenmark, Eriksson, Strömstedt”
1
 ljudande ur högtalaren och tänkte, ”Nu 

ska jag lära mig alla de här grymma låtarna”. Det gjorde jag. Helt vanliga låtar av en 

musikgrupp som säkerligen riktade sig mot helt andra personer än just mig, den sexåriga 

pojken. Eller var jag som sexåring inräknad i deras målgrupp? Fanns där en målgrupp och hur 

såg den i så fall ut? 

En tanke hos mig är att vi alla bara är enkla människor, givetvis oavsett ursprung men också 

oavsett ålder och grupptillhörighet. Vi är så otroligt lika helt enkelt. När vi skapar musik 

riktas den oftast mot en särskild grupp människor, de som vi tror förstår just denna typ av 

musik och kanske konsumerar den. Varför? Det kan vara så att vi söker efter något mycket 

smalt som stärker vår särskilda, unika, komplexa identitet eller att utbudet helt enkelt 

bestämmer vad vi lyssnar på. Ett särskilt utbud jag själv oftast tycker är ganska likriktat är just 

barnens utbud. Jag vill tro att alla har en musikalisk identitet och en rätt att välja musik 

oavsett ålder och detta är jag glad över att få en möjlighet att fördjupa mig i tack vare detta

arbete. 

Att göra låtar är enligt mig helt fantastiskt. Att skapa ett stycke musik som inte fanns innan 

det skapades, något helt nytt och som dessutom är beroende av att spelas upp i realtid för att 

existera - att skapa musik är fantastiskt helt enkelt! Jag har alltid tyckt att det varit roligt att 

skriva musik och har på något vis alltid fascinerats av det enkla i låttexter. Den mest 

berörande poesin är kanske den mest talspråkliga och enkla men ibland när jag gjort en låt

har jag känt ”vänta den där kan jag inte göra något med, den är alldeles för enkel… alldeles 

för… barnslig?”. Jag tar nu den här möjligheten i akt och skall försöka bredda min känsla för 

vad som faktiskt är ”för barnsligt” kontra ”för vuxet” för att användas i min egen musik med 

målsättningen att musiken blir respekterande och intressant för både barn och vuxna.

1
Gruppen på Wikipedia: Glenmark, Eriksson, Strömstedt

http://sv.wikipedia.org/wiki/GES
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Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att skriva fyra låtar inom populärmusikalisk genre för barn med en 

förhoppning att de också känns relevanta för vuxna och färdigställa dem till en färdiginspelad 

produktion.  

- Vad krävs för att samma musik ska passa för både barn och vuxna? 

- Hur ser låtarnas väg ut från idé till färdig produktion?  
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Metod 

Först har jag satt mig in i barnens värld och funderat över hur musiken i regel känns för dem, 

vad de söker och vad som erbjuds samt vad som är trend och bestående faktorer för att barn i 

regel skall tycka om musik. Jag har lyssnat på och analyserat musikutbudet för barn/musik

som barn idag i regel lyssnar på och intervjuat barn och personer som arbetar med barn och 

musik för att lägga en så god grund för mina egna låtar som möjligt.  

Jag har utgått från olika låtidéer, någon som legat ett tag och andra som kommit till under 

processens gång. Jag har först gjort klart låtarna för mig själv med en gitarr och sång för att 

sedan ta dem till ett band för repetition och därefter till inspelning i studio. Först har vi lagt 

grunder ihop (bas, trummor, gitarr, keyboard) för att sedan göra olika pålägg samt lägga sång. 

Låtskrivarstuga 

   Gitarr 

 Diktafon 
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Genomförande 

Jag funderar över hur musik för barn kan låta och hur lik den kan bli musik riktad mot alla 

utan att bli ointressant för barn och samtidigt kunna hållas intressant för vuxna. Jag har valt att 

utgå mest från mig själv och mitt eget tycke och smak vad gäller musikens utformning men 

kände ändå att det vore skönt med lite tankar från professionella inom området, så jag gjorde 

ett besök på Solbacka förskola i Piteå.

Besöket på Solbacka förskola

En kylig och snöig tisdag i januari träffar 

jag Irene Danielsson som är förskollärare 

på Solbacka förskola. Förskolan har en så 

kallad ”musikprofil”, vilket innebär att de 

jobbar lite mer med musik i sin pedagogik 

än på en vanlig förskola. 

Jag kommer med många frågor - hur uppfattar barnen musik här, vad tilltalar dem och hur

reagerar de på musik? Vad söker de och vad erbjuder förskolan för musik åt dem? Och kan 

barn och vuxna gilla precis samma musik?  

Jag är med under deras ”ukuleleensemble” med femåringarna och ”slagverksensemblen” med 

två-fyraåringarna. Barnen är musikaliska och det märks att de förstår instrumenten de spelar 

på en mycket högre nivå än barn i regel gjorde på förskolorna jag själv vikarierade på efter 

gymnasiet. Jag märker att de framför allt känner en kreativ lust i att skapa musik.  

Ukuleleensemble – ”Spela Ucke” 

Slagverksensemble – ”Här kommer Pippi Långstrump” 

En låt alla verkligen klämmer i på är ”Här kommer Pippi Långstrump”
2
, varför är det så?

Har det med just Pippi som karaktär att göra eller är det låten i sig som är så himla bra så att 

många har lätt för att tycka om den? 

2 
Låten på Spotify: Här kommer Pippi Långstrump





spotify:track:7dniFrXMBPyzbi8HBeTt0e
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Frågor, frågor och frågor… 

Hur lär vi barn se på musik? Hur bjuder vuxna musiken till dem? Och varför? Är det för att 

de ska sysselsättas eller för att väcka känslor och kulturell insikt? 

När ukuleleensemblen är klar pratar jag med en fyraårig kille som berättar att hans favoritlåt 

är ”Blinka lilla stjärna”
3
. ”Varför då?”, frågar jag men får inget djupare svar än att ”den är

bara så bra”. Han spelar upp den för mig, först på svenska och sedan på engelska. 

Vad betyder orden för honom? Han förstår att det är samma låt han spelar men antagligen 

inte orden i sig när han sjunger den på engelska.  

Han spelar glatt upp låtarna för mig och ackompanjerar sig själv på ukulelen han tagit ner från 

väggen. Rytmen på ukulelen hamnar naturligt på samma rytm som sångmelodins.   

Blinka lilla stjärna av fyraåring

Twinkle Twinkle Little Star av fyraåring 

Jag får en spontan känsla av att orden hamnar lite sekundärt gentemot musiken. De blir ett 

sorts redskap för att få sjunga en skön sång, en bra melodi, ett sätt att få använda vokaler och 

konsonanter i en sång. Samtidigt tvivlar jag inte på att han förstår innerbörden i det han 

sjunger.  

De gör sedan ”Huvud, axlar, knä och tå” och en musikstopp-lek då Irene spelar fiol. Barnen 

rör sig till musiken i rummet. De går träffsäkert in i de olika känslorna Irene förmedlar med 

sin fiol - från lugnt, melankoliskt, läskigt, snabbt osv. Även de allra minsta är delaktiga.  

Musikstopp-lek ljudfil 

3 
Låten på Spotify: Blinka lilla stjärna







spotify:track:35DIeHvVbaQvhomkov87Wo
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Det verkar vara bra att knyta musiken till något mer som en lek eller något visuellt om en text 

ska gå in helt och hållet för dem. Irene visar t.ex. en ny låt för barnen dagen jag är där på 

samlingen som handlar om ett troll som äter maskar. Då har hon också med sig ett leksakstroll 

som äter trolldegsmaskar för att förtydliga låten för barnen. 

Vad ska låtarna handla om? 

Jag frågar några killar i fyraårsåldern vad låtar ska handla om och de tycker inte låtarna 

behöver handla om något särskilt men de tycker inte om kärlekslåtar säger de. De verkar 

också gärna vilja ha glada låtar de kan dansa till.  

Är glädje en känsla de gärna känner i samband med musik?  

Två tjejer i samma ålder får samma fråga och de säger att låtar gärna får handla om kärlek. 

Vad fyller musiken för funktion i barnens liv? Musiken verkar i alla fall i viss mån 

användas som ett identitetsstärkande verktyg för barnen, precis som för vuxna.  

En uppskattad låt av barnen är ”Let it go”
 4
 ur filmen ”Frost”

5
. Det är en låt som finns på både 

svenska och engelska men det är den engelska versionen barnen sitter och nynnar på medan 

jag pratar med dem.  

Det verkar vara den känslomässiga betydelsen i låtens helhet som styr huruvida barnen tycker 

om den eller inte tycker jag, snarare än att det finns ett enkelt textrecept för att en låt ska gå 

hem hos dem. Dock är väl ”Let it go” kanske enkel att nynna med i, även på engelska? 

Jag frågar samtliga barn i rummet vad de brukar lyssna på för musik på förskolan när de får 

välja själva och då hämtar de Irene och säger ”Vi vill höra Robotlåten!”, alltså ”The Robots”
6
 

av Kraftwerk. Vi lyssnar på den och barnen börjar dansa precis som låten inbjuder till, likt

robotar.  

”The Robots” är en låt med en tydlig sorts industriell känsla men den är säkerligen inte gjord 

specifikt för barn, ändå älskar de den. Är det för att just den här låten har något särskilt eller 

är det för att de helt enkelt exponerats för den?  

Sedan sätter de på lite glad och skuttig musik, d.v.s. musik av ”Hoven Droven
”7

.

Mycket riktigt så hoppar och skuttar de till den här musiken, rör sig på ett annat vis i perfekt 

samklang med låtarna. De tar helt enkelt till sig känslorna i musiken, absorberar dem som

tvättsvampar.  

4

5

6

7 

 Låten på Spotify: Let It Go

Filmen på Wikipedia: Frost 
 Låten på Spotify: The Robots 

Bandet på Spotify: Hoven Droven

spotify:track:600HVBpzF1WfBdaRwbEvLz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frost_%28film%29
spotify:track:5eqZWYQ5tbIehx00NeKXz7
spotify:artist:5ZHGv6J6F5fCfwpzndPYVM
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Samtal med Irene 

Jag för ett samtal med Irene och frågar henne om hur svåra texter i låtar kan vara för att

barnen ska vara intresserade av dem. Hon säger att de egentligen kan vara ganska svåra och

samtidigt vara intressanta men vill vi att de ska förstå på ett djupt plan bör det vara relativt 

enkelt och konkret. Samtidigt tycker barnen absolut om svåra ord och ramsor säger hon. De 

lyssnar även gärna på engelska låtar, t.ex. ”Busy doin´ nothin´”8
 och annat som t.ex. spelats 

på Melodifestivalen.  

Det vill säga det de exponeras för och som lika mycket/mer kanske är avsett för vuxna än för 

barn i många fall tänker jag? Vad fyller i så fall musik för barn för funktion om de ändå 

gärna vill lyssna på musiken som exempelvis radiokanalerna spelar för alla människor?

Jag är medveten om att jag grovgeneraliserar begreppen ”barn” och ”vuxna” här. Jag måste 

också ta hänsyn till att varje år i en människas liv har en egen nyans som påverkar valet av 

individens musik. Självklart är det en jättestor generell skillnad på en ettåring och en tioåring 

och samtidigt alltid en skillnad på en femåring och en femåring… det känns utmanande att 

hitta tydliga svar på mina frågor. 

Irene fortsätter, det kan också handla om den klassiska barnskivan ”Kåldolmar och 

Kalsipper”
9 
av ”Nationalteatern” säger hon. Där tycker hon att de lyckats göra snygga skikt i 

sitt framförande så att ett litet barn kanske uppfattar en grej och en vuxen/ett äldre barn ser ett 

annat sammanhang i det hela som skivan behandlar, exempelvis krig och ”de rika kungarna 

som tar från de fattiga” m.m., som den mångbottnade berättelsen bland annat handlar om.  

Det här låter helt fantastiskt tycker jag, en fenomenal strategi för att beröra individer av olika 

åldrar genom att använda metaforer som kanske förklär en komplicerad sanning i 

”barnvänliga” kläder. Detta bekräftar också en idé som växt i mig under mitt möte på 

förskolan - att alla kan tilltalas av något i musik. Tvååringen kanske hör något medan 

femåringen hör något annat och nittiofemåringen ytterligare något annat osv. 

8 

9 

Låten på Spotify: Busy doing nothing 

Skivan på Spotify: Kåldolmar och Kalsipper

spotify:track:1zSXQIah3KQsjvo5sRNRq7
spotify:album:32ydUUumC79HedZDlS50Zm
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Kan samma musik tjäna alla åldrar?
Irene tror att det kan vara svårt att göra musik som passar perfekt för både barn och vuxna. 

Men det är ju samtidigt svårt att göra musik som passar alla vuxna, det går ju inte heller? 

Barn är ju också individer och gillar olika, tänker jag. Resonerar jag så här kan jag ju 

strunta i hela min idé samtidigt… en liten generalisering får fortsätta att existera ett tag 

kring hur olika åldrar tar till sig musik. 

Vad jag i alla fall kan komma fram till är att texterna måste vara extra tydliga för att små

barn skall kunna förstå dem fullt ut. Musiken däremot verkar kunna vara mer komplex i 

förhållande till ålder på vissa sätt.  

Irene berättar att hennes egen son som liten skrev ner hela Tove Janssons "Höstvisa”
10

 och
verkligen tog in texten i den låten. Den känns ju utmanande på många sätt för ett barn att ta in,

för vissa barn räcker ”Bä bä vita lamm”
11 och andra vill ha svårare texter, säger Irene. 

Precis som för vuxna tänker jag att alla gillar olika, vissa föredrar enklare texter medan 

andra vill ha mer komplexa. 

Irene tror också att de är viktigt att musiken är knuten till individernas vardag. På lågstadiet 

kanske en låt t.ex. kan handla om utanförskap och mobbning på ett annat vis än på förskolan. 

Gäller detta även för vuxna? Är det här något som är viktigare för barns musik än för 

vuxnas?  

För mitt syfte får jag också påminna mig själv om att förskoleåldern är i lägsta laget. Jag 

hoppas ju på att mina låtar kommer kunna uppskattas av alla åldrar. Därför har det också 

känts relevant att börja fundera kring de yngsta åldrarna, över var ribban måste läggas

för att musiken ska fungera för alla.

10 

11

Låten på Spotify: Höstvisa 

 Låten på Spotify: Bä bä vita lamm

spotify:track:1aYb6i6Xjg1pwg8agB96oX
spotify:track:6x3zzw9Rdf5HsLbiLY2qXT
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Hur tänker proffsen?

Jag hör även av mig till ”Bröderna 

Lindgren”
12

 (Mathias och Andreas 

Lindgren), en låtskrivar/artist-duo som gör 

barnmusik som i mitt tycke är helt 

fenomenal och faktiskt lyckas med precis 

det jag själv vill - att göra musik för barn 

som fortfarande känns relevant för

vuxna. 

Jag frågar dem via en telefonintervju vilka känslor de upplever som bra för musik för barn 

och får ett snabbt och tydligt svar: Alla känslor är bra! Ingen särskild genre eller stuk är heller 

att föredra, allt fungerar för barn! 

Detta går ju faktiskt hand i hand med det jag själv upplevde på Solbacka förskola: de

populära låtarna kunde handla om lite vad som helst och låta helt olika från låt till låt, 

så länge de hade en tydlig känsla egentligen!

Jag frågar dem hur de resonerar kring idén att både barn och vuxna skall kunna ta till sig 

musiken och de svarar att om en låt t.ex. är lite småluddig i sin text kanske titeln på låten är 

supertydlig så att det alltid är tydligt vad en låt handlar om för barnen. Sen kan en låt vara 

ganska enkel och lättförståelig - kanske mer anpassad till ett barn än till en vuxen men då

kan t.ex. soundet vara exempelvis sextiotal och gripa tag i en vuxen. 

Detta är lysande tänker jag, olika individer/åldrar hittar olika saker de tycker om i samma 

musik! 

De trycker på att texterna bör vara enkla och konkreta, lyriska utsvävningar kan absolut göras 

men i liten mån. Rakt på sak helt enkelt. De ger ett exempel på en som de utrycker det, ganska 

”barnig” låt de gjort som heter ”Välkommen till djungeln”
13

. Sedan har de också gjort svårare 

låtar som ändå verkar fungera för barnen där de kanske använt sig av ovan nämnda strategier 

för att ändå hålla dem anpassade för alla åldrar. 

12

13

Bandets hemsida: Bröderna Lindgren 
Låten  på Spotify: Välkommen till djungeln

http://brodernalindgren.se/
spotify:track:78Z2LfIrV4icAnt9O9SHTu
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Samtal med Elvira 

Jag för ett sista samtal med min vän Elvira 

Sparre som är nyutbildad förskollärare med 

inriktning mot just musik. Hon pratar om 

att många verkar tro att musik för barn 

måste gå väldigt fort och vara väldigt 

händelserik men att barn verkligen kan 

stanna upp i ganska komplexa låtar och 

ljudbilder och hitta olika saker som fångar 

dem.     

Hon brukar också använda sig av t.ex. djurläten när hon håller på med musik i sina 

barngrupper, då brukar även de allra minsta kunna hänga på. 

Alltså ett förenklat språk tänker jag, läten, ljud… Det kanske säger sig självt egentligen att 

ju enklare språket är desto längre ner i åldrarna kan det komma?

Mina egna låtars födelse och utveckling 

Jag har redan innan mina studiebesök och samtal suttit och knåpat på idéer till låtarna men 

dessa samtal har fått mig att förstå lite vilka ramar jag har att förhålla mig till för att mina låtar 

ska fungera för båda barn och vuxna.  

Bilder tagna av Martin Fryklund
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Jag försöker minnas hur det var när jag själv var barn och lyssnade på musik. Det var väldigt 

lätt att bli känslig till musik som jag vill minnas det, av att t.ex. bara höra en röst på radion. 

Det var lätt att bli berörd på direkten utan att fundera så mycket över varför musiken 

berörde…   

Hur gick jag till väga?

Jag skickade en inspelning till mina medmusikanter med en demo till varje låt med sång och 

gitarr (melodi och ackord) samt ett ”chart” med ackord och noter. Sedan diskuterade vi 

tillsammans fram ett sound och vad alla instrumenten skulle göra i respektive låt för att främja 

låtens idé och syfte så mycket som möjligt. Tankar har gått kring mycket av det mina 

intervjuer gav mig under processens gång, som exempelvis en av de saker Bröderna Lindgren 

pratade om, att en låt kan ha en ”barnig” text och ett ”vuxet” sound… 
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Låt 1 – Liv på nån annan planet 

Jag tänkte på det Irene pratade om, att det är viktigt att låtarna knyter an till individernas 

vardag när vi talar om barn och musik. Hur knyter en låt an till alla åldrars vardag? Det finns 

ju många gemensamma nämnare mellan alla människor oavsett ålder och en riktigt tydlig 

sådan är kanske våra existentiella funderingar kring oss själva och därmed rymden och 

universum… Tänker jag mig i alla fall. Om dessa funderingar hör till vardagen vet jag inte 

men jag misstänker att många funderar över detta ibland, oavsett ålder. 

Detta blev temat till min första låt som heter ”Liv på nån annan planet”. 

Idén kom någon gång under sommaren 2014 och så här lät en mycket tidig version där 

många av låtens delar dök upp ur ett sorts jam med mig själv. 

”Liv på nån annan planet” tidigt stadium

Jag hade innan inspelningen ovan haft själva versen som formdel, suttit och spelat den om och 

om igen med massvis med textförslag men i inspelningen ovan växte fler delar fram när jag 

fortsatte spela. Ett problem för mig med låtar är alltid att hitta en bra text så jag började spåna 

för fullt utan hämningar.

”Liv på nån annan planet” kladdpapper (skummas igenom)
Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som, som kanske vet 

Där … 

Freebase; 

Där ögonen e röda, o himmlarna e gröna 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Vad har barn för bild av liv? 

Där ögonen e många 

O alla 20 meter långa 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Liv på nån annan planet, hur ser planeten ut? 

Mörk ljus, fyrkantig, uppochnervänd, utopi, allt e fantastiskt ? 

Där magiker besvärjer 

I flera tusen färger 

Fantasin. 

Där nätterna e dagar o dagarna e nätter 

Där alla e med alla, 

Där trädgårdar e stora,  

Galaxerna 

Där himlarna e ovala, o haven konkava = lite för svår? 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Där månarna e smala 

O grässtråna runda o mala 

Där ögonen e snälla, o inga mesar gnälla 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Där varelserna e olika 

Där månarna e många, o flera mil långa 

Där himlarna e många, o flera mil långa 

Där planeterna  

Där marken e gungig, som ett skepp i storm på havet 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som, som kanske vet 

Där alla älskar alla, o alla e lika balla 

Ja undrar om de finns, liv på nån annan planet 

O va gör dom där isåfall, ser på tv 
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Där åren är långa, o dagarna riktigt många 

Hur kan en verklighet förvrida sig på två rader? 

Där himmelen e upponer, o allt annat du kring dig ser 

Ja undrar om de finns, liv på nån annan planet ?  

Vad är det Jag Undrar ?? 

Där mitt ute i ingenstans, bland stjärnor o planeters gnistrande 

glans 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet.  

Ja undrar om de finns, liv på nån annan panet. 

E de kanske världens (jordens) största hemlighet?  

En värld med massa rymdskepp, konstiga varelser, så knäpp så 

knäpp 

A ja undrar om de finns liv på nån annan planet. 

A ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

I nån främmande galax  

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Tänk om de kanske finns, nån som kanske vet 

Längtar efter utomjordingar  

Där ögonen e lila, o näsorna e stora 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet. 

Tänk om de kanske finns liv på nån annan planet 

Tänk om de kanske finns nån, som kanske vet 

O hur ser de ut isåfall, har de hår på huvet o  

Rörigt och osammanhängande med ”in the moment” tankar. Hur skall den vara? Jag ville att 

textformen skulle rimma mellan rad ett och två, och tre och fyra hela tiden. 

Exempel:

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som kanske vet 

Där himlarna e ovala 

O stenarna kan tala 

Detta gjorde också arbetet utmanande då det inte räckte med rätt innerbörd i texten utan även 

att rimmen skulle vara på plats i samtliga verser. 

Hur är livet på en annan planet, vad kan både ett barn en vuxna föreställa sig och drömma 

om? Och var går gränsen för beskrivningar och drömska utläggningar innan jag bestämmer 

vad lyssnare ska tänka och tro själv? Jag vill gärna att låten ska ge upphov till fantasier kring 

dessa saker och inte bestämma vad någon ska tänka och tro. Jag spelar in mig själv och 

lyssnar på låten utifrån med friskt perspektiv för att få verserna rätt i förhållande till 

varandra.  

Textresultatet blir till slut: 

”Liv på nån annan planet” färdig text 

Vers 1 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som, som kanske vet 

Där himlarna e ovala, o stenarna kan tala 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Vers 2 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som, som kanske vet 

Där magiker besvärjer, i flera tusen färger 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 
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Vers 3 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Tänk om de kanske finns nån som kanske vet 

O va tänker de isåfall på  

Hur skorna sitter o frisyren e o så? 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Breakdown 1 

Ja undrar om de finns… 

Ja undrar om de finns… 

Ja undrar om de finns… 

Ja undrar om de finns… 

Vers 4  

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kometer o galaxer lyser med sin hemlighet 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Utomjordingar som åker runt i rymdraket 

Ja känner att ja måste veta 

Ja ska nog ge mig ut o leta, reda på allt liv om de 

finns, på nån annan planet 

Breakdown 2 

Ja undrar om de finns 

Ja undrar om de finns 

Ja undrar om de finns 

Ja undrar om de finns 

Outro 

Ja undrar om de finns liv på nån annan planet 

Kanske finns de nån som som kanske vet 

Kanske hör ja hemma på en på en annan planet 

Kanske finns de nån som som kanske vet 

Kanske hör ja hemma på en på en annan planet 

Kanske finns de nån som som kanske vet 

Kanske hör ja hemma på en på en annan planet 

Kanske finns de nån som som kanske vet 

Nu känns texten någorlunda sammanhängande och idén med låten går fram tycker jag. Jag har 

även försökt behålla en enkelhet i ordval och bildspråk så att den relativt enkelt ska kunna tas 

emot av alla individer men samtidigt försökt att hålla mig undan från barnsligt språk. 

Jag skickar över ljudfilen till mina medmusikanter och de får lyssna på min demo med rätt 

text och arrangemang, sedan ses vi i replokalen. 

”Liv på nån annan planet” demo till band 

Syntfiguren som går genom nästan hela låten tänktes som väldigt enkel, en treklang i 

grundläge som spelas arpeggio och flyttar sig vid ackordsbytena. Lite löjligt enkel egentligen 

men då blir den en sorts hook i sig som griper tag kanske? Enkel och tydlig för alla individer 

är min tanke. Viktor som spelar synten rattar också in ett lite ”rymdigt” sound och även Johan 

gör en hel del ”rymdiga” saker på gitarren. Låten genomsyras av ett sorts konstant 

åttondelsdriv så Oskar lägger mycket hihat för att hålla detta konstant och nyanserar 

formdelarna med stundvis mer luftiga komp. Jesper stabiliserar med basen.  

Vi lade grunderna tillsammans och satsade på en livfull livetagning ihop för att ge låten en 

livekänsla, sedan lade vi en hel del gitarr- och syntpålägg. Påläggen står för en stor del av

”rymdkänslan” i låten. Bas, trummor och akustisk gitarr (som ligger som grunder) har mer 

konventionella sound men vid påläggen försökte vi ratta och ställa in så att de bröt lite mot

hur instrumenten brukar låta. Detta för att späda på den ”utomjordiska” känslan låten gärna 

vill förmedla. T.ex. har Johans gitarrfigur i 2a versen en oktavdubb, vilket innebär att den är 

inspelad två gånger men andra gången med en oktavpedal i som oktaverar gitarrens ljud en
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oktav uppåt, detta för att skapa ett nytt och intressant gitarrsound. Jag lade också på en gitarr 
med en ”ringmodulatorpeda1”

14 
inkopplad som också skapar en väldigt ”rymdig” känsla och 

Viktor spelade synt genom en analog delaypedal som vi skruvade på så att den modulerade

under tiden han spelade. Alla dessa delar bidrar till en lite ”rymdig” helhet i låten. Gabriel som 

sjunger låten fick instruktionen att låta ganska talande och enkel för att skapa en stabil kärna 

och ge texten så mycket fokus som möjligt för att noggrant få fram orden.  

Så här blev resultatet: 

”Liv på nån annan planet” färdiginspelad 

14Pedalen på Youtube: Way Huge - Ringworm

Bild av Andreas Uneby

https://www.youtube.com/watch?v=wgM0us9MU_k
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Låt 2 – Ja ska aldrig bli vuxen 

En sak jag ofta tänker på är hur vi separerar vuxen- och barnvärlden med ett 

taggtrådsstängsel på många plan - barnen skall vara de lekfulla och utforskande och vuxna 

de rationella och ansvarstagande. Det finns väl vissa självklara svar på frågan varför det ser 

ut så här men det bor väl alltid ett barn kvar i varje vuxen som det gamla talesättet lyder? I 

vissa barn kanske det har börjat växa en vuxen mycket tidigt också? 

Jag ville undersöka de här idéerna i en låt och skriva den utifrån ett barns eventuella 

perspektiv på saken. Jag härleder idén till mig själv då jag var barn och tyckte det verkade helt 

fruktansvärt att vara vuxen och inte få vara lekfull på samma vis. På familjekalasen fick vi 

barn leka fritt och ha kul medan de vuxna satt och samtalade i soffan. Riktigt trist och torrt, 

eller hur? 

Så här låter idén på ett mycket tidigt stadium: 

”Ja ska aldrig bli vuxen” tidigt stadium 

”Ja ska aldrig bli vuxen” kladdpapper (skummas igenom)

Lalala 

Ja ska aldrig bli vuxen, leva här o nu, nejnej 

Ja ska aldrig bli vuxen, ta mig genom livet som ett skämt 

De e tråkigt om morgonen 

Stressa upp så tidigt som möjligt 

De verkar hårt, trögt o svårt.. 

Att gå upp på morronen 

Så svårt o leva väl 

När man jobbar åtta till fem, o sen kommer hem till disk tjat o 

tråkiga telefonsamtal 

Tills du aldrig somnar om igen… 

Tråkigt, jobbigt, bestämma allt,  

Parallell mellan Nazi-Tyskland o en ovetande befolkning? 

Har aldrig roligt, bara tjatar o tjatar, gnat o gnat, tjat o tjat. 

Får aldrig leka, utforska, se på världen och fascineras av t.ex. 

skogen o barren på marken. Måste tänka på massa saker, passa 

tider mm… 

Jag vill nog gärna romantisera barndomen och uppmana till att inte växa upp för fort, det 

känns som ett trevligt budskap med låten. Jag har hittat en känsla jag tycker om i 

progressionen och feelingen men texten är ännu långt borta. Vad är det vuxenvärlden tvingar 

på oss ofrivilligt? Vad är helt enkelt nackdelarna med att bli vuxen, vad förlorar vi från 

barndomen? Hur kan jag förmedla detta i texten och musiken? 
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Texten växte fram till det här genom många om och men: 

”Ja ska aldrig bli vuxen” färdig text 

Vers 1
De verkar hårt, trögt o svårt 

O va den som bestämmer allt  

O dom mår bedrövligt på morgonen (inte Om, för 

vuxet?) 

Måste ha massa såntdär kaffe, för o orka med  

Refr 1 

Ja ska aldrig bli vuxen,  

Gå runt o va tråkig hela dagarna 

Ja ska aldrig bli vuxen 

Va stressad över allt hela tiden 

Vers 2 

De verkar trist som bara den 

Stå o titta på, när nån annan leker 

Varför ska vi alltid skynda på? 

Tjat o tjat o bli arg utan anledning 

Refr 1 

Ja ska aldrig bli vuxen 

Gå runt o va tråkig hela dagarna 

Ja ska aldrig bli vuxen 

Va stressad över allt hela tiden 

Jag tänker att även här måste språket vara enkelt att ta till sig så tidigare stod det t.ex. i vers

1 på rad tre ”mår bedrövligt om morgonen” vilket kändes lite gammaldags i viss mening. 

Det blev istället ”på morgonen” vilket jag tror är lättare att relatera till för en ung individ 

med modernt språkbruk. 

På samma vis som med ”Liv på nån annan planet” fick bandet en inspelning innan vi sågs i 

replokalen och arbetade fram ett sound ihop.  

”Ja ska aldrig bli vuxen” demo till band 

Den här låten föll sig ganska naturlig i en lite småkaxig och rockig karaktär. På något vis 

hittade alla i bandet en roll som funkade bra nästan på direkten. Jesper hittade en sorts 

”Motown-liknande” basgång som är mycket modig och rör sig mycket kring ackorden och 

Oskar kör ett mäktigt rocktrumkomp över det hela. Det vi sedan jobbade med var gitarrer 

och keyboardpålägg som kan höras i t.ex. refrängen och i mellanspelen. Det vi ville stryka 

under tydligt var ju låtens betydelse och ”Ja ska aldrig bli vuxen” tar ju ställning emot att 

växa upp och stryker under potentiellt negativa aspekter med en något stereotyp 

vuxentillvaro. Det vi försökte få fram i ljudbilden var precis samma känsla som i texten, så 

att det känns som att även den ljudande musiken tar ställning.  

Jonas fick instruktionen att låta lite kaxig men behålla en mogen underton i rösten när han 

sjöng in låten. Viktors syntpålägg i refrängerna är dock kanske mer gjorda för att skapa en 

”hook” för lyssnaren än att skapa attityd och istället fylla ut mellanrummen mellan 

sångfraserna. Elgitarrpåläggen i mellanspelen gjorde vi med en fuzzpedal ikopplad för att 

göra soundet mer ”fult” och ”förstört” och spä på en lätt ”upprorisk” attityd. I studion 

resonerade vi generellt likadant som vid ”Liv på nån annan planet”: en livetagning med så 

många instrument som möjligt för att behålla en ”livekänsla” så långt det går.  
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Så här blev slutligen resultatet: 

”Ja ska aldrig bli vuxen” färdiginspelad 

Bild av Andreas Uneby
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Låt 3 - Nån gång kanske även ja kommer bli kär 

Detta var en ganska gammal låtidé som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med.

Den har känts för rakt på sak och lite för fjantig för något jag hållit på med tidigare, 

aldrig riktigt passat in helt enkelt - kanske gör den det nu tänkte jag? 

Jag funderar fram och tillbaka och provar att spela den på olika vis. Låten handlar ju på sätt 

och vis om saker som för barn kanske är ganska svåra och abstrakta. Men samtidigt minns

jag själv att kärlek som enligt mig är en känsla som kan kännas på många olika sätt inför 

olika personer/djur/ting kändes precis likadan när jag var barn som nu när jag är vuxen, så 

varför inte behandla detta tema? Låten i sig försöker dock behandla ”partner-kärleken” på 

något vis och i min mening kanske på ett lite väl stereotypt vis egentligen, men jag kände 

ändå att den kunde ha något att ge här.  

Den är skriven utifrån en idé om vad kärlek är, hur den presenteras som en norm från gamla 

normer kring hur den bör se ut och med den lilla ”twisten” i slutet i texten ”ja hoppas ja

aldrig kommer bete mig så där, ja hoppas ja aldrig kommer bli kär” i låten tänker jag att den 

antingen kan tolkas utmanande mot norm eller beskriva en förnekelse jag tror att många kan 

känna kring dessa komplicerade känslor. De kan upplevas både som fantastiska och 

förvirrande för både barn och vuxna tänker jag. Hur ska de behandlas och är det alltid själva 

känslorna vi försöker behandla och inte ibland själva idéerna kring vad kärlek är? Och kan 

någon känna igen sig i det karaktären i låten genomgår, att se på ett kärlekspar med lite 

avundsjuka?

Vissa delar av texten fanns redan innan arbetet togs upp med låten men jag skrev till och 

skrev om en hel del för att göra den mer barnvänlig och försökte tona ner det jag själv 

kanske inte riktigt gillade i texten helt enkelt. Jag gjorde även om förhållandet som speglas i 

låten till ett samkönat förhållande då jag kände att det eventuellt kunde ge låten än mer 

mening och betydelse och ta den bort från den tråkiga och stereotypa känsla jag alltid känt att 

den haft. 

”Nån gång kanske även ja kommer bli kär" kladdpapper (skummas igenom)

Dom står där, nära varandra i vinterrockar o han sträcker sig 

fram för att ge henne en kyss på kinden 

Blodet kokar när hon håller hans hand, nån gång kanske även ja 

kommer bli kär. 

Hon går på moln till konsumkassan, ögonen glittrar som 

ädelstenar, när hon tänker på nån, nån särskild utvald, känner 

ingen sorg, inga mörka färger i tillvaron 

Nån gång kanske även ja kommer bli kär.  

Nån gång kanske även ja kommer bli kär… 

Vem vet… 

Vad är kärlek? Hur känns det när kärlek inte finns, när vi lite 

avundsjukt ser mot den stereotypa bilden av kärlek? Målet med 

våra västerlänska liv?  

Som broarna, när de finner sorg, dom känner saker ingen annan 

känner, när dom har sina händer i varandras händer 

När de går på gatorna, har de händerna i varandra…  

Nån gång kanske även ja kommer bli kär… hmm… 

”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” tidig inspelning/idé 
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Texten behövde lite jobb kände jag, första versen i den tidiga versionen var t.ex: 

Vers1 

Dom står där nära varandra i vinternatten o hon sträcker sig fram, för att ge henne en kyss 

Blodet kokar när hon håller hennes hand 

Nån gång kanske även ja kommer bli kär 

Jag ändrar sedan ”Vinternatten” till ”Bakom cykelförrådet” för att knyta an mer till ett 

barns/gemene persons vardag.   

Så här blev tillslut den färdiga texten: 

”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” färdig text 

Vers 1 

Dom står där nära varandra bakom cykelförrådet o 

hon sträcker sig fram, för att ge henne en kyss 

Blodet kokar när hon håller hennes hand 

Nån gång kanske även ja kommer bli kär 

Vers 2  

Hon går på moln i konsum kön, ögonen glittrar som 

ädelstenar 

Hjärtat hoppar när hon tänker på nån, slår piruetter 

hela dagar o nätter 

O alla steg på trottoaren blir lite lättare att ta 

Nån gång kanske även ja kommer bli kär 

Nån gång kanske även ja kommer bli kär 

Refr 1 

Nån gång kanske även ja kommer bli, kommer bli 

kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Vers 3 

Dom ser varann i ögonen, tiden står stilla o ja mår 

illa, fy kladda ner varann med massa pussar o trams 

Ja hoppas ja aldrig kommer bete mig sådär 

Ja hoppas ja aldrig, kommer bli kommer bli kär 

Refr 2 

Kommer bli, kommer bli kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Kommer bli, kommer bli kär 

Ah eller vem vet, nån gång kanske även ja kommer 

bli kär 

På samma vis som tidigare fick bandet i förväg en ljudfil med låtens demo, sedan jobbade vi 

ihop fram ett sparsmakat groove i replokalen.  

”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” demo till band 

Oskar hittade ett trumkomp med bastrumma och en pressvirvel som gav låten lagom mycket 

dramatik i verserna tillsammans med den akustiska gitarridén som låg till grund för hela låten. 

Sedan löser vi upp det återhållsamma groovet i refrängdelarna som en sorts välförtjänt 

”payoff” för lyssnaren. Stuket på ljudbilden gled lite lätt mot någon sorts ”smygcountry” med 

Johans förträffliga Telecaster-gitarr och en mörk tremologitarr samt ett ”lo-fi” piano i 

ljudbilden. Detta tyckte vi klädde låtens budskap, kanske för att låtar med liknande sound 
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gärna ogenerat handlar om just kärlek? Vi höll oss dock ifrån klyschor så gott det gick och 

försökte hitta ett eget sound här trots den lätta genre-flörten. Sandra fick sjunga talande och 

tydligt för att texten skulle gå fram väl precis som i tidigare låtar och förhoppningsvis kan 

texten nå ner i riktigt låga åldrar. 

”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” färdiginspelad 

Bild av Andreas Uneby
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Låt 4 – Mördarsnigel, Hej! 

Jag ville göra en låt om utanförskap och tänka lite mer kring metaforer och hitta den typen av 

djup i låten som kan fånga både barn och vuxna fast på lite olika sätt. Precis som 

Nationalteatern gör i ”Kåldolmar och Kalsipper”. Mördarsnigeln blev för mig en tydlig 

symbol för det oönskade livet som alla kämpar för att bli av med. Den kan t.ex. symbolisera 

rasism och hur invandrare i vissa delar av samhället tas emot illa eller bara mobbning i olika 

former och sammanhang. En förhoppning är att den kanske kan inspirera till att lyssna mer till 

de som inte hörs och syns så mycket, kanske ge de mindre inflytelserika i olika sammanhang 

ett tydligare ansikte? 

I början lät låten rätt annorlunda med ett helt annat sväng än den slutgiltiga versionen fick 

men textraden i låten som fungerar som en sorts stomme är kvar sedan första versionen.

”Mördarsnigel, Hej!” tidig låtidé 

”Mördarsnigel, Hej!” kladdpapper (skummas igenom)

”Mördarsnigeln, va tänker den på 

Den kanske önskar att den va en fjäril istället 

En sån som va vacker o alla tyckte om  

Den kanske drömmer om o va en orm, som kan bitas om nån 

trampar på den 

Den kanske vill va duva som kan flyga iväg när nån svär åt den 

Människorna leker lekar 

De försöker trampa på så många som möjligt 

Kvar blir bara en slemmig klump utan värde  

(mördarsnigeln som vill bli en förälder, leka med sina barn o 

umgås med sina vänner) 

Mörsnigeln kom från italien? 

O har hittat genom europa ända upp till Sverige 

Men här e den inte välkommen av oss 

Den tänker många tankar, o vill mest leva som alla andra 

Men människor lägger ut gift som ska få den dödad 

Dom tycker att just deras blommor e viktigare än sniglarnas liv 

Bli född till något alla avskyr 

Är det inte livets ironi?  

den fula, kan inte hjälpa att den lever liksom.. 

Jag ville hitta paralleller mellan enligt mig negativa migrationssituationer och Mördarsnigeln, 

mina egna tankar gick kring hur vissa människor/nationer tar sig rätten att avgöra vilket liv 

som är det viktigaste och mest värdefulla för ett visst land/område/grupp. Samtidigt vill jag 

inte skriva texten för tydlig och därmed kanske börja fördumma låten utan satsar hårdare på 

att ge snigeln ett ansikte snarare än att konstatera hur den är (ex. bra eller dålig). Jag försökte 

att inte vara övertydlig helt enkelt. Jag är väl medveten om att det kan vara känsligt med tunga 

ämnen som det här och det är svårt att få till en text som känns betydelsefull och bra utan att 

skriva någon på näsan. Det är svårt att hitta rätt grad av tydlighet kan man säga.  
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Här har vi till slut den färdiga texten: 

”Mördarsnigel, Hej!” färdig text 

Vers 1 
Den kanske önskar mest, att den va en vacker 

fjäril alla älskade o ha i sin trädgård 

Den kanske känner att, de vore skönt o slippa 

Va rädd för att en människa ska trampa ihjäl den 

Refr 1
Mördarsnigel Hej, Va tänker du på? X4 

Vers 2
Kom ända ifrån Spanien, genom hela Europa 
O här e den inte välkommen
För den ser inte ut som, de vanliga Svenska 
sniglarna
Nej den e brun o slemmig o ful, tycker vissa

Refr 2
Mördarsnigel Hej, Va tänker du på? X4 

Stick
En tänker kanske på, hur de vore att skaffa familj 

O leva ett liv i den svenska skogen  

Hitta nya vänner, kanske en älg eller en 

huggorm O leka o ha kul med dom hela dagarna 

Refr 3
Mördarsnigel Hej, Va tänker du på? X4 

Texten ser jag som enkel att ta till sig och kanske egentligen den mest ”barnanpassade” 

texten jag skrivit av de här fyra låtarna. Dock finns den allvarliga undertonen 

förhoppningsvis där som kan ta sig ner i åldrarna lite förklädd.  

Vem frågar mördarsnigeln hur den mår? Vem undrar ens vem den är? Den avfärdas på 

direkten som ohyra, ingen intresserar sig. Den är bara en börda som förstör. Förstör vackra 

växter och blommor. För mig känns det som tydlig symbolik, förhoppningsvis kan även fler 

personer hitta parallellen.  

På den här låten valde vi att hålla soundet mer akustiskt för att få fram någon sorts 

småproggig och bohemisk känsla av att vi ”bara sjöng en låt” i all enkelhet ihop. Här sjunger 

hela bandet i refrängerna och jag, Jesper och Oskar i verserna för att skapa en integrerande idé 

om att ”alla kan sjunga”, som jag hoppas känns hela vägen genom produktionen.  

Instrumenteringen blev här: vispar/lätt trumset, dragspel, akustisk gitarr, kontrabas och

elgitarr vilket skiljer sig lite från de andra låtarna. På så vis sticker

"Mördarsnigel, Hej!" ut litegrann i helheten.

"Mördarsnigel, Hej!" demo till band





Så här blev resultatet: 
”Mördarsnigel, Hej!”färdiginspelad

Bild av Andreas Uneby
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Diskussion 

Att skriva låtar för barn som samtidigt känns relevanta för vuxna, hur gick det egentligen? 

Något svar på den här frågan kommer jag kanske inte riktigt att få förrän detta arbete är klart 

sedan länge då jag valt att vänta med att visa upp mina låtar för allmänheten tills de är helt 

färdigmixade. 

Varför är låten "Här kommer Pippi Långstrump" så omåttligt populär?

”Här kommer Pippi Långstrump” är en låt som barn i yngre åldrar tycks älska, oavsett kön

och övriga fallenheter och intressen. Har det med Pippi eller själva låten att göra? Jag tror 

lite både och. Det är en låt som är rolig att sjunga (t.ex. orden tjolahopp tjolahej 

tjolahoppsansa, roliga stavelser) samtidigt som den är knuten till en karaktär. Det skapas 

kanske en bild då Pippi sjunger själv som hon gör i filmernas intron eller så går det bara 

enkelt att härleda sången till Pippi och det räcker för att nyansera låtens egna ansikte för 
barnen.  

Mycket av de yngre barnens musik (men även de äldres) verkar vara knuten till något mer 

än musiken i sig, även den mer ”vuxna” musiken barnen tar till sig (t.ex. från 
Melodifestivalen). På Melodifestivalen har de sett artisten framföra en låt, kanske hittat en

sorts förebild och har därmed lättare att knyta an till själva låten. Pratar vi om akter medvetet 

riktade mot barn jobbar ju också flera framgångsrikt med att skapa karaktärer och ansikten 

som styrker musiken ytterligare (ex. ”Electric Banana Band”
15

). 

Varför tycker ett barn om en låt? 

Barn som vuxna verkar kunna tycka om vilken typ av musik som helst men något jag 

misstänker är att låtarna gärna skall vara konkreta i det de vill säga för att lätt ta sig nedåt i 

åldrarna. Det här kan ligga i lite olika faktorer i musiken tror jag, och de beror lite på vad 

låtarna ska användas till. Populära låtar hos barnen verkar ju vara t.ex. ”Busy doin´ nothin´” 
och klassikern ”Blinka lilla stjärna”, låtar som är relativt simpla i sin struktur och lätta att 

sjunga med i. Men på förskolan älskade de även att dansa till ”The Robots” vilket är en enkel 

låt men kanske inte superenkel att t.ex. sjunga med i? Dock har den fullt med fräna ljud, ett 

coolt sound och en lekfullhet samt mycket liv och en tydlig känsla som är enkel att ryckas 

med i. ”The Robots” har även små enkla melodier och hookar som bjuder in åhöraren på ett 

enkelt vis, som delvis ligger i sångmelodin men mestadels i syntar och andra instrument i 

ljudbilden. I den här låten ligger alltså tydligheten i låtens stämning snarare än i sångmelodin. 

Det här tog jag verkligen med mig från mitt besök på förskolan och försökte använda själv i 

t.ex. ”Liv på nån annan planet” då vi lade mycket energi på att skapa en drömsk och mysig

ljudbild att gå in i som lyssnare och lättare låta sig fångas av både texten och musiken. 

15
Bandet på Wikipedia: Electric Banana Band

http://sv.wikipedia.org/wiki/Electric_Banana_Band
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På ”Liv på nån annan planet” var en idé att ljudbilden och texten skulle flätas samman till en 

gemensam atmosfär, där texten står längst fram som en fanbärare av låtens betydelse som 

backas upp av en fyllig ljudbild med flera små element som talar samma språk och säger 

samma saker fast på olika sätt, lite som ett levande landskap med en massa små djur som

försöker göra sig förstådda. Det var viktigt att både känsla och text gick hand i hand helt 

enkelt för att låten ska kunna stå sig stark för både barn och vuxna och gärna kunna vara både 

en rolig låt att sjunga med i och en låt att kanske dansa till, kanske som en utomjording? Som 

en blandning av ”Blinka lilla stjärna” och ”The Robots” kan man säga. 

En fördom jag haft om barnmusik innan detta arbete har varit att ”musiken” är lite mindre 

viktig än ”texten” i den bemärkelsen att själva musiken kanske inte behöver anpassas lika 

mycket för barn som texten. Jag har upptäckt att så inte riktigt är fallet, musiken och 

ljudbilden är också extremt viktiga och kanske mer lättillgängliga även för små barn än text i 

regel är i låtar och därmed kanske t.o.m. mer viktiga än texten i vissa avseenden.  

Hur ”svår” kan musiken vara? 

Det här är en fråga med flera svar, det jag som musiker kan uppleva som komplicerad 

musik att förstå kan t.ex. vara jättelätt att förstå för ett barn misstänker jag. Barn verkar

strunta i vad t.ex. ackorden heter, de bryr sig framför allt om känslan och att den framgår 
tydligt i musikens framförande. Väldigt komplex musik i den bemärkelsen att den är svår att 
framföra/analysera/skapa kan därmed samtidigt vara enkel om vi istället talar om känsla/
tydlighet/förmedlat budskap, dvs. de mer väsentliga delarna av det konstnärliga uttrycket. 

Det här förhållningssättet använde jag mig av i t.ex. ”Nån gång kanske även ja kommer bli 

kär” där refrängdelarna har en del harmoniska utsvävningar som kan tolkas som 

”svåra” av en musiker som kanske försöker analysera dem men texten håller sig väldigt 

konsekvent till ”kommer bli, kommer bli kär” hela tiden. Även melodin repeterar samma 

melodi-idé över de olika ackorden och jag tror att känslan håller sig enhetlig under hela delen 

och gifter sig med känslan i resten av låten. Här ligger alltså tydligheten inte i en

igenkännbar harmonik utan mer i en tydlig textrad och en på vissa sätt tydlig melodi som 

skapar ett tydligt helhetsuttryck för låten och låtdelen.

Ett exempel på en liknande idé tycker jag går att hitta i Electric Banana Bands låt

”Banankontakt”
16

 som är en riktig allsångsklassiker men ganska komplicerad att sjunga med i 

på vissa sätt. Här tror jag att det roliga ligger i att lyckas sjunga alla ord och stavelser i 

refrängen snarare än att det är enkelt att göra det. 

16
Låten på Spotify: Banankontakt 

spotify:track:3x7pmCWHRhd8bsGuueZzEF
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Banankontakt refrängtext: 

Banankontakt är min takt 

banankontakt är din takt 

och din kontakt är min takt 

och min kontakt är din takt 

Banankontakt är vår takt 

och vår kontakt är er takt 

och samba takt är tretakt 

och er kontakt är vår takt 

Lite av detta pratade Irene om, att barn tycker det är roligt med svåra ramsor. Det är en bra idé 

av Electric Banana Band att göra en sådan här ”svår” text som blir rolig att sjunga och då hålla

textens betydelse ”enkel” - allt kretsar på något vis kring ordet ”banankontakt” som en sorts 

ordlek mer än en ”poetisk ide”. Enkelheten ligger därmed inte i texten utan i betydelsen och 

själva melodin som endast kretsar kring tre toner. Men enkelheten finns helt klart där i låten! 

Vad är positivt med att skriva låtar för barn?

Jag märkte att mina egna låtar blev mycket tydligare som ”låtar för barn” än om det skulle

varit ”låtar för vem som helst”. Jag förtydligade allt litegrann, instrumentroller, sound och 

framför allt språket i texterna och jag tycker att ramen har gett låtarna mycket positiva 

konsekvenser. Allt blev lite förenklat och förtydligat helt enkelt. Det känns som en skön insikt 

från detta arbete att jag kanske kan fortsätta att resonera så här även när jag gör ”låtar för vem

som helst” för att få dem mer fokuserade och konkreta, vilket musik i regel oftast mår bra av 

inom min genre tycker jag. 

Vad väljer barn att lyssna på? 

Mina slutsatser kring vad barn i regel lyssnar på lutar som sagt mycket mot att det är utbudet 

som bestämmer vad de exponeras för som t.ex. Melodifestivalen, radion och tv:n. Detta har 
gett mig belägg för mina idéer kring att musik för barn egentligen kan vara ”musik för alla” 

och vice versa för barn tar ju redan till sig musik som spelas på exempelvis radion utan större 

problem (dvs. musik som är till för alla oavsett ålder). Det finns dock flera variabler att 

diskutera som på vilket djup en text går in i ett mindre barn jämfört med en vuxen individ. 

Sedan kan en ju diskutera om en låts syfte alltid är att nå en individ direkt och fullt ut med 

sin text. Kanske är en låts syfte att vara lätt att sjunga med i för en ettåring, ha en annan sorts 
betydelse för en sjuåring för att få ytterligare en betydelse för en fjortonåring. Utifrån det 
resonemanget kanske ”barnmusik” är ett lite onödigt begrepp. Om barn i regel kan älska 
massvis med ”vuxenmusik” varför skall vi då försöka göra ”barnmusik” åt dem? Varför 

förenkla och marginalisera den kulturella ”barnvärlden” mot ”vuxenvärlden” om det i viss 

mån görs i onödan? Detta sagt med reservation för att barn är olika och riktigt små barn säkert 
uppskattar annat än tioåringar i regel gör. Det är klart att t.ex. ”Imse vimse spindel”

17
 fyller en 

funktion hos vissa barn som den kanske inte lyckas göra för vuxna. Kan den här funktionen 
vävas samman för både barn och vuxna?

17Låten på Spotify: Imse vimse spindel

spotify:track:30CtqyjfPD2PADGs5QEXuz
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Detta har jag i alla fall funderat mycket kring i mina egna låtar. Vad hör tvååringen och vad 

hör trettiotvååringen? I t.ex. ”Mördarsnigel, Hej!” försökte jag ge ord och meningar 

flerdimensionella betydelser. Jag hoppas att både unga och gamla individer har något att hitta 

i den låten. Att den handlar om djur kan exempelvis förenkla att fånga små barns intresse och 

det underliggande budskapet kring allas rätt i samhället är väl ständigt aktuellt för alla åldrar, 

från förskola till pensionsålder?  

Jag tror att det i mycket bra musik ständigt går att hitta nya saker att upptäcka, kanske i 

produktionen, i texten eller låtens betydelse i stort. Detta tror jag också går att knyta till ålder 

och personlig utveckling. Jag går återigen till mig själv - många låtar jag hörde som barn

tyckte jag var bra och tilltalande, ett exempel är Glenmark,Eriksson,Strömstedts – ”En jävel 

på kärlek”
18

 och det är en bra låt än idag men den betyder helt andra saker för mig nu än vad 

den gjorde 1995 då jag var sex år.  

Då förstod jag t.ex. inte riktigt talesättet ”och de finns ingen som kan slå mig på fingrarna 

där”, som jag som liten tolkade bokstavligt och minns hur vi pekade på fingrarna medan vi 
sjöng textraden. Jag förstod resten av refrängen ”Jag e en jävel på kärlek” osv, fast säkert på 

ett lite annat sätt än jag gör idag. Alla orden har fått nya betydelser för mig under de tjugo år 

som gått sedan jag första gången hörde låten. ”Jävel” betyder något helt annat idag, likaså 

”kärlek” men gör det något? Det är ju helt fantastiskt att en låt kan få fungera så här och om 

tjugo år till har säkert refrängens innebörd ändrats ytterligare litegrann för mig. Språket 

utvecklas både utanför och inuti individen och därmed texten i musiken också. 

Så här vill jag också gärna att mina egna låtar ska kunna upplevas, det är i en sådan här 

upplevelse en typ utav ”tidlöshet” uppstår tror jag. Det jag menar är att när musiken är skapad 

så att finessen med låten inte är knuten till någon särskild kliché eller tradition kring en 

specifik tid utan lutar mer mot allmänmänskliga grunder (t.ex. känslor som kärlek och inte

fokuserar för mycket på tid och rum) kan den eventuellt kännas aktuell för människor under

längre tidsintervaller.  

En låt kan ha idéer, både medvetna och kanske omedvetna, som kräver att den spelas flera

gånger för att få växa hos en lyssnare tror jag. Detta gäller ju inte bara text utan också 

ljudbilder, jag är övertygad om att jag själv urskiljer helt andra saker i ”En jävel på kärleks” 

ljudbild idag mot för tjugo år sedan. Jag hör vilka strängar som slås an på gitarren, hur svårt 

det vore att planka gitarrsolot, vilka övriga instrument som finns med, eller så uppfattar jag

bara ljuden på ett annat sätt, kanske även känslan i musiken? En sexåring fokuserar antagligen 

i större utsträckning på helhetsuttrycket i en låt, låtens känsla och mening snarare än detaljer

och mindre fragment i musiken. En vuxen har hört mer musik och har ett vanare öra, men jag 

tror att kraven är desamma för alla: Bra musik är bra musik, oavsett ålder! 

18
Låten på Spotify: En jävel på kärlek

spotify:track:6sDc7xKVYe28DdASxT4FxR
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Ett sådant här resonemang kan en ju ta väldigt långt och också applicera på folk som ”håller 

på” med musik kontra de som kanske ”mest lyssnar” på musik i olika utsträckning. En aktiv 

musiker lyssnar säkert efter massvis med saker som en annan person som mest gillar att 

”lyssna på musik” kanske struntar i. Det väsentliga kan vara väldigt olika i samma musik för 

olika personer. Detta resonemang fungerar att diskuteras mellan alla människor men kan 
förtydliga en generell skillnad mellan barns och en vuxens musikuppfattning tror jag. Ett barn

hör till stor del en summa i en låt medan en vuxen hör en annan summa, eventuellt något mer 

detaljerad pga. en vuxens vana och erfarenhet av musik och en musiker som musicerar 

dagligen kanske hör en tredje summa som är än mer detaljerad? På individ nivå är jag också 

övertygad om att alla hör olika saker i all musik. Ingen hör något exakt likadant som någon 

annan, oavsett vana och erfarenhet. Alla har unika upplevelser av musik.  

Vad krävs för att samma musik ska passa för både barn och vuxna? 

Det kanske viktigaste svar jag har fått kring hur jag ska kunna göra musik för både barn och

vuxna är nog att där måste finnas en viss tydlighet i musiken. Sedan kan tydligheten ligga i 

olika saker men musikens helhetsuttryck måste vara tydligt och enkelt att ta till sig på något 

sätt för de flesta av barnen, det måste enkelt gå att förstå vad låten vill säga. Det här gäller i 

stor utsträckning för mycket populärmusik även vuxna lyssnar på men för att sy ihop åldrar 

tror jag detta är mycket väsentligt att ta hänsyn till – inte krångla till det helt enkelt! 

Med detta sagt hittar jag ännu fler stjärnor i detta universum kallat låtskrivning – tydlighet 
är ett begrepp som växer. Tydligheten kan som sagt ligga i texten eller i musiken. Eller i 

båda. Eller i något annat, kanske presentationen (framträdandet) eller rent av i titeln på 

låten. En hårdanalyserande musiker kanske får problem med viss musik som ett barn 
relativt enkelt förstår en annan poäng med, lite lätt hypotetiskt sagt.

Musik är ett språk alla människor oavsett ålder har relativt lätt för att förstå tror jag. Rytmen 

introduceras redan från hjärtats första slag och musik skapar allmänt reaktioner mycket tidigt 

hos barn. Samtidigt kan musik frambringa sång hos äldre som inte pratat på flera år. Musik är 

ett språk alla människor har mycket lätt att ta till sig verkar det som – så borde vi också 

förhålla oss när vi skapar musik och inte förminska musiken för att barn skall kunna förstå 

den. De verkar kunna förstå ganska bra ändå… 
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Hur ser låtarnas väg ut från idé till färdig produktion? 

Mina låtars väg från idé till färdig produktion är ibland lång och knagglig och ibland ganska

enkel. Till exempel så kom idén till ”Nån gång kanske även ja kommer bli kär” någon gång 

under 2011 så den låten har egentligen tagit fyra år på sig från idé till färdig produktion. Inte 

förrän jag bestämde mig för att göra ”Barnlåtar” blev den aktuell i ett sammanhang. 

Samtidigt kom t.ex. idén till låten ”Mördarsnigel, Hej!” till i januari 2015, alltså ca en månad 

innan den spelades in i studion med band. Processen är unik för varje låt med andra ord.  

Vad gav ramen låtarna för vändningar? 

Ramen ”Att göra låtar för barn som samtidigt känns relevanta för vuxna” gjorde mycket med 

låtarnas utformning under processens gång. Detta beskrivs mer ingående under rubriken 

”Genomförande” men i korthet så förenklades allt. Både instrument och sånginsatser samt 

arrangemang. Samtliga sångare frågade t.ex. ”hur ska jag sjunga, det är ju för barn, hur ska 

det vara?” och jag och Malcolm lät dem ”sjunga som de ville” först. I samtliga fall ville vi 

förenkla och skala bort det som blev för ”sångigt” och ”duktigt” gjort och hålla sången mer 

talande med melodi, för de var ju alla otroligt duktiga sångare med fantastisk kapacitet, men 

den här kapaciteten behövde tyglas litegrann för låtarnas syfte. Mycket för att förenkla och 

förtydliga för barn – men samtidigt för att bevara det som faktiskt är låten för alla människor. 

Så här resonerades det även kring instrument och arrangemang, oftast spelas det enklast 

möjliga i förhållande till vad musikern ville åstadkomma. Det här är ett resonemang jag tror 

många använder när det ska producera vilken musik som helst men för att inte utmana ödet 

och komma för långt ifrån låtens kärna med för många "onödigt" skickliga insatser hos 
musikerna valde vi att ta det säkra före det osäkra lite grann och just förenkla – för att få 

låtarnas innebörd så tydlig som möjligt.

Hur motiveras outrot på ”Liv på nån annan planet”? 

Strax efter 3.44 minuter in i denna låt bryter ett ”flummigt helvete” lös lite grann. 

Ljudeffekter och sånglinjer som svävar iväg, instrument som inte verkar veta vart de vill 

komma riktigt? Är detta tydlighet? Mitt svar är ja! Som ovan nämnts så kan tydlighet ligga i 

olika saker i musik, att exempelvis spela tonen C på ett piano i fyra takter på varje fjärdedel i 

4/4, är det tydlighet? Ja det är väl tydligt vilken ton som spelas, vad det är för taktart kanske 

etc., men ”Liv på nån annan planets” outro är också tydligt fast på ett annat vis. I sin känsla. 

Känslan i låten är lite ”flummig” och sökande i låten. Lite av det jag kommit fram till med det 

här arbetet är ju just att barn verkar föredra en tydlig känsla i sin musik, så därmed känns det 

högst motiverat att breda på denna känsla i låten och låta den leva ut till fullo. 

Vi gjorde också liknande val i ”Mördarsnigel, Hej!” fast på helt andra sätt. När vi repade den 

var det lätt att börja jamma lite på versens groove innan sången kom in i första versen, det 

kändes liksom gött för bandet att få etablera groovet. Så hade det antagligen också blivit om 

låten varit ”för vem som helst” men vi kände att det var onödigt här. Låten lyckas ändå säga 

det den vill, utan intro och mellanspel. Jag ser den här låten lite som en visa, där ackorden är 

ett redskap för melodin och sången, dvs tydligheten ligger i hög grad här i sången och texten. 
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Det här var också ett val i hög grad gjort för syftet med låten, men med ”Liv på nån annan 

planet” gjorde vi ju egentligen det motsatta för att försöka uppnå samma resultat, dvs 

tydlighet. 

Det var alltid väldigt spännande att se vad som hände med låtarna från musikernas håll då de 

bara fått höra min demo och tolka in en egen instrumentroll i det hela under repetitionerna och 

i studion. Det allra mesta av det som hörs på de färdiga inspelningarna är i princip de första 

idéerna musikerna fick av mina demos. I och med att jag spelat tillsammans med Jonas, 
Viktor, Jesper, Oskar och Johan under mina tre år på utbildningen så var jag redan trygg med 

hur det skulle komma att låta om dem då vi känner varandra väl musikaliskt, vilket var skönt. 
Det här lärde mig också otroligt mycket kring hur mycket det ska styras i en process för att 
uppnå resultatet jag ville uppnå. Jag ville ju ha ett resultat som lät som ett band som spelade 

på ett personligt sätt, jag ville att musikerna skulle få blomma ut och få visa vilka de var och 

visa sina musikaliska personligheter. Samtidigt hade jag själv många idéer om hur jag ville ha 

alltihop men genom att låta musikerna tänka och ta många beslut själva om sina roller så blev 

också soundet mer personligt tror jag jämfört med om jag skulle petat i vad t.ex. Viktor spelar 

på pianot i ”Nån gång kanske även ja kommer bli kär”. Det hade förmodligen inte blivit alls 

lika bra om jag bestämt precis vad han skulle spela. Eller det Johan gör i ”Mördarsnigel, Hej!” 
på elgitarren. De idéerna skulle jag aldrig fått själv, för att inte tala om basen och trummorna 

som jag är en riktig nybörjare på jämfört med Jesper och Oskar. Därför var det också bra att 

inte ha med för många instrument på demon så att det fanns utrymme för bandet att hitta på 
sina egna instrumentroller utan att bli påverkade av mina idéer. Jag tänkte först att jag kanske 

skulle programmerat in de olika instrumenten på mina demos så att allt hamnat mer i sitt 

tänkta sammanhang för bandet vid lyssning men jag tror i efterhand att det här var ett bra 

tillvägagångssätt för önskat resultat. Om något kunde det varit lite tidsbesparande om jag bara 

hade bestämt lite mer kring hur alla instrument skulle spela – men då skulle antagligen inte 
”soundet” känts så inspirerat som jag ändå tycker att det gör nu. För musik för barn hoppas 

jag också att det tjänar ett syfte att göra musik på det här viset då jag själv upplever att mycket 

av barnens musik idag verkar ha helt andra sound än det mina låtar fick. En förhoppning är att 
min egen musik kanske kan fungera som ett alternativ bland musik som ofta känns producerad 

på andra sätt än min, och på så vis skapa fler valmöjligheter för barnen.

Studion? 

Hur vi sedan jobbade i studion hade mycket med kringliggande faktorer att göra – det var 

svårt att lyckas spela in allt på en gång men jag är glad över att grunderna i mångt och mycket 

lades live. I efterhand borde vi kanske ha repat lite mer innan inspelningen då vissa saker 

kändes lite osäkra vid livetagningarna. Samtidigt skapar detta också ett sound och kanske en 

nerv en musiker som är väldigt ”bekväm” med materialet ibland kan ha svårt att åstadkomma 

tänker jag mig. Påläggen kom till lite sporadiskt under februari månad då det fanns tid och 

lokal lediga efter att grunderna var lagda vid tidigare tillfällen. Detta visade sig vara bra då 

låtarna hann sjunka in för mig och alla inblandade så att vi var väl förberedda och in-lyssnade 

kring vad som faktiskt behövde spelas in på de olika låtarna vid påläggstillfällena. Hade vi

haft en hårdare tidspress hade vi säkert varit mer effektiva, för vi tog god tid på oss med alla 

sound på instrumenten och även vid sångtagningarna – men just den här eftertanken som 

kanske 
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krävdes för att inse vad alla ljudbilderna faktiskt behövde hade vi inte fått annars riktigt. 

Långt ifrån allt var ju klart när vi började lägga grunderna så inspelningsprocessens gång var 

väldigt behaglig tycker jag. Det var en lyx att kunna låta den ta den tid som behövdes.

Slutord 

Detta arbete har gett mig väldigt mycket insikt kring idén om vad musik för barn är och hur 

det skapas musik för barn som kanske inte alltid är den bäst anpassade för dem. Att få skapa

och följa dessa fyra låtar från idé till färdig produktion har också varit en väldigt lärorik 

process för mig som både låtskrivare, musiker och producent och jag hoppas att den även 

varit lärorik att följa för dig som läst mitt arbete och att du förhoppningsvis fått med dig något 

av värde till ditt eget liv! 

En slutsats bland flera är slutligen att det kanske inte behöver vara så stor skillnad på barns 

och vuxnas musikutbud egentligen?  

Alla är vi olika, men ändå så lika… 

Oavsett Ålder  



37

Referenser

Här nedan följer en lista på musik jag lyssnat på för att inspireras samt musik jag refererar till 

i arbetet: 

 Artister: 

-     Bröderna Lindgren 
Särskilt låten Välkommen till djungeln - 2007 
-     Electric Banana Band  
Särskilt låten Banankontakt - 1982
-     Glenmark, Strömstedt, Eriksson 
Särskilt låten En jävel på kärlek - 1995
-     Hoven Droven
-     James & Karin
-     Jojje Wadenius
-     Nationalteatern
Särskilt skivan Kåldolmar och kalsipper - 1976

Specifika låtar: 

-     Blinka lilla stjärna/Twinkle Twinkle Little Star – Jane taylor 1806, översatt av 
Betty Ehrenborg-Posse  
-     Busy Doin´ Nothin´- Ace Wilder - 2014 
-     Bä, bä vita lamm – Alice Tegner - 1892
-     Här kommer Pippi Långstrump - Astrid Lindgren, tonsatt av Jan Johansson - 1978 
-     Höstvisa - Tove Jansson, tonsatt av Erna Tauro - 1965 
-     Let It Go - Kristen Andersson Lopez och Robert Lopez - 2013
-     The Robots - Kraftwerk -1978 

Personer och intervjuer jag refererar till i arbetet: 

-  Elvira Sparre– skypeintervju 3/2 2015 
-     Irene Danielsson – intervju 17/1 2015

-     Mathias och Andreas Lindgren – telefonintervju 24/1 2015


