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Abstrakt 
I detta arbete använder jag rewriting som metod för att stärka fyra egenskrivna låtar. 
Under rewritingsessionerna har jag identifierat problemområden i låtarna och kunnat 
ersätta detta låtmaterial med nytt material. Det nya materialet är skapat i enighet med 
erkända låtskrivartekniker och teorier, samt egen personlig preferens. Arbetet 
resulterade i fyra omskrivna låtar som enligt mig lyckades med sitt syfte om att lyftas. 
En kortare demoproduktion per låt gjordes sedan för att ge ett utkast till framtida 
produktion. 

Nyckelord 
Rewriting, prosodi, kontrast kontra repetition, låtskrivning, textutveckling 

Tack 
Tack till alla som hjälpt mig under arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag känner att jag ofta har nöjt mig i ett alldeles för tidigt skede när det handlar om 
skapande av låtar. Det har resulterat i att jag hamnat i låtskrivarmönster där jag förlitar 
mig på intuition istället för att analysera och försöka förbättra själva låtmaterialet. Jag 
vill därför genomföra rewrites på egenskrivna låtar för att kartlägga 
förbättringsområden och stärka låtarna. 

Mitt mål är att studera teorier och tekniker kring låtskrivning parallellt som rewrites 
genomförs på låtarna. Detta blir ett sätt för mig att säkerställa en utveckling av låtarnas 
material såväl som min egen kunskap om låtskrivning. 

1.2 Syfte 
Genom att använda låtskrivarteorier och låtskrivarmetoder ska jag genomföra rewrites 
på fyra egenskrivna låtar med syfte att lyfta dessa och även mig själv som låtskrivare. 

Frågeställningar: 

 1. Vilka förbättringsområden kan jag identifiera bland de valda låtarna? 
 2. Hur fungerar rewriting som en metod att för mig lyfta mina låtar? 
  

2  Metod 

2.1 Utökandet av kunskap 
För att säkerställa en förbättring i mina låtar och låtskrivarkunskaper valde jag att 
studera ett antal låtskrivarteorier under tiden jag genomförde arbetet. Dessa kunskaper 
tillämpade jag sedan i mina rewritesessioner för att nå ett bättre resultat. 

Utveckling: jag ville arbeta om mina texter så att de skulle kunna hålla en lyssnare 
intresserad, samtidigt som en uttrycksfull historia berättas. 

Prosodi och enhetlighet: jag eftersträvade enhetlighet där låtens budskap skulle 
framgå, och där texten och musikens förhållande till varandra skulle vara sammanvävt i 
prosodi. 

Kontrast kontra repetition: Det finns en teori om att intressenivån hos lyssnaren kan 
hållas aktiv ifall man uppnår en balans mellan att repetera och kontrastera. Enligt denna 
teori skapas en intressant versmelodi ifall den exempelvis består av en melodifras som 
repeteras genom versen, förutsatt att melodin i sig innehåller kontraster som kan väga 
upp repetitionen (Stolpe, 2016).  
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Jag ville använda detta som en metod för att balansera och hålla intressenivån i låtarnas 
beståndsdelar. Nedan följer en lista på de kontraster jag använde under mina 
rewritesessioner:  

 

Hookar: jag ville arbeta in hookar i låtarna med syfte att öka intressenivån utan att 
framstå som framtvingade repetitioner eller melodifigurer. 

Rewrite riktlinjer: Jag sammanställde även olika tips, knep och frågor som kan 
användas vid låtskapande och rewrites. Denna checklista hade jag som hjälp under mina 
rewritesessions för att komma vidare och tänka utanför mina egna konstnärliga mönster 
ifall jag var fast i skapandet. 

Jag valde ut punkter som jag ansåg fokuserade på att förbättra en låts beståndsdelar - 
exempel på en punkt under kategorin melodi: ”Så kallade hookar kan baseras och 

Stabilt / Instabilt

Topline hamnar på 
taktslagen

eller hamnar mellan taktslagen 
(synkop)

Front heavy / Back heavy

Topline börjar på första 
taktslaget

eller börjar efter första taktslaget

Många ord / Få ord

Topline innehåller många 
ord i en takt

eller innehåller få ord i en takt

Långa fraser / Korta fraser

Topline innehåller långa 
fraser

eller innehåller korta fraser

Busy / Free

Topline fyller ut hela takten eller lämnar tystnad, luft, i takten

Rena toner / Spänningstoner

Toner som tillhör ackordet 
som ackompanjerar

eller tillhör inte ackordet som 
ackompanjerar

Låga toner / Höga toner

Toner i lågt register eller toner i högt register

Dur / Moll

Harmoniken uppfattas 
traditionellt som glad

eller uppfattas som ledsen

Långa toner / Korta toner

långa toner, t.ex. helnoter eller korta toner, t.ex. 
sextondelar
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göras likt något som hörts innan; igenkänningsfaktorn kan göra att melodifrasen blir 
ihågkommen”, och en punkt under kategorin text ”Sätt parantes på det du inte är nöjd 
med och återkom senare”. Se bilaga A. 

Punkterna från checklistan hämtade jag främst från böckerna ”Lathund för 
låtskrivare” (Hillered, 2009) och ”Writing better lyrics” (Pattison, 2009). En del 
material kom även från Jason Blumes artiklar publicerade på hemsidan för Broadcast 
Music, Inc. (BMI) och jag har även använt den kunskap jag fått inom låtskrivning under 
mina tre år på Musikproduktionsprogammet, Linnéuniversitetet Växjö. 

2.2 Vad är en rewrite? 
En rewrite är en omskrivning av en färdig låt. Begreppet rewrite kan definieras på flera 
sätt eftersom det inte finns en tydlig gräns för när en låt är färdigskriven. Aktiviteten 
som sker under skapandet av en låt och en rewrite av en låt är i stort sett densamma.  

Jag anser att den tydligaste skillnaden mellan låtskrivning och rewrite, är att en rewrite 
sker efter att låten ansetts som färdig. Det är beslutet att riva upp något avslutat och ge 
det en andra chans i hopp om att göra det bättre, vilket även kan ske på begäran från 
utomstående part. 

Enligt mig måste det ha funnits tid och distans från låten för att kunna lyssna med 
objektiva och analytiska öron och efter det utföra ändringar som gör låten starkare. 

Det finns dock en svårighet i att beskriva de ändringar jag utfört eftersom ändringarna 
varierar. Bredden på vad en rewrite innebär är stor; ibland rör det sig om att flytta en ton 
i melodin och behålla resterande rytmik, text och harmonik, medan det ibland innebär 
att stryka allt tidigare material (exempelvis i en takt, låtdel, hela låten) och göra det på 
nytt. 

Omfånget av en rewrite är stort och innefattar allt mellan: 
 

     

2.3 Rewrites  
Jag valde att göra rewrites på fyra låtar som jag skrivit under olika tillfällen de senaste 
två åren; ”Johanna”, ”Promises”, ”Upp och ner igen” och ”Sucker for Love”.  

Den äldsta låten är två år gammal och den nyaste skrevs för två månader sedan. Tre låtar 
är skrivna av mig som ensam upphovsperson och en (”Sucker for Love”) är en cowrite 
tillsammans med Frida Green. 

Jag valde låtarna i fråga eftersom jag kände att de misslyckades med att upprätthålla ett 
intresse hos mig själv, särskilt när jag spelade dessa akustiskt. Samtliga låtar hade 
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skrivits relativt snabbt utan reflektion och vidare omarbetning; jag hade nöjt mig för 
tidigt i skapandeprocessen. 

För att identifiera problemområden i mina låtar genomförde jag analyser på samtliga 
låtar utifrån fyra beståndsdelar jag tänkt jobba i; text, rytmik, melodi och harmonik.  

Låtarna genomgick sedan tre rewritesessions vardera där jag använde min förstudie som 
riktlinjer för de ändringar jag utförde. Varje session utgick jag från att jobba som en 
arbetsdag med tiderna 09.00-18.00 med paus kring kl 10.00, 12.00 och 15.00. 

Det blev tre sessions per låt eftersom jag ville ge mig själv tid att arbeta och hitta de 
starkaste alternativen i respektive beståndsdel, samtidigt som jag var tvungen att hinna 
genomföra alla sessions. Det hade varit intressant att ”tvinga” låtarna att genomgå 
ytterligare två sessions och utvärdera vilka ändringar jag skulle utfört och ifall det 
resulterade i en bättre eller sämre låt. 

Under rewriteprocessen spelade jag främst bas, keyboard och sjöng för att improvisera, 
skapa och analysera det melodiska och harmoniska materialet. 

Utöver inspelningar på originalversion och ny version av alla låtar gjordes en 
demoproduktion per låt med fokus på att hitta ett enhetligt och passande sound för låten. 
Dess syfte är att fungera som ett utkast för framtida produktion.  

2.4 Dokumentation och avgränsning 
För att kunna följa låtarnas utveckling och min egen process förde jag en loggbok under 
arbetets gång. Efter varje genomförd rewritesession gjorde jag ett längre detaljerat 
inlägg med analyser på det omskrivna materialet; dessa har jag använt som underlag för 
denna rapport.  

En enkel inspelning av låten med gitarr och sång gjordes i slutet av varje session för 
dokumentation. 

Tre låtar är på engelska och en på svenska; i de engelska låtarna har jag utgått ifrån 
genren alternativ elektronisk pop, och den svenska låten alternativ indiepop. 
Anledningen är att jag vill verka inom dessa genrer och låtarna är tänkta att produceras 
och släppas inom en viss framtid. 

2.5 Ordlista 
* DAW - ljudbearbetningsprogram (det jag använder är Logic Pro X) 
* Boxschema - låtskrivarteknik för att skapa en intressant textutveckling 
* Harmoniskt material - enbart ackorden i låten 
* Hook - en melodi- och/eller textfras som är minnesvärd, förekommer oftast flera 
gånger 
* Idé - låtens tema/handling 
* Luft - vila i topline genom tystnad 
* Material eller låtmaterial - samlingsnamn för melodiskt, harmoniskt, rytmiskt och 
textmaterial  
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* Melodifras - en sammansättning av toner och rytm som vanligtvis varar under en takt  
* Melodiskt material - enbart tonhöjden, melodi 
* Musikaliskt material - enbart melodi och harmonik 
* Prosodi - när text och musik stöttar varandra 
* Rytmiskt material - enbart rytmiken i topline 
* Textmaterial - enbart texten 
* Topline - text, rytmik och melodi - alltså det som sångaren sjunger 

3 Genomförande 

3.1. Johanna 

3.1.1 Sammanfattning av analys 
Jag började titta på verserna och såg ett antal svagheter, såsom simpel och ointressant 
rytmik där texten är otydlig och lämnar för lite andrum åt lyssnaren för att förstå 
handlingen. När jag sedan tittade vidare på melodin konstaterade jag att den bl.a. hade 
en alltför ”tjatig” karaktär och blev stillastående i bryggan. 

Refrängerna upplevde jag som låtens kärna tack vare melodifiguren i början av fraserna 
som fungerar som en hook. Toplinen lämnar dessutom andrum åt instrumentala hookar 
medan texten är sparsmakad men ändå tydlig. 

Det skulle vara enklast att skriva helt nya verser och brygga eftersom det fanns så pass 
många bristande områden i dessa delar - genom att utgå ifrån refrängens egenskaper 
kunde jag innan själva skapandet bestämma förutsättningarna för vers och brygga. 

3.1.2 Sammanfattning av rewriteprocessen 
Vid den första rewritesessionen fokuserade jag på texten och större förändringar i låten 
såsom tonart och harmonik efter att ha insett att tonarten var för låg. För att få 
inspiration till texten i vers och brygga tänkte jag mig in i situationer från filmer, böcker 
och egna erfarenheter som skildrar den inre konflikten mellan att vilja låta sig själv bli 
förälskad och samtidigt vara rädd för att bli sårad. 

När jag skrev texten ”pratsjöng” jag den för att prova ifall rytmiken kunde göras 
intressant och ifall orden betonades rätt - ifall något inte passade fick jag leta efter 
synonymer och rim.  

Under den andra sessionen tänkte jag om i det melodiska innehållet efter att ha dragit 
inspiration från Tove Lo som generellt sett använder få toner i versmelodier . Den nya 1

melodin blev mer sammansatt i melodifraserna eftersom jag använde färre toner och 
bytte ordning på melodifraserna. 

 True Disaster, Don’t Talk About It, Ladywood (Tove Lo, 2016)1
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Den nya strukturen på melodifraserna krävde omskrivning av versens text och jag 
fortsatte med att ifrågasätta refrängens text - detta resulterade i att jag tog bort de sista 
fraserna i refrängen för att förtydliga melodin. Se bilaga B. 

I sista sessionen hamnade fokus på att utvärdera det jag gjort i de föregående 
sessionerna för att sammanställa det till en slutgiltig version. Genom att t.ex. ta bort text 
eller förenkla melodier kunde jag forma tydlighet och enhetlighet. Exempelvis ändrade 
jag bryggans melodi till en ton genom nästan alla takter; på så sätt förstärktes den 
desperata och skrikande känsla som texten uttrycker. 

3.2 Promises 

3.2.1 Sammanfattning av analys 
Mitt första intryck av låten var att svagheterna låg i respektive låtdelars längd och 
uppbyggnad. Versens ABAB form var för kort och kunde därför inte leverera en 
handling, då samtidigt den lika långa bryggan kändes för lång i proportion till versen. 

Problemet låg också i att det matades på med text och takterna fylldes ut med topline 
vilket gav för lite andrum att förstå låten. Det skapade en stressad känsla och ett intryck 
av att låten inte kändes grundad, säker och hemma. 

Den största problematiken låg dock i textens oförmåga att leverera en tydlig handling; 
som nämnt berodde detta på alldeles för korta verser och även refrängens diffusa 
budskap. Den sista frasen i refrängen (”summer saying hey, don’t ever go away”) gav ett 
oseriöst intryck och passade inte in i det melankoliska tema som jag ville att låten skulle 
förmedla. Se bilaga C. 

3.2.2 Sammanfattning av rewriteprocessen 
Fokuset låg på texten - detta tog upp nästan hela första rewritesessionen och behövdes 
för att hitta och förmedla den kärna jag ville att låten skulle ha.  

Jag skapade ett boxschema för att kartlägga och berätta låtidén i en kronologisk ordning 
som bibehöll en kontinuerlig utveckling. För att bygga på denna stomme med detaljer 
skrev jag fritext kring temat i två tiominuters-perioder - från den text valde jag ut 
formuleringar och ord jag tyckte var starka och passade in i låten. 

I andra sessionen bedömde jag att verserna behövdes göras på nytt; jag dubblerade 
versernas längd och ändrade rimschemat till ABA BAB. Det var tidskrävande men 
nyttigt att leta efter rim och synonymer som samtidigt skulle förmedla låtidén på ett 
effektivt sätt. 

För att kontrastera mot den synkoperade back-heavy versen lät jag bryggan bestå av 
raka stabila halvnoter och helnoter. Bryggan blev alltså ett andrum som sänkte 
intensiteten mellan vers och refräng istället för att följa en ständigt uppåtgående kurva. 
Se figur 1. 
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En åtgärd att stärka prosodin var att lägga till ett glissando i topline som representerade 
smärta och hopplösheten i texten. I bryggan använde jag även många spänningstoner för 
att stärka den svävande ”mellankänsla” som texten ”take me back to painless days, in 
the warmth of childhood years” förmedlar. 

3.3. Upp igen och ner igen 
3.3.1 Sammanfattning av analys 
Det första jag reagerade på i låten var hur pass mycket den avviker från de låtar jag 
brukar skriva. Den var skriven som en svensk indiepoplåt med syfte att inte behöva 
förhålla sig till kommersiella standarder; avsaknaden av brygga och tonartsbyte mellan 
vers och refräng är exempel på detta. 

Jag kände att texten krävdes att ses över eftersom den kunde göras ännu tydligare och 
skildra handlingen ännu starkare. Den stora problematiken i låten ansåg jag ligga i 
versmelodin eftersom den bestod av en upprepad melodifras genom hela versen - detta 
bidrog till att jag redan i versen tappade intresset för låten. 

3.3.2 Sammanfattning av rewriteprocessen 
Genom att göra ett boxschema på låtens handling kunde jag se över dess text och arbeta 
fram en kontinuerlig utveckling i första sessionen. Detta resulterade i att låtidén fick ett 
fokus, medan den fortfarande kunde tolkas på båda sätt och därför ge djupare innebörd. 

I melodibearbetningen hade jag svårt att tänka utanför den gamla melodin, därför 
lyssnade jag på Allan Edwalls sånger  för att bli inspirerad av hans melodispråk. Jag 2

lyssnade även på tre låtar från bandet Amason  för att kartlägga hur de använder stora 3

intervallhopp som, enligt mig, blir effektiva hookar i topline. 

Jag fortsatte även att bearbeta texten och förfina varenda fras med detaljer och 
metaforer så att den skulle få så starkt intryck som möjligt; exempelvis ersatte jag ”men 
jag undrar om jag verkligen vill ha dig här” till ”som kan värma sig igenom min tjocka 
glaciär”. Se bilaga D. 

I refrängen gjorde jag subtila men samtidigt tydliga textändringar för att väva ihop 
låtidén och handlingen ännu bättre, och titeln blev ändrad från ”Upp och ner igen” till 

 Allans allra bästa (Allan Edwall, 2005)2

 Kelly, Yellow Moon, Went to War, Sky City (Amason, 2015)3

!7

Vers

Brygga

Refräng

Vers

Brygga

Refräng

Figur 1. Intensitetskurva i ”Promises”



  

”Upp igen och ner igen” för att den klingade bättre i uttalet samt stöttade innebörden av 
ständiga upp- och nergångar. 

3.4. Sucker for Love 
3.4.1 Sammanfattning av analys 
Versernas topline, var anledningen till att jag upplevde låten som svag. Det fanns aldrig 
luft för att hinna uppfatta textens budskap eftersom orden matades på med en simpel 
melodi som jag upplevde som tröttsam. 

Bryggan stod för den starka punkten då den lyckades uppfylla sin funktion som en 
passage mellan vers och refräng samtidigt som den hade en fyndig, metaforisk och 
slagkraftig formulering: ”staying in a storm afraid of being alone, settle for iron when 
you could have gold”. 

Refrängen hade en bra hook melodiskt och textmässigt sett, men rytmiken misslyckades 
att leverera denna eftersom den stressade med sextondelar som gjorde texten otydlig. 
Melodin var indelad i tre olika melodiska idéer som i samma refräng blev spretiga och 
osammanhängande. 

Harmoniken upplevde jag som alldeles för glad i förhållande till låtens handling 
eftersom ackordrundan slutade på durtonikan. Ackorden var dessutom likadana i både 
vers och refräng och gick runt i den ganska vanliga funktionen Tp S D T, vilket bidrog 
till det ”vanliga” och vaga intrycket. 

3.4.2 Sammanfattning av rewriteprocessen 
Jag började med att skala av och förenkla texten i versen; ”You wished for flowers, talks 
and moonlight walks/she gave you nothing you were dreaming of” blev istället 
”Flowers, talks, moonlight walks/is what you wish, but she never gives”. Detta skapade 
mycket luft och andrum som underlättade förståelsen av texten. Se bilaga E. 

I den andra sessionen tänkte jag om gällande harmonik; jag letade fram en mörkare 
ackordgång som spelade med polyrytmiska markeringar och en harmonisk puls som var 
mycket mer dynamisk än den förra raka. Stämningen i låten var helt nu förändrad till att 
passa med det jag ville uttrycka, vilket gjorde att jag kunde jobba med topline mycket 
smidigare. 

Till den nya harmoniken gjorde jag en versmelodi med färre toner som inte stal fokus 
från texten. I refrängen gjorde jag de viktigaste förändringarna; genom att ändra frasen 
”sucker for love” från sextondelar till synkoperade åttondelar skapades en spotlight på 
titeln. 

Problematiken med refrängens tidigare spretiga delar löste jag genom att repetera 
melodifrasen från ”sucker for love” och enbart ändra text; på så sett blev melodifrasen 
en hook. För att kontrastera de repetitiva fraserna skapade jag en del med snabb rytmik. 
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I refrängen delade jag upp topline till en ”call and response" mellan huvudsången och 
en kör; detta är ett effektivt sätt att bjuda in lyssnare att sjunga med, och det skapar 
dessutom fokus på de hookar/melodifraser som huvudsången sjunger. 

I den sista sessionen fokuserade jag på att slutföra texten; i de föregående sessionerna 
hade jag haft det så kallade ”second-verse-hell” som innebär att den andra versen 
upplevs nästintill omöjlig att skriva. Genom att förflytta andra delen av den första 
versen ner till vers 2, kunde jag komma vidare och slutföra texten. 

4  Resultat 

4.1.1 Utveckling 
Ett av de största förbättringsområdena i mina låtar har varit den röda tråden i berättelsen 
av texten - mycket fokus har lagts på att förenkla och förtydliga låtens budskap. Detta 
har skett genom att jag har valt att följa en låtidé och sedan arbetat om texten till att 
följa och stötta denna idé fullt ut. 

Som hjälp har jag haft Pattisons ”boxtänk” från Writing Better Lyrics (Pattison, 2009) 
där jag delat upp handlingen i ett boxschema där varje box ger ny information så att 
lyssnaren kan hållas intresserad under hela låten.  

Eftersom jag begränsat mig till låtar som har grund i popmusiken har jag upplevt att jag 
inte haft utrymme att berätta en detaljerad historia eftersom textmängden är begränsad. 
Texten ska höras tydligt i uttalet samt uppfattas och förstås av lyssnaren. 

Jag har istället jobbat med att arbeta in starka och direkta formuleringar, t.ex. i 
öppningsfrasen av ”Johanna” som levererar direkta tankar istället för en 
detaljbeskrivning av miljön runtomkring ”Three hours until daybreak / what the fuck 
am I doing here”. Se bilaga B. 

Att använda metaforer och starka uttryck har också varit ett sätt att skapa intresse och 
djup i texten, exempelvis i andra versen av ”Upp igen och ner igen”: ”gjort mig blind 
för fina färger i denna fula förstörda värld / som är full av flugor fast i spindelväv”. Se 
bilaga D. 

4.1.2 Prosodi och enhetlighet 
Den röda tråden omfattar inte enbart texten, utan även dess koppling till det musikaliska 
materialet, alltså prosodi. När texten exempelvis uttrycker desperation och hjärtesorg i 
öppningen av ”Promises”, matchas denna känsla med nedåtgående harmonik och en 
topline med glissando och släpande instabil rytmik, se notexempel 1.1. 
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Prosodi används för att beskriva när alla beståndsdelar i ett verk hör samman och stöttar 
de andra beståndsdelarna i verket (Pattison, 2009). Pattison menar på att orden och 
musiken, alltså låtmaterialet, ska samspela och tillsammans stötta varandra såväl som 
låtidén. 

”En tumregel är att [titeln] summerar innehållet i texten” (Hillered, 2009). Denna 
riktlinje bör inte förbises eftersom titeln fungerar som låtens förpackning och ansikte 
utåt. En textbunden låttitel bör aktivera den vänstra logiska hjärnhalvan, men ifall 
låtskrivaren lyckats summera låtens innehåll med titeln, bör även den högra kreativa 
hjärnhalvan aktiveras genom att lyssnaren associerar titeltexten med själva låtmaterialet. 

För att skapa enhetlighet bör det enligt mig inte finnas mer än en låtidé som återspeglar 
sig i alla beståndsdelar - mer än en låtidé kan förvirra och försvåra budskapet. Detta 
understryker Hillered ”Håll dig till en idé eller känsla och ta bort sidohändelser. Låt 
varje ord räknas, undvik utfyllnadsord.” (Hillered, 2009) 

Genom att sammanlänka teorierna kring prosodi med titelns viktiga relation till låtidén 
och låtmaterialet, har jag insett betydelsen av enhetlighet i låtar. Låtidén, titeln och 
låtmaterialet bör skapa en slags treenighet där varje del stöttar och stöttas av de övriga 
två, och på så sätt kan enhetligheten förstärkas, se figur 2. 

 

Ju mer dessa tre delar stöttar varandra, desto mer enhetlig och tydlig borde hela låten bli 
eftersom det finns mindre utrymme för förväxling av exempelvis titel i förhållande till 
låtmaterial. 

4.1.3 Kontrast kontra repetition 
Med kontrast kontra repetition i åtanke har jag gjort större förändringar i låtarnas 
struktur då jag efter analysen haft en tydlig bild av vilka områden som svaga. Det har 
rört sig om nyskrivet material som resulterat i strukturändringar av antal fraser, nya 
texthandlingar, byte av harmonik osv. 

Ibland har jag jobbat baklänges; t.ex. i ”Johanna” där jag bedömde refrängen som 
starkast och utifrån dess struktur efterfrågade en vers som kunde kontrastera i rytmiken. 
Enligt min bedömning var det inte möjligt att forma om den originella versen för att 
balansera refrängen - därför strök jag alla verser och började om från början och kunde 
på så sätt forma en vers som kontrasterade refrängen. 

Jag har även arbetat med att inkorporera luft i topline och långa toner såsom halvnoter 
och helnoter, t.ex. i bryggan av ”Promises". Detta fungerar som en andpaus för att bättre 
höra och förstå texten, såväl som ett sätt att balansera topline med en dynamisk rytmik. 
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4.1.4 Hookar 
Användandet av luft i topline har varit ett sätt att skapa utrymme för annat melodiskt 
material som blir hookar, t.ex. i refrängen på ”Sucker for Love” där en kör sjunger när 
topline är tyst.  

Repetition har varit en pålitlig metod för att göra hookar; i bryggan på ”Johanna” 
repeteras det sista ordet ”fall, fall, fall” och följer samtidigt prosodi genom att melodin 
faller i tonhöjd. I ”Promises” består bryggan av en repeterande fras ”promises are made 
to be kept / why couldn’t you keep your promises” samtidigt som själva titeln repeteras i 
frasen och bildar en texthook av ordet promises. Se bilaga C. 

Eftersom samtliga låtar är melankoliska och har mörka sidor har jag haft utrymme att 
använda många spänningsintervaller i mina melodier. Dessa är mindre vanliga och 
innehåller mer motstånd och på så sätt har jag kunnat skapa melodier som enligt mig är 
mer intressanta än melodier som utgår från ackordstoner. 

Genom spänningstonerna har jag kunnat förstärka befintliga hookar i topline, 
exempelvis som i ”Upp igen och ner igen” där jag ändrade till större intervallhopp.  
I den föregående melodivarianten var det en ren kvint mellan ”mina ögon” och den nya 
varianten ändrades till en stor sext, se notexempel 2.1. respektive 2.2. 

 

 

5  Slutdiskussion 

5.1 Att frammana nytt material 
För att skapa det nya textmaterialet analyserade jag handlingen i texten och tänkte ut 
nytt material. Som inspiration för att frammana nytt textmaterial använde jag bl.a. 
object writing, fritext, egna erfarenheter och historier från filmer/böcker/låtar.  

Jag upplevde även att nytt textmaterial ibland ”uppenbarade” sig för mig i pauser 
mellan sessionerna, som att mitt undermedvetna fortsatte att fundera på formuleringar 
och förbättringar i vilan från aktiv rewriting på låten. 

För att frammana nytt musikaliskt material lyssnade jag på musik för att inspireras av 
melodispråk, rytmik, känsla osv. Låtarna jag lyssnade på stämde överens med det tema 
jag eftersträvade i mina egna låtar. Jag hade sedan elbas, keyboard och sång som 
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huvudinstrument i själva melodiskapandet där jag direkt kunde analysera det nya 
musikaliska materialet. 

I vissa fall använde jag även MIDI information i mitt DAW för att skapa nya melodier; 
detta var när jag hade skapat en rytm jag var nöjd med men ville justera och finslipa 
dess toner. Då kunde jag enkelt rita in rytmiken i frasen och sedan förflytta tonhöjden på 
de olika tonerna. 

5.2 Mönster i sessionerna 
En tydlig arbetsmönster i vilka områden jag jobbade med i de olika sessionerna 
formades snabbt utan att bestämma detta på förhand. Det blev en rutin som enligt mig 
fungerade väldigt bra. 

Den första sessionen gick åt att omarbeta texten och rytmen eftersom jag anser att 
dessa två hänger samman (text och rytm innehåller inget melodiskt material). 
Anledningen till att jag började med text var att jag i samband med textanalyser 
konstaterade att originaltexten inte lyckats leverera låtens handling och budskap. 
I andra sessionen låg fokus på melodi och ändringar i hamonik eftersom dessa två 
hänger samman, och ytterligare textbearbetning. 
Den tredje och sista sessionen innefattade sammanställning av allt nytt låtmaterial i 
mitt DAW. Jag gjorde även ett utkast på soundet för framtida produktion. 

5.3 Att jobba utifrån riktlinjer 
Checklistan ”Rewrite riktlinjer” som jag sammanställt innan arbetets utförande 
användes aktivt under alla sessioner - dock inte fysiskt! Eftersom jag väldigt snabbt 
lärde mig listans punkter utantill kunde jag därför avstå att läsa igenom punkterna vid 
rewritesessioner. Jag märkte då att mitt flöde under rewriteprocessen blev smidigare och 
jag arbetade mer kreativt och intuitivt. 

5.4 Blev mina låtar starkare av rewriting? 
Ja. Detta beror delvis på att jag valde låtar som jag var något missnöjd med sedan innan 
- jag var medveten om att tiden för låtskapandet var otillräcklig och att låtarna därför 
hade brister.   

Jag kunde ha ett objektivt synsätt för att identifiera problem- och förbättringsområden 
tack vare analyserna på låtarna. Faktumet att jag hade tidsdistans från skrivandet av 
låtarna gynnade också rewritingen eftersom jag kunde lyssna på de med nya analytiska 
öron. 

Enligt mig lyckades jag behålla huvudkärnan i låtarna genom att ha detta i åtanke under 
rewritingprocessen. Syftet var inte att göra ändringar för sakens skull, utan att göra 
ändringar för att gynna och förstärka låten. En ständig konstnärlig intuition var därför 
närvarande vid rewritingen och urvalet av det frammanade materialet. 
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Det fanns dock tillfällen då jag tvivlade jag på mitt synsätt; under vissa sessioner 
tenderade jag att se på rewriting som något vetenskapligt och teoretiskt. När jag 
utvärderade det rewriteade materialet blev jag nerslagen och fick för mig att min 
kreativitet hade försvunnit.  

I motsats kunde jag under andra sessioner bli väldigt stolt av det nya materialet, då kom 
en slags eufori över hur bra jag tyckte att det var. Denna känsla lade sig oftast och min 
teori är att uppståndelsen kom eftersom materialet var nytt och intressant till skillnad 
från det gamla utslitna. 

Det finns dock fortfarande förbättringsförslag efter tre genomförda sessioner på varje låt 
- rewritingen slutar egentligen aldrig, även ifall låten produceras och publiceras. Med ny 
kunskap och nya influenser kan en låt skrivas om i oändlighet, det är egentligen bara 
låtskrivarens egna beslut ifall låten ska lämnas eller rivas upp på nytt. 
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Bilaga A Rewrite riktlinjer 

Text 
Skriv en kortfattad text om vad låten handlar om - framgår sammanfattningen i 
låttexten? 

* Finns det ord/formuleringar som är vanliga och kan bli bättre? Ringa in dessa och försök säga 
samma sak på ett annorlunda och mer unikt sett. 

* Sätt parantes på det du inte är nöjd med och återkom senare 

* Börja på en ny mening istället för att försöka omformulera utvalda ord i den 

* Hur stark är inledningen? Introt och den första frasen är viktig; bör tydliggöra berättaren och 
etablera scenen. Gör flera versioner och bedöm i slutet av textprocessen vilken som är 
starkast. 

* Summerar titeln innehållet? 
* Repetera utvalda starka ord eller fraser, särskilt titeln, för att skapa hook-effekt. 
* Hur intressant är andra versen? 
* Stöttar texten titeln? 

* Texten bör hålla sig till en ide/känsla för att hålla budskapet tydligt. Om det finns flera 
textidéer/handlingar/texthookar så spretar låten och blir svårare att ta till sig. Undvik 
utfyllnadsord och fraser som inte för texten vidare. 

* Finns det utveckling i texten som leder från, genom eller fram till något? Texten bör inte 
berätta allt för tidigt. 

* Låtar mår bra av konflikt, klimax och upplösning. 

* Vem berättar, vilken tidsram rör vi oss i och vart utspelar scenen sig? Att vara konsistent och 
tydlig är alltid att föredra. 

* Metaforer <-> beskrivande text; dominerar det symboliska eller konkreta språket? Inget är 
bättre eller sämre än det andra, men tänk på vilken känsla de båda förmedlar och ifall det 
stämmer överens med resten av låten. 

Melodi 
Gör 5 olika variationer av melodin för varje låtdel. 

* Text till melodi.  
Säg frasen och lyssna på rytmen och satsmelodin; stryk under de betonade orden/stavelserna. 
Försök att få in texten i en puls, prova olika taktarter och tempon.  
Lyssna på satsmelodin; förstärk den och gör en melodi. Kolla så att de betonade orden också 
blir betonade av höga toner i melodin. När melodin går upp eller har längre tonlängd kan detta 
också bidra till att betona ord i frasen.  

* Melodi till text.  
Sjung en improviserad melodi flera gånger och skriv ner ord som karaktäriserar känslan i 
melodin. Vilka bilder kommer upp när melodin sjungs? Försök sätta ord till melodifrasen 
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genom att sjunga melodin tills det kommer upp ord i huvudet. Välj ut de ord som stämmer 
överens med melodin och bygg texten kring dessa. 

* Vilken känsla ger melodin om den spelas instrumentalt eller nynnas a capella? Stämmer 
känslan med texten - har den prosodi?  

* Vilka ord betonar melodin genom den högsta tonen? 
* Vilken funktion har melodin tillsammans med ackorden? 
* Går melodin upp eller ner? 

* Så kallade hookar kan baseras och göras likt något som hörts innan; igenkänningsfaktorn kan 
göra att melodifrasen blir ihågkommen. 

* Lyssna på rytmik, betoning och satsmelodi i den talade frasen. Se var det finns kommatecken, 
frågetecken, utropstecken och pauser; matchas detta i melodin? 

Ackord 
Gör 5 olika ackordföljder för varje låtdel. 
* Vilken stämning ger ackorden (moll, dur, maj7, sus osv.)? 
* Hur snabbt byts ackorden, alltså ackordpulsen? 

* Hur mycket driver ackorden, alltså hur spelas dem? 

* Hur pass vanlig/unik är ackordföljden? Inget är bättre eller sämre, men en vanlig ackordföljd 
bör följas upp med en unik melodi och en unik ackordföljd bör följas upp med en lättsmält 
melodi. 
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Bilaga B: Text till ”Johanna” 
Originalversion: 
Vers 1 
My eyes met yours like in all those love songs   
despite me being cold, something became warm 
now the sun goes down like my hope each time i 
remember scars where she cut me out 

Brygga 
darkness in my mind 
oh she dragged me down 
darkness in my mind 

Refräng 
Ooo Johanna 
Save me from my self loath 
I’ll love you til’ my breath stops 
and i’ll hate myself for it 
Ooo Johanna 
Love has taught me trouble 
Stay away from new folk 
Or i’ll hate you for it 

Vers 2 
Johanna come and dance with my mind 
you say you never lie but i know now 
not to trust someone, when you're in love 
im left forever doubting hope 

Brygga 
after she cut me out 
darkness in my mind 
oh she dragged me down 

Refräng 
Ooo Johanna 
Save me from my self loath 
I’ll love you til’ my breath stops 
and i’ll hate myself for it 
Ooo Johanna 
Love has taught me trouble  
Stay away from new folk 
Or i’ll hate you for it 

Ny version: 
Vers 1 
three hours until daybreak  
what the fuck am i doing here 
think i hope to meet you 
don’t know why i want to 
i’ve been closed for a long time 
how did you get inside 

Brygga 
i’m opening up, i crave so much more 
but i’m scared I’ll fall in the same trap as before 
i’m opening up, i crave so much more 
but i’m scared I’ll fall, fall, fall 

Refräng 
Ooo Johanna 
Save me from my self loath 
I’ll love you til’ my breath stops 
Ooo Johanna 
Love has taught me trouble  
don’t crush me like the others 

Vers 2 
Johanna come and dance now  
let’s not care about how things work out 
wanna live in a pink haze 
with your breath on my veins 
kiss me before i change my mind 
i’ve been closed a long time 

Brygga 
i’m opening up, i crave so much more 
but i’m scared I’ll fall in the same trap as before 
i’m opening up, i crave so much more 
but i’m scared I’ll fall, fall, fall 

Refräng 
Ooo Johanna 
Save me from my self loath 
I’ll love you til’ my breath stops 
Ooo Johanna 
Love has taught me trouble  
don’t crush me like the others 

Stick 
what the fuck am i doing here 
i have too much love to give 
and i lost control of it , i just hope i keep my 
breath 
by the end of this trip 

Refräng 
Ooo Johanna 
Save me from my self loath 
I’ll love you til’ my breath stops 
Ooo Johanna 
Love has taught me trouble  
don’t crush me like the others 
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Bilaga C: Text till ”Promises” 
Originalversion: 
Vers 1 
Ain’t got no time for me 
since we said our last goodbyes 
feel freakin’ lonely 
all the time, what a surprise 

Brygga 
I’m lacking warmth from childhood years 
all the problems i never faced 
turn back time and take me there 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
back in the days, worries never stayed 
broken ribs and mosquito bites 
summer saying hey, don’t ever go away 

Vers 2 
Sure think that facts will stay away 
but i will find out eventually 
all the promises you breaked 

Brygga 
I’m lacking warmth from childhood years 
all the problems i never faced 
turn back time and take me there 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
back in the days, worries never stayed 
broken ribs and mosquito bites 
summer saying hey, don’t ever go away 

Stick 
promises are meant to be kept 
why can’t you keep your promises 
promises are meant to be kept 
why can’t you keep your promises 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
back in the days, worries never stayed 
broken ribs and mosquito bites 
summer saying hey, don’t ever go away 

Broken ribs and mosquito bites 

Ny version: 
Vers 1 
Ain’t got no time for me 
since we said our last goodbyes 
You have cut me to pieces 

All drained and dry inside 
take anything to numb my feels 
you’ve made me loose my appetite  

Brygga 
turn me back 
to painless days 
in the warmth of childhood years 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
never cared when the sun set 
with broken ribs and mosquito bites 
we shivered thick with cold sweat 
back then we made our promises 

Vers 2 
I find a bleached old note 
with faded love words from the past 
when all those promises were grown 

i watch them burn to ash 
in the fire you evoke 
I’ll never forget your cheating mask 

Brygga 
turn me back 
to painless days 
in the warmth of childhood years 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
never cared when the sun set 
with broken ribs and mosquito bites 
we shivered thick with cold sweat 
back then we made our promises 

Stick 
Promises are made to be kept 
why couldn’t you keep your promises 
Promises are made to be kept 
why couldn’t you keep your promises 

Refräng 
We ran until our shoes wore out 
never cared when the sun set 
with broken ribs and mosquito bites 

We ran until our shoes wore out 
never cared when the sun set 
with broken ribs and mosquito bites 
we shivered thick with cold sweat 
back then we made our promises 
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Bilaga D: Text till "Upp igen och 
ner igen” 
Originalversion: 
Vers 1 
Frostiga vita marker krasar under skon 
aldrig ser jag skönhet i denna frusna jord 
kanske har jag fallit ner i något hav 
fångad av en stormvind, med knappa andetag 

Vers 2 
Morgonen är svinkall jag längtar efter en själ 
men finns det något i mig som vill ha dig här? 
Jag saknar mina känslor jag är is inuti 
lever efter ett minne på gammal energi 

Refräng 
- Kan aldrig landa i lycka 
Jag går upp och ner igen 
- Ångest fram och tillbaka 
Alltid upp och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet varannan dag 
- Inget kvar jag är iskall 
Alltid upp och ner igen 

Vers 3 
Framtiden är monstret som stoppar mina steg 
Skrämmer och förstenar mig till ensamheten 
inte ofta jag ser färger i denna fula värld 
som är full av flugor fast i spindel väv 

Refräng 
- Kan aldrig landa i lycka 
Jag går upp och ner igen 
- Ångest fram och tillbaka 
Alltid upp och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet varannan dag 
- Inget kvar jag är iskall 

Jag går upp och ner igen 
- Kan aldrig landa i lycka 
Alltid upp och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet varannan dag 
- Inget kvar jag är iskall 

Alltid upp och ner igen 

Ny version: 
Vers 1 
Frostiga kristaller krasar under skon 
mina ögon vilar på vacker frusen jord 
den tunna klara luften förvandlas till en suck 
…… 

Vers 2 
Morgonen är svinkall jag längtar efter en själ 
som kan värma sig igenom min tjocka glaciär 
Det gör ont i brist på känslor när jag är is inuti 
Försöker fungera som mitt förflutna på gammal 
energi 

Refräng 
- Kan aldrig landa i lycka 
Jag går upp och ner igen 
- Efter topp kommer dalar 
Upp igen och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet efter ett tag 
- Inget kvar jag är iskall 
Upp igen och ner igen 

Vers 3 
Framtiden är monstret som stoppar mina steg 
den skrämmer och förstenar med sin råa 
verklighet 
gjort mig blind för fina färger i denna fula 
förstörda värld 
som är full av flugor fast i spindelväv 

Refräng 
- Kan aldrig landa i lycka 
Jag går upp och ner igen 
- Efter topp kommer dalar 
Upp igen och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet efter ett tag 
- Ständigt fram och tillbaka 
Jag går upp och ner igen 
- Efter topp kommer dalar 
Upp igen och ner igen 
Jag dör när allt är bra 
Tappar fästet efter ett tag 
- Inget kvar jag är iskall 
Upp igen och ner igen 
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Bilaga E: Text till ”Sucker for 
Love” 
Originalversion: 
Vers 1 
You wished for flowers, talks and moonlight 
walks 
She/he gave you nothing you were dreaming of 
with all the fights and troubles you still hoped 
for something better to come through the door 

And your thoughts were running out of time 
tik tok goes the clock but it doesn’t rhyme with 
your 
heartbeat, still you wouldn’t leave 
you need a wake up call 

Brygga 
Staying in the storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold 

Refräng 
Sucker for love, and you don’t know 
sucker for love, You fall  
Poor bastard I feel sorry for your love for love - 
for love 
You always fall back  
when your heart cracks  
never enough - sucker for love 

Vers 2 
Left with a yellow note on the kitchen table 
pack your things and get the fuck out 
You knew things weren’t good but you couldn’t 
leave 
Hoping for a triumph card up her sleeve 

Brygga 
Staying in the storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold 

Refräng 
Sucker for love, and you don’t know 
sucker for love, You fall  
Poor bastard I feel sorry for your love for love - 
for love 
You always fall back  
when your heart cracks  
never enough - sucker for love 

Stick 
Staying in the storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold Staying 
in the storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold 

Refräng 
Sucker for love, and you don’t know 
sucker for love, You fall  
Poor bastard I feel sorry for your love for love - 
for love 
You always fall back  
when your heart cracks  
never enough - sucker for love 

Ny version: 
Verse 1 
Flowers, talks, moonlight walks 
is what you wish, but she never gives 
after every night she leaves with no sign  
trying to grasp, why you feel so sad 
always get stuck in mousetraps  
  

Brygga 
Staying in a storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold 

Refräng 
Sucker for love, (and you don’t know) 
sucker for love, (oh you fall)  
your eyes are closed, all her faults unopposed    
you always crack (and you don’t know) 
when she wants you back (oh you fall) 
never enough (never enough) 
(sucker for love, lo-ve, love) 

Vers 2 
fights and breaks, still in chains 
she knows you’re weak and would never leave 
you wait for better times, just stop and realize  
love is not real, if you always bleed 
she only plays with feelings 

Brygga 
Staying in a storm afraid of being alone 
Settle for iron when you could have gold 

Refräng 
Sucker for love, (and you don’t know) 
sucker for love, (oh you fall)  
your eyes are closed, all her faults unopposed    
you always crack (and you don’t know) 
when she wants you back (oh you fall) 
never enough (never enough) 
(sucker for love, lo-ve, love) 

Stick 
every kiss from her lips that you miss 
only hurts all her tricks makes it worse 
every kiss from her lips that you miss 

Refräng 
Sucker for love, (and you don’t know) 
sucker for love, (oh you fall)  
your eyes are closed, all her faults unopposed    
you always crack (and you don’t know) 
when she wants you back (oh you fall) 
never enough (never enough) 
(sucker for love, lo-ve, love) 
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