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Abstrakt 
Jag har länge velat bli bättre och snabbare på att skriva och producera låtar. Efter att ha 
inspirerats av en producent som berättade att han skrev låtar och gjorde demos på dem 
inom loppet av två dagar per låt, bestämde jag mig för att testa den metoden för att se om 
jag kunde effektivisera mitt eget låtskrivande och låtproducerande.   

Jag har inom arbetet skrivit och spelat in sju låtar. Varje låt är skriven och inspelade under 
en tidsperioden av två dagar i följd. Två av låtarna är skrivna tillsammans med andra 
personer och jag har använt mig av sångare i min omgivning som har lagt sång på låtarna. 
Resten av produktionen har jag gjort själv.  

Jag ha lärt mig väldigt mycket om min kapacitet som låtskrivare och musikproducent och 
kommit fram till att jag gärna har mer än två dagar på mig när jag gör detta. Jag har 
kommit fram till att det viktigaste för att få färdigt en låt på kort tid är att så tidigt som 
möjligt i processen ha en tydlig målbild av vart man vill ta låten.  



Förord 
Det här arbetet har varit roligt. Jag vill tacka följande personer som har varit avgörande för 
att det gick att genomföra: 

• Handledare David Myhr för ditt kritiska öga och din uppbackade handledning 
• Anna Svensson Rova och Jens Thörnevall för enkla och trevliga låtskrivningssesessioner 

och sånginspelningar. Samt samtal där allt inte behöver handla om musik men sedan 
resulterar i bra låtar. 

• Linnéa Bäcklund, Siri Wallentén, Rebecca Lundin och Fredrika Johansson för att ni ville 
spela in sång på mina låtar och samtidigt bjöd på såna roliga inspelningssessioner.  

• Theo Stocks för att du, när jag hade kört fast helt och hållet i flera timmar utan resultat, 
kom och bjöd på en paus med nya intryck och energi som resulterade i att jag satte mig 
och skrev ”Love Gone Blind”.  

• Ellenor Lorentsson för din otroliga opponering som underlättade mitt färdigställande av 
arbetet.  
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1. Begreppsförklaringar 

• Bounca - När en sätter samman ett eller flera ljudspår till en ljudfil. 
• Bounce - En ljudfil som består av en mix av valda ljudspår i ett musikprojekt. Kan bestå 

av ett eller fler och också den slutgiltiga låtproduktionen. 
• Delay - Effekt för att få fördröjning på ett originalljud eller återge det flera gånger.  
• EQ - Verktyg för att höja och sänka volymen inom utvalt frekvensområde. 
• Hook - Exempelvis en framträdande melodi i en låt.  
• Kompressor - Ett verktyg som utjämnar dynamiken och minskar skillnaden mellan 

starkt och svagt. 
• Körpaket - Sångpartier som innehåller två eller fler sångspår. 
• Limiter - Effekt som trycker ihop ljud. Jag har använt den på flera ljud samtidigt eller 

för att ställa en övergripande ljudnivå. 
• Låt - Jag syftar här på text, melodi och ackord 
• Lägga sång / lägga gitarr - Inspelning av sång / gitarr. 
• Midistyrda ljud - Ljud som som styrs av programmerade midisignaler. 
• Pitch - Tonhöjd 
• Pluggar - Kommer av ordet ”plug-in”. Olika effekter som läggs på ljudspår i ett 

inspelningsprogram. Exempel: Delay, Reverb, Dist, Chorus, Kompressor. 
• Produktion: Arbetet i studion med det som i slutändan blir det ljudande slutresultatet.  
• Referenslåtar / Referensmusik - Musik som jag har använt mig av i arbetet för att 

inspireras, jämföra med och hålla mig på rätt bana.  
• Session - I det här arbetet menar jag den period då jag har jobbat med låtskrivandet och 

låtproduktionen. I arbetet är denna alltid två dagar. 
• Tracks - Instrumental musik utan sång. 
• Reverb: Rumsklang 
• Sampling - Tidigare inspelat ljud som finns i längre eller kortare ljudfiler T, ex olika 

trumljud. 
• Sångdubb - Sångtagning som dubblerar en tidigare inspelad sångstämma.   
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2. INLEDNING 

2.2 Bakgrund 

2.2.1 Personlig Bakgrund inom låtskrivning och produktion 
Under de senaste åren har låtskrivning och musikproduktion blivit ett allt större intresse för 
mig. Mycket tack vare studier på Musikhögskolan i Piteå där låtskrivning uppmuntras av 
såväl lärare som vänner. Den ena av de två stora inspirationskällorna när det kommer till 
undervisning har varit kursen Musikdata där vi bland annat studerade 
inspelningsprogrammet Logic. Lärarna Robert Svensson och Björn Hällis visade ett 
genuint intresse för musikproduktion och poängterade hela tiden att det viktigaste var att 
eleverna lyssnade sig fram till ett behagligt resultat. De lärde ut med stor glädje och 
lekfullhet vilket gjorde att lektionerna blev en av höjdpunkterna varje vecka. Från att 
tidigare ha tyckt att inspelning var krångligt och tråkigt började jag långsamt förstå och 
dessutom tycka att det var roligt.  

Den andra inspirationskällan har varit kurserna i låtskrivning som undervisats av David 
Myhr. Lektionerna innefattade olika teorier och tillvägagångssätt för att skriva pop-låtar, 
gav tillfällen att spela upp egenskriven musik inför andra och lyssna på kurskamraters 
låtar. Det var nyttigt för mig att spela upp musik som jag skrivit och sedan få feedback på 
låt och hantverk. Jag hade tidigare varit obekväm i den situationen. Lärarens, gästlärares 
och kurskamraternas tankar och idéer hjälpte mig att se låtskrivande från nya vinklar. 
Kurserna inspirerade mig och har gjort mig mer intresserad av hantverket och också fått 
mig att vilja jobba med låtskrivande.  

Jag har vänner runt mig som skriver och producerar musik på både hobbynivå och 
professionellt. Det inspirerar att höra vad de har gjort eller att sitta med i studion och se 
hur de arbetar. De senaste åren har både musikproducenter och låtskrivare fått mer 
utrymme i media vilket har gjort att jag har fått mer information om deras arbete och 
betydelse. Det har har i sin tur ökat mitt intresse för låtskrivande och musikproduktion. 

2.2.2 Arbetets Bakgrund 
När jag gick första året på rockmusikerprogrammet i Piteå fick vi besök av låtskrivaren 
och producenten Jez Ashurst. Han jobbade i London och kom över för att producera en låt 
med klassen. Låten vi valde att jobba med hette ”Phoenix” och det var jag som hade skrivit 
den (Lamps & Flowers, 2015). Han jobbade snabbt och effektivt. Det var intressant att 
höra hur han diskuterade kring arrangemang och samtidigt se hur han jobbade med 
låtproduktionen i Logic. Jez berättade vid ett tillfälle att han när han skriver musik ger han 
varje låt två dagar. Han börjar den första dagen med att skriva och så fort låten är färdig 
sätter han igång med produktionen. Han siktar på att hinna spela in delar av sången under 
första dagen. Den andra dagen går åt till att färdigställa bakgrunden och spela in resten av 
sången. Mot slutet av dag två brukar han ha en färdig, välljudande demo. 

Jag har tidigare upplevt mitt låtskrivande som en långsam process. Låtar har blivit 
färdigskrivna men många blir också bara inspelade som korta röstmemon som jag aldrig 
fortsätter att utveckla. De gångerna har jag skyllt på att jag saknar inspiration för att 
slutföra dem. Alla gånger jag däremot har haft en tydlig deadline med en låt har de också 
blivit färdiga inom ramen för deadlinen. Mina kunskaper inom musikproduktion upplever 
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jag som grundläggande och något som jag alltid har velat utveckla precis som 
låtskrivandet.  

Sedan Jez berättade om sin process vid låtskrivande och produktion har jag funderat på 
vad som skulle hända om jag tvingade mig själv att skriva och ha en färdiginspelad demo 
på en låt inom loppet av två dagar. Därför har jag valt att undersöka detta inom ramen för 
examensarbetet med förhoppningen att lära känna mig själv bättre som låtskrivare och 
producent och samtidigt utveckla mig inom båda rollerna.  
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3. Syfte och Frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och reflektera kring den konstnärliga processen vid 
låtskrivning och låtproduktion när den angivna tidsramen för varje låt är två dagar i följd.  

3.2 Frågeställningar:  
• Vilka utmaningar stöter jag på och hur löser jag dem vid den här typen av 

tillvägagångssätt? 
• Hur förändras mitt låtskrivande och musikproducerande då jag skriver efter dessa tajta 

och strikta tidsramar? 
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4. MATERIAL 

Mjukvara:  
Logic Pro X 

Referensmusik:  
”Anything Could Happen” - Ellie Goulding (2012) 
”Dangerous Woman” - Ariana Grande (2016) 
”Don’t Stop Believin’” - Journey (1981) 
”I Don’t Wanna Live Forever” - Taylor Swift & Zayn (2016) 
”Killing Me Softly” - The Fugees (1996) 
”Love Me Like You Do” - Ellie Goulding (2015) 
”Love Yourself” - Justin Bieber (2015) 
”LoveStoned” - Justin Timberlake (2006) 
Musik För Den Undre Klassen - Sorgfrid (2016) 
”Never Forget You” - Zara Larsson feat. MNEK (2016) 
”Sitter På En Dröm” - Oskar Linnros feat. Daniel Adams-Ray (2016) 

Internet:  
You Broke Up How 
www.youbrokeuphow.com  

Soundcloud 
www.soundcloud.com  

Böcker: 
The Complete Rhyming Dictionary (Wood, 1992)  

Övrigt: 
Loggbok  
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5. METOD  

5.1 Inramning 
Jag har ägnat två dagar i följd åt varje låtskrivandesession. Vid varje tillfälle har jag gått 
från ingenting eller från en tidigare låtidé till en inspelad demo. Min deadline har varit när 
jag har gått och lagt mig för att sova dag två, men senast klockan 09.00 nästkommande 
morgon. Klockan 09.00 har varit en påhittad starttid för de anställda på ett påhittat förlag 
som jag skickar min låtar till. Låten har då varit tvungen att finnas i deras inkorg när de 
börjar jobba på morgonen.  

Jag har ”checkat ut” varje tvådagarsession genom att ladda upp min demo på en privat 
Soundcloud-länk och samtidigt skicka låten till min handledare. Uppladdningen fungerade 
som ett kvitto på hur det lät när sessionen var avslutad. Jag skickade låten till min 
handledare dels för att han skulle vara delaktig i processen men framförallt för att jag ville 
känna pressen som uppstår när någon lyssnar på det jag har skapat. Visste jag att låten 
direkt skulle nå någon annans öron ville jag att upplevelsen för dem skulle vara så positiv 
som möjligt.  

Inom projektet har jag skrivit sju låtar. Två av dessa är skrivna tillsammans med andra.  
Låtarna har varit inspirerade av artister som Taylor Swift, Ellie Goulding, Ariana Grande 
och Oskar Linnros. Det är den genren av pop som de rör sig inom som jag har velat att 
låtarna ska fungera i.  

5.2 Låtskrivandet 
Vid varje tvådagarsession har jag börjat med att skriva låten och när de har varit 
färdigskrivna har jag börjat med produktionen. Med låt avser jag text, melodi och 
harmonik och med produktionerna menar jag det som sedan går att lyssna på i form utav 
ljudfil. 

Låtskrivandeprocessen har sett ut så att jag (eller tillsammans med mina medkompositörer) 
har skrivit låten ackompanjerad på gitarr. Jag har tidigt försökt att komma på melodier, ett 
tema eller en historia som jag kunnat skriva runt. Jag har vid flera tillfällen har använt mig 
av referenslåtar för att inspireras och influeras. Vid textskrivandet har jag använt mig av 
följande verktyg för att underlätta skrivandet:  

Tre Kolumner:  
Jag lärde mig det här sättet att spåna fram text på Musician’s Institute i Los Angeles. Man 
skriver tre kolumner enligt följande: 
Kolumn 1: Ord som man kommer på kring ämnet 
Kolumn 2: Fraser man kommer på kring ämnet 
Kolumn 3: Meningar eller mer fraser man antingen kommer på eller pusslar ihop av det 
som skrivits i de tidigare kolumnerna.  
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Exempel från när jag skrev ”Ridin’ On My Own” (som då hade arbetstiteln ”Sorry”). 

Skriva fritt utifrån ämne 
Denna teknik lärde jag mig under låtskrivningskurserna i Piteå. Den bygger på att man 
skriver allt man kommer på kring det givna ämnet. Det behöver inte finnas något 
sammanhang. Syftet är att få ner alla tänkbara idéer och sedan utifrån dem och plocka det 
som skulle kunna vara relevant för låten.  

Exempel från när jag skrev ”Make Me Feel Alive”:  

”… Helt plötsligt finns inga regler. Helt plötsligt finns inga krav. Världen blir mindre och 
jag kan bara känna dig. Om folk runt omkring bara visste. När natten faller på, mina ögon 

smalnar av och jag står här i skuggorna… ” 

Rim 
Jag har försökt använda mig av rim för att få mer flyt i texten. Jag har valt ut ord som jag 
tror kan vara viktiga för historien och placerat dem på platser i texten där jag har velat att 
det skulle rimma. Därefter har jag skrivit ner rimmande ord på vart och ett av de orden. 

Exempel från ”Love Gone Blind”:  

5.3 Produktion 
Jag har börjat med låtarnas produktion när låtarna har varit färdigskrivna eller så pass klara 
att det som återstår har gått snabbt att lösa i studion. Jag har alltid siktat på att ha ett färdigt 
track till att sångarna kommit och spelat in sång. Mestadels har jag använt mig av 
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mjukvaruinstrument som jag har styrt via midi t,ex synthbas, piano, synthar. Trummorna är 
gjorda av trumsamplingar och då har jag försökt hitta de trumljud som jag tycker passar till 
låten. Det enda instrument som har spelats in akustiskt förutom sång är gitarr.  

När sångarna har kommit till studion har jag sjungit låten för dem och sedan har vi spelat 
in del för del av låten. De har ofta kommit på sångstämmor på de ställen i låten där jag 
önskat ha det. Refrängerna har minst två sångdubbar på varje stämma för att få en känsla 
av att sången är mer fyllig i de partierna. Antalet sångspår har varierat från 21 till 85 
stycken i projekten. Efter att sången har blivit inspelad har jag redigerat sångspåren genom 
att klippa bort onödiga ljud, rättat till tonhöjd och valt tagningar.  

Har tracket inte känts färdigt efter jag har redigerat sångtagningarna, har jag fortsatt med 
att jobba med det tills det har känts färdigt. Därefter har jag mixat ihop allting till en 
helhet. Jag har försökt att spara processorkraft genom att bussa effekter som reverb och 
delay.  

Produktionens sista steg har varit att göra en sista ”mastering” på låten. Jag har då bouncat 
ut en version av mixen som jag sedan har lagt in i ett nytt projekt. Syftet med detta har 
varit att lyssna på helheten och försöka att få låten att låta ännu bättre med hjälpa av EQ, 
limiter, stereobreddning etc. När masteringen har varit färdig har jag laddat upp den på 
SoundCloud och skickat den till min handledare.  
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6. GENOMFÖRANDE 

6.1 Session 1 - ”Ridin’ On My Own” 
Text & Musik: Martin Carlsson 
Sång: Rebecca Lundin  
7 - 8 December, 2016 

6.1.1 Session 1 - Dag 1 
Låten börjar med frasen ”Sorry?” och det var den idén som födde hela låten. Några dagar 
tidigare satt jag och spelade gitarr och nynnade olika melodier. Jag fastnade för 
tvåtonsfrasen och ordet ”sorry” lät bra ihop med melodin. Jag tog med den till min första 
session för att se vad jag kunde göra utav den. Jag byggde upp en historia om en tjej som 
hade blivit dumpad av sin otrogna pojkvän. Jag ville få fram en sångtext som var skriven 
utifrån hennes perspektiv, där hon berättar att hon har gått vidare och inte längre bryr sig 
om sitt ex.  

Jag kom ganska snart på en melodi till verserna och efter några olika varianter hittade jag 
även en refrängmelodi som kändes bra. Min första version av refrängen var kortare och 
innehöll bara:  

”You break tables. Toss and turn. We built bridges I will burn.  
You come out to give me guilt. Try the road I have rebuilt.”  

Jag upplevde då refrängen som för kort, både melodiskt och textmässigt. Jag fann 
inspiration till refrängernas andra del genom att lyssna på Journeys melodi i låten ”Don’t 
Stop Believin’” (Journey, 1981):  

”… Strangers, waiting, up and down the boulevard…” 

Jag inspirerades av deras melodi till att avsluta min refräng:  

”I won’t forget. For you the sun sets. And I will be ridin’ on my own.  
Oh, oh, oh. I will be ridin’ on my own.”  

Med den delen kände jag att refrängen fick ett syfte och blev fullständig. 

Låtens melodier och grundhistoria kom jag fram till relativt fort. Den största utmaningen i 
själva låtskrivandet var att hitta rätt ord och fraser som kunde berätta just den historia som 
jag ville få fram. Jag satte upp ett rimschema för att få mer flyt i texten men det begränsade 
också mina möjligheter. Hittade jag en fras som jag tyckte om var följande fras tvungen att 
rimma på den tidigare och samtidigt berätta något.  

Exempel på rim i första versen:  

Sorry? - No need to worry  
I might been broken  - But won’t leave this unspoken  

With a slowly motion you fade  

�  9

https://soundcloud.com/user-193106393/1-ridin-on-my-own/s-bjQ0m


För att hitta inspiration till fraser, ord och vinklingar som jag kunde använda mig av, 
lyssnade jag på Justin Biebers ”Love Yourself” (2015), där han sjunger om ett tidigare 
förhållande som han klarar sig bättre utan. Jag läste också dumpningshistorier på hemsidan 
You Broke Up How, där folk har skickat in sina egna berättelser om hur deras förhållanden 
har tagit slut. Varken hemsidan eller låten gav mig några konkreta ord eller fraser till den 
slutgiltiga låten, men hjälpte mig att hamna i rätt tankesätt för textförfattandet. 

Innan jag började med projektet uppskattade jag att låtskrivningsprocessen skulle ta tre till 
fyra timmar. Jag var inställd på att jobba fort och tänkte då att jag skulle nöja mig med 
första bästa idén. Det tog istället närmare tio timmar att få ”Ridin’ On My Own” färdig och 
det moment som tog längst tid i skrivprocessen var texten. Jag vred och vände på ord, 
fraser, berättande och rim. Trots felaktig uppskattning av tidsåtgången var jag nöjd med att 
ha en färdigskriven låt under projektets första dag och tänkte att jag kommer skriva 
snabbare för varje låt jag gör. 

6.1.2 Session 1 - Dag 2  
Jag började den andra dagen med att göra ett track till låten. Det första problemet jag stötte 
på var att jag insåg att jag inte hade någon bild av hur jag ville att låten skulle låta när den 
var färdig. Jag hade hela tiden haft den akustiska versionen i huvudet och hade inte tänkt 
längre i produktionsväg. Jag visste att jag ville ha synthar, synthbas, trummor och 
eventuellt en drop-del. Med det i åtanke började jag leta trumljud och programmera ett 
komp i datorn. Jag testade mig fram mer än att jag försökte efterlikna en tydlig idé. Efter 
några försök strök jag drop-delen som då hade kostat mig mer tid än vad den eventuellt 
skulle tillföra låten. Rebecca skulle spela in sång efter lunch och mitt mål var att ha ett 
färdigt track tills dess. 

Min ambition höll inte. När Rebecca kom hade jag bara ett trumkomp och ett basspår 
färdigt. Hon var positiv och bjöd på god stämning i studion. Jag lärde henne låten genom 
att sjunga och spela den för henne. Jag blev nervös när jag skulle spela upp den. Troligtvis 
för att låten var ny för mig men också för att jag inte riktigt litade på min egen 
sångförmåga. Rebecca var avslappnad och lät mig ta den tid jag behövde. Trots min 
nervösa presentation av låten var det inga problem för henne att lära sig den.   

Först spelade vi in verserna, sedan refrängerna och till slut sticket. Jag tänkte att det var 
tidseffektivt att inte behöva lära sig hela låten direkt, utan bara lära sig en del i taget. När 
Rebecca hade sjungit in de olika delarna tog vi två tagningar där hon sjöng in hela låten på 
en gång. Jag ville testa om hennes tolkning blev annorlunda när hon hade fått en 
helhetsbild av hela låten. Jag märkte ingen större skillnad mellan de olika sätten att spela 
in. Sången var färdiginspelad på fem timmar, strax efter klockan 18.00.  

Jag satt fram till klockan 04.00 med arrangemang och mixning av låten. Min version är 
instrumentalt avskalad. Jag hade sökt räddning i att lyssna på The Fugees ”Killing Me 
Softly” och försökte efterlikna deras sångreverb för att fylla ut tomma verserna (The 
Fugees, 1996).  
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När jag ”checkade ut” för dagen och första sessionen kände jag att låten inte var fulländad 
och jag förstod att projektet var tuffare och mer tidskrävande än jag hade väntat mig. Jag 
tror att en av anledningarna till att jag inte var nöjd med produktionen var att jag inte haft 
något tydligt mål med låten eller lyssnat tydligt på några referenslåtar och jämfört 
produktionen med dem. Jag var ändå nöjd med att jag hade fått ihop någonting och 
hoppades att jag skulle bli snabbare på alla moment under de kommande låtarna. 

6.2 Session 2 - ”Make Me Feel Alive” 
Text & Musik: Martin Carlsson, Linnéa Bäcklund 
Text: Linnéa Bäcklund 
Sång: Linnéa Bäcklund 
12 - 13 December, 2016 

6.2.1 Session 2 - Dag 1  
Dagarna före den andra sessionen hade jag lyssnat på Ariana Grandes senaste skiva och i 
synnerhet låten ”Into You” (Grande, 2016). Jag gillade texten, produktionen och känslan 
den gav mig. Därför bestämde jag mig för att skriva något som påminde om låten. 

Jag plockade ut ackorden till ”Into You”, läste igenom texten och tittade på musikvideon. 
Jag bestämde mig för att låten skulle ha en förförisk känsla över sig och att texten skulle 
vara skriven utifrån perspektivet från en person som längtar efter att någon på ett förbjudet 
vis.  

Ackordföljderna jag valde till vers och refräng är väldigt lika ackordföljderna i ”Into You” 
och det blev därför svårt att inte sjunga Arianas melodier över dem (Grande, 2016). Vid ett 
tillfälle när jag var nöjd med en refrängmelodi insåg jag snart att jag hade tagit större delen 
av melodin från refrängen på ”Into You”. Jag valde då att skriva om den men tillät mig 
låna vissa av Arianas rytmiseringar.  

Jag trodde att textförfattandet skulle gå fortare denna andra session. Mycket eftersom 
texten tog lång tid under den första sessionen och jag hade blivit medveten om hur viktig 
varje minut var i projektet. Trots denna nyvunna medvetenhet tog det lång tid för mig att få 
klart texten. Jag skrev ner fraser och ord och visualiserade tänkbara scenarion som jag 
försökte få ner i skrift. Jag gjorde ett rimschema och upplevde samma svårighet med att 
hitta rätt ord som förde storyn framåt som när jag skrev ”Ridin’ On My Own”. Jag satt 
med låtskrivandet från 11.00 till 23.00 den första dagen. När jag gick hem för dagen, 
saknade jag fortfarande några meningar i andra bryggan och det fanns inget stick. Jag 
kände mig besviken över att jag inte heller denna gång hade hunnit börja med 
produktionen under sessionens första dag, men hoppades göra bättre ifrån mig dag två.  

6.2.2 Session 2 - Dag 2 
Jag började sessionens andra dag med att försova mig! Jag vaknade med en smärre panik 
men lugnade snart ner mig. Jag hade tänkt gå upp vid 08.00 för att ha klart ett bra track till 
klockan 13.00 då Linnéa skulle lägga sång. Jag fick dock tag på Linnéa och kunde 
senarelägga inspelningen något. Jag hade förlorat två timmars arbetstid men fann ändå ett 
lugn när jag gjorde tracket eftersom jag hade en tydlig målbild om hur jag ville att det 
skulle låta. Hela tiden kunde jag referenslyssna på ”Into You” och höra hur produktionen 
var gjord. Snabbt hittade jag synth- och trumljud som jag gillade och som lät rätt.  
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6.2.3 Sånginspelning 
Linnéa är en god vän och vi har skrivit mycket musik tillsammans. Jag kände mig därför 
avslappnad med henne i studion. Först visade jag henne låten. Liksom vid föregående 
session kände jag mig fortfarande obekväm med att sjunga en låt som var så pass ny för 
mig. Samtidigt märkte jag en skillnad i mitt närmande i att förklara låten. Jag hade insett 
att det inte förväntades en artistisk prestation av mig som producent, utan det viktiga var 
att jag kunde förklara hur låten skulle sjungas. Jag bad Linnéa titta igenom texten. Hon 
kom med förslag på ändringar som vi anammade. Det saknades fortfarande text på en 
brygga och tillsammans jobbade vi snabbt fram en text. Linnéa jobbade mycket snabbare 
med text än vad jag gör. Därför var den klar på bara några minuter. 

Sångtagningarna gick fort och Linnéa var snabb med att komma på körarrangemang och 
stämmor. Jag är inte van vid att arrangera sångstämmor. Därför var det skönt att komma 
med önskemål om hur jag ville ha det som hon sedan genomförde. När jag avslutade 
föregående dag hade jag fortfarande inte skrivit något stick. Jag löste det genom att 
instrumentalt försöka efterlikna sticket i ”Into You” och sedan plocka några fraser från 
refrängen som Linnéa fick sjunga fritt med.  

Stick:  
I can’t wait no more.  

Come in and close the door.  
I’ve got what you’ve been waiting for 

På inspelningen av den första låten spelade vi in alla refränger var för sig. På ”Make Me 
Feel Alive” testade jag att spela in en refräng med alla sångstämmor och sedan kopiera den 
till de kommande refrängerna. Detta sparade tid jämfört med föregående låt och det blev 
också ett arbetssätt jag kom att använda mig av på kommande låtar.  

När vi var klara med sångtagningar fick jag en idé om att använda Linnéas röst i kompet 
på något sätt. Jag bad henne sjunga in några stön och tunga andningar. Såhär använde jag 
dem:  

• Tung andning 
• Stön som rytmisk figur och kort rytmisk melodi 

6.2.4 Pitch Correction 
Sedan projektets första session hade jag upptäckt och lärt mig funktionen ”Pitch 
Correction”. En funktion i Logic där man kan ändra tonhöjd på bland annat sång. Efter att 
ha testat det på några sångspår hade jag upptäckt hur mina öron var vana vid helt korrekt 
pitchad sång i popmusik. Jag bestämde mig därför att gå igenom varje sångstämma och 
rätta till vid de ställen det behövdes. Ibland ändrade jag endast några cent, enbart för att det 
kändes bra att veta att stämmorna kom att vara stämda korrekt mot varandra. Det tog två, 
tre timmar att gå igenom alla sångstämmor, men det kändes värt för slutresultatet. Pitch 
correction kom jag sedan att använda på alla kommande projekt.  
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Exempel på Pitch Correction:      

Orörd sångstämma - Lyssna    Pitchad sångstämma - Lyssna 

6.2.5 Körpaket 
Projektet innehåller två körpaket med tolv sångspår vardera som används på refrängerna. 
De lät först spretiga och jag ville att de skulle sitta ihop mer. Jag testade mig fram med 
kompressorer och EQ och hittade ett bra läge där jag satte en kompressor på varje stämma 
som tryckte ihop dynamiken varje spår ganska mycket och effekten blev att de backade 
upp leadstämman på ett sätt som jag gillade. För att ”limma ihop” dem ännu mer testade 
jag att dista körstämmorna. Ett tips som jag har fått många gånger, men aldrig tidigare 
testat. Jag var positivt överraskad. På hela körpaketet satte jag sedan en Limiter som gav 
en känsla av att jämna ut alla stämmor mot varandra. Detta gjorde att jag blev väldigt nöjd 
med sångproduktionen på låten. Det här sättet att jobba med kör blev också något jag 
fortsatte att använda mig av på kommande låtar. 

6.2.6 Mjukvaruproblem 
Framåt natten började datorn att jobba långsamt och hänga sig. Jag jobbade då 
långsammare och blev irriterad. Jag hade använt mig att mycket effekter på de olika  
ljudspåren, vilket bidrog till att datorn jobbade långsamt. Jag försökte så ekonomiskt som 
möjligt använda effekterna för att spara på processorkraft. Runt klockan 02.00 - 03.00 var 
jag ändå nöjd med vad jag hade åstadkommit under de två dagarna och jag bestämde mig 
för att gå hem och sova.  

6.3 Session 3 - ”Love Gone Blind” 
Text & Musik: Martin Carlsson 
Sång: Anna Svensson Rova 
13 - 14 Januari, 2017 

6.3.1 Session 3 - Dag 1  
Dagarna före session tre hade jag varit i studion och spelat in låtar med ett annat projekt. 
Det hade gjort mig trött och när jag skulle sätta igång med den tredje låten tog det mig till 
efter lunch den första dagen att komma igång. Under lunchtillfället diskuterade jag och en 
vän ett ämne som gjorde mig irriterad. Känslan av irritation i kombination med trötthet 
följde med under hela sessionen och jag kände hur det påverkade min 
koncentrationsförmåga.  
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I session tre ville jag skriva något som liknande Ellie Gouldings ”Love Me Like You 
Do” (Goulding, 2015). Jag hämtade inspiration från låtens harmonik och text. Jag ville 
skriva om någon som var så kär att denne tappar förståndet. När jag hade en färdig första 
vers och brygga, tog jag en paus och läste sedan igenom dem med fräscht huvud. Jag insåg 
då att jag hade närmat mig texten från ett mörkare perspektiv än det jag avsett från början. 
Den texten jag då hade uppfattade jag som en beskrivning av ett destruktivt 
kärleksförhållande. Det hade tagit mig några timmar att få ner första versen och bryggan. 
Jag visste också hur lång tid textskrivandet hade tagit från de tidigare låtarna. Ändå valde 
jag att skriva om texten, eftersom den inte förmedlade det grundsyftet som jag önskade.  

När jag försökte skriva refrängmelodi testade jag flera olika varianter, utan att bli nöjd med 
någon av dem. Jag lärde mig då refrängen i ”Love Me Like You Do” och sjöng den några 
gånger tills jag var bekväm med den. Jag upptäckte att refrängen i Ellies låt började på 
nionde skaltonen över grundackordet. Jag tog då med den tonen i min egen refräng och 
hittade till slut en variant som jag gillade. 

Jag gillade rimmen i den första versen på ”Love Me Like You Do” där ”light” och ”night” 
kommer snabbt efter varandra. Jag försökte hitta något liknande med ”heat” och ”repeat” 
samt ”road” och ”explode” i min låt: 

Love Me Like You Do (Goulding, 2015)      
”You're the light,  
you're the night 
You're the color of my blood…”  

Love Gone Blind 
”Heat, repeat  
My blood runs fast off   
Road, explode  
In the sky like dust   
From the stars ”  

Jag gick hem kl. 23.00 och saknade då både en andra vers och ett stick. Hade jag fortsatt 
på idén från den första versen jag skrev hade jag troligtvis varit färdig med låten vid den 
tiden. Det kändes ändå värt att inte vara helt färdig och istället att ha en vers som jag 
istället kunde stå för. Vid de två tidigare sessionerna hade låtskrivandet tagit lång tid, vilket 
gjorde att jag nu började acceptera att jag inte var helt klar den här gången heller. Jag 
kände också av att tröttheten från aktiviteterna dagarna innan hade påverkat min 
koncentrationsförmågan under hela dagen. 

6.3.2 Session 3 - Dag 2  
Jag försökte lösa min trötthet med att ge mig själv åtta timmars sömn till dag två. Jag 
fortsatte med textskrivandet och fick snart klart en vers till. Jag försökte sedan komma på 
melodier till sticket. Jag hittade en som jag tyckte om och insåg samtidigt att jag inte hade 
något mer jag ville säga med texten. Melodin fungerade bra som en form utav ”frihetsrop” 
och jag tänkte att det passa i låten.  

När sticket och andra versen var på plats började jag att göra ett track till låten. Precis som 
under den andra sessionen, hade jag en tydlig referenslåt och det var då enkelt att hitta ljud 
och kompfigurer. När jag i efterhand hade lyssnat på förra låten ”Make Me Feel Alive”, 
saknade jag tryck i trummorna. Därför lade jag mer tid på det i ”Love Gone Blind”.  
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6.3.3 Sånginspelning 
Anna, som sjöng in sången på låten, känner jag bra sedan innan. Vi har skrivit musik och 
jobbat ihop i flera inspelningssammanhang tidigare. Jag kände mig därför avslappnad i 
studion tillsammans med henne. Jag lärde henne låten med mindre nervositet från tidigare 
sessioner och vi började spela in.  

I ”Love Me Like You Do” sjunger Ellie Goulding första refrängen en oktav under de 
följande. Därför ville jag också ha en oktavs skillnad mellan min första refräng och de 
kommande i denna låten. Jag hade inte tänkt exakt hur det skulle låta i min låt, utan bara 
att det skulle låta bra eftersom det lät så i ”Love Me Like You Do”. När vi testade det lät 
det inte alls som jag hade hoppats och jag insåg att min låt var skriven för att ha alla 
refränger i samma oktav.  

Jag försökte vid inspelningen vara snabbare på att bestämma när en tagning var bra eller ej 
och därigenom minska efterarbetet av sångtagningar. Det ställde högre krav på min 
närvaro vid inspelningen. Jag upptäckte när jag satt och redigerade sångtagningarna att jag 
hade missat att det till exempel kom med några störningar orsakade av att mikrofonstativet 
stötts till.  

6.3.4 Omarrangering av sång 
När vi spelade in sången kom Anna med bra förslag på stämmor i refrängerna. Jag tyckte 
att alla hennes förslag lät bra. När jag sedan själv lyssnade på sångspåren upptäckte jag att 
två olika stämmor var samma melodi med en oktavs skillnad. Det var ingenting jag tänkte 
på när vi spelade in men när jag efteråt lyssnade tyckte jag att det lät tomt som helhet. Jag 
kunde då lösa det genom att använda mig av Pitch Correction och helt ändra tonerna i den 
lägre stämman till en annan melodi som fyllde ut körpartierna. Att jag inte 
uppmärksammande störningarna i mickstativet och hur stämmorna lät ihop tror jag 
handlade om att jag var trött och därför ofokuserad på helheten.  

Originalstämma - Lyssna   Omarrangerad stämma - Lyssna 

6.3.5 Besparing av effekter 
På de tidigare sessionerna hade inspelningsprogrammet hängt sig när jag har använt 
effekter på de olika spåren. På ”Love Gone Blind” försökte jag tänka ännu mer ekonomiskt 
med effekter och framförallt redigera så mycket som möjligt utan effekter först och sedan 
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lägga på dem i slutet. Jag upplevde det som som ett smidigare sätt att jobba på och även 
om effekterna i slutändan överbelastade datorn var vägen dit lättsammare än vid tidigare 
sessioner. 

6.4 Session 4 -”Jag & Du” 
Text & Musik: Jens Thörnevall & Martin Carlsson 
Sång: Jens Thörnevall 
18 - 19 Januari, 2017 

6.4.1 Session 4 - Dag 1  
Det här var första låten i projektet som jag skrev ihop med någon annan. Jens och jag 
känner även vi varandra sedan innan. Vi har liknande referenser när det kommer till musik 
och har en öppen kommunikation när vi arbetar tillsammans. Vi valde att skriva på svenska 
och att ha ”Sitter På En Dröm” (Linnros, 2016) av Oskar Linnros och Daniel Adams-Ray 
som referenslåt. Vi ville skriva en historia om någon som har blivit dumpad och har levt i 
en destruktiv relation till sitt ex. Vi bollade idéer och melodier i högt tempo och vi var 
båda snabba med att säga när vi gillade eller inte gillade något. I vissa fall inom musik kan 
jag vara orolig att trampa någon på tårna men aldrig med Jens. Jag vet att han vill få fram 
ett bra resultat och inte tar något personligt. Och samma sak gäller med mig. Det var ett 
bra arbetsklimat att jobba i.  

Sessionens första dag hade vi båda seminarier inför examensarbetet vilket gjorde att vi var 
tvungna att lämna skrivandet vid några tillfällen. Jag såg det först som något positivt för att 
få paus i skrivandet och sedan komma tillbaka med fräschare hjärna. Men det blev också 
att vi tappade tråden i skrivandet och varje gång vi kom tillbaka var vi tvungna att starta i 
uppförsbacke. Jens skulle iväg på kvällen och när låten inte var färdig bestämde vi att jag 
skulle skriva klart den sista versen och bryggorna. Från att ha känt att vi hade ett bra flyt i 
skrivande på dagen kom jag snabbt tillbaka i samma mönster som vid de tidigare 
sessionerna. Jag vred och vände på ord och fann inte hur jag skulle få fram historien.  
Jag höll på fram till klockan 23.00 och hade då en färdig låt som vi kunde börja spela in 
nästa dag.  

6.4.2. Session 4 - Dag 2 
När jag kom hem efter första dagen var jag trött. Jens skulle inte lägga sång förrän på 
kvällen dag två. Jag hade då tid att både sova och göra ett track innan han kom. Jag valde 
att ta vara på sömnen. Framförallt eftersom jag vid föregående session hade känt att jag 
presterade sämre på grund av trötthet.  

Jag lade mycket tid på att få ihop en trumloop som kändes bra. Jag ville att den skulle vara 
fundamentet genom hela låten. Jag fann mycket inspiration till trummorna och också 
synthfiguren av att lyssna på ”Sitter På En Dröm”. För att få lite mer organisk känsla i 
trumkompet som först enbart bestod av samplade trummor, spelade jag in några 
beatboxstämmor inspirerat av Justin Timberlakes ”Lovestoned”, där det ligger sådana 
genom större delen av låten (Timberlake, 2006). Jag ville ha någon skillnad i kompet 
mellan första och andra versen. Jag fann då inspiration i basspelet på Sorgfrids EP Musik 
För Den Undre Klassen och kom då på basfiguren som kommer i min andra vers. 
(Sorgfrid, 2016).  
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6.4.3 Skriva om text 
Jens kom vid 18.00 för att lägga sång. När vi gick igenom versen och bryggorna som jag 
hade skrivit själv kvällen innan insåg vi båda att det inte fungerade. Texten förde inte 
historien framåt och det blev för mycket melodi och ord i bryggorna. Vi bestämde oss för 
att tillsammans göra något bättre. Vi bollade idéer fram och tillbaka och efter en timme 
hade vi en ny vers och nya bryggor. Versen blev helt ny och bryggorna löste vi genom att 
skala av de jag hade skrivit kvällen innan: 

URSPRUNGSBRYGGA  1 
Timmar gick och natt blev dag  

Nästa morgon låg du kvar  
Frukost, kaffe, lunch vid sju  
Plötsligt va det jag och du  
Men så hände någonting  

Du vill inte vara min  
Jag kom hem och du va inte där  

BRYGGA 1 PÅ INSPELNINGEN:  
Timmar gick och natt blev dag 

Plötsligt var det du och jag 
Men så hände någonting  

URSPRUNGSBRYGGA 2 
Vände om och sprang till mig  

Brände upp varenda grej  
Foton, brev, allt med sax  

Askan glödde, sorgen stack  
Inget mera jag och du  

Det var då och nu är nu  

BRYGGA 2 PÅ INSPELNINGEN: 
Vände om och sprang till mig 

Brände upp varenda grej 
Inget mera jag och du  

De två bryggorna har olika melodier. Vi försökte först att hålla oss till en. Men vi gillade 
båda idéerna så mycket att vi tog oss den konstnärliga friheten att ha olika melodier. I ett 
pop-sammanhang skulle det kunna anses som ”fel” men vi tyckte det var så pass snyggt att 
vi behöll det så.   

6.4.4 Sånginspelning  
Det var hela tiden positiv stämning i studion och jag märkte att Jens hade en annan 
inställning till att sjunga in låten än de tre föregående sångarna. Han var mer med i låten på 
ett annat sätt och kom med idéer och tankar. Troligtvis eftersom han hade varit med och 
skrivit den och hade den i kroppen. Vår största utmaning var att få Jens sång att låta 
aggressiv och fylld av attityd. Vi ville åt det soundet som Oskar Linnros och Daniel Adam-
Ray har i sin sång. Jag försökte egga honom att få fram en vass ton när han sjöng. För att 
få ännu mer tryck i sången testade vi också att lägga en sångdubb på verserna och sedan 
lägga på lite svag dist för att limma ihop dem med varandra. Så här lät det:  

• Du & Jag - Vers 2 (Bara Sång) 

Vi ville få in fler influenser som var inspirerade av Daniel Adams-Ray och gjorde ett 
försök att efterlikna någon slags gospelkör på refrängen. Jag tycker att det låter tomt på 
inspelningen, men tror att felet inte ligger i körarrangemangen utan att jag aldrig hann 
lägga till mer komp på just refrängerna.  
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Vi var klara med sångtagningarna vid ca. 23.00. Jag satte mig då och började redigera 
sången. ”Du & Jag” var tredje låten som jag noggrant gick igenom alla rösttagningar på, 
använde pitch correct där det behövs och trimmade till början och slut på tagningarna. Det 
hade blivit en process på två till tre timmar som jag nu räknade med. Precis som tidigare,  
sparade jag också, ner på effekter och pluggar som kunde göra att programmet jobbade 
långsammare.  

6.4.5 Mjukvaruproblem 
Trumbeatet hade hela dagen varit stabilt, men någon gång runt 02.00 hoppade det ur synk. 
Alla trumslag började spela helt fritt. Jag försökte lösa problemet i två timmar innan jag 
upptäckte att problemet försvann när jag stängde av en Limiter som satt på trumgruppen. 
Limitern hade jag använt för att tighta till trumkompet och för att få mer ”punch” i det. 
Tyvärr var jag då tvungen att offra det för att låten skulle bli lyssningsbar. Klockan 05.30 
tog tröttheten över och jag checkade ut för dagen.  

6.5 Session 5 - ”Guessing Game”  
Text & Musik: Anna Svensson Rova & Martin Carlsson 
Sång: Anna Svensson Rova 
25 - 26 Januari, 2017 

6.5.1 Session 5 - Dag 1  
”Guessing Game” blev den andra låten som jag skrev ihop med någon annan i detta 
projekt. Jag skrev den ihop med Anna. Vi har skrivit musik tillsammans innan och jag 
tycker alltid att det är en rolig process att skriva ihop med henne. Dels för att det blir bra 
låtar, men också för att vi pratar om mycket annat som inte har med låtskrivande att göra 
men som i sin tur ofta inspirerar till textinnehåll. 

Vi hade satt av hela första dagen åt att skriva låten. Av tidigare erfarenheter i projektet var 
jag inställd på att det skulle ta hela dagen. Vi satte oss ner och diskuterade vad vi skulle 
skriva om. Ingen av oss hade någon idé. Jag spelade upp ”Anything Could Happen” av 
Ellie Goulding (Goulding, 2012) och sa att jag gärna skulle göra något i stil med den låten. 
Vi försökte komma på ett ämne men ingen av oss kom på något. Det gjorde mig lite 
frustrerad. Jag tror att frustrationen byggde på att vi hade satt av tid för att skriva och då 
räknade jag direkt med ett resultat. Efter ett tag började vi prata om annat än låtskrivning. 
Ett ämne som vi diskuterade var om hur man tror att andra människor lever ett ”perfekt 
liv”. Hur man ibland kan känna att man själv inte kan någonting och att man samtidigt tror 
att alla andra har stenkoll på allt de gör. Men i själva verket har ingen koll utan bara 
försöker och fejkar sig fram.  

När vi hade pratat klart om det föll alla bitar på plats. Det var precis det ämnet vi ville 
skriva om. Vi ville göra den inspirerad av ”Anything Could Happen”, bland annat genom 
att hålla nere antalet ackord och hitta en melodi-hook som påminner om den Ellie sjunger. 
Sticket ville vi göra inspirerat  av sticket i Taylor Swifts ”Blank Space” (Swift, 2014) där 
en sångfras repeteras och sedan byggs på.  

Direkt blev det mycket enklare att skriva låten då vi hade bestämt ett ämne och tydliga 
referenser. Vi bollade många idéer fram och tillbaka och testade dem allihop. Jag kände 
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mig lika långsam i huvudet som när jag hade skrivit de tidigare låtarna i projektet. 
Skillnaden den här gången var dels att det var roligt att skriva ihop med någon, precis som 
vid låten innan men också för att när den ena personens fantasi tog slut kunde den andra 
bidra med energi och föra skrivandet framåt. Låten var färdigskriven redan vid 19.00.  

Jag hade tidigare inte varit färdig med låtskrivandet så tidigt inom det här projektet. Nu 
hade jag istället tid att börja med tracket redan första dagen. Jag lade därför första kvällen 
åt att hitta trum- och pianoljud som jag gillade.  
  
6.5.2 Session 5 - Dag 2 

6.5.3 Sånginspelning 
Den här gången kände jag att jag hade tid när jag gjorde tracket. Framförallt eftersom jag 
hade kunnat börja på det redan under första dagen. Det mesta var färdigt när Anna kom för 
att lägga sång på eftermiddagen.  Sångtagningarna gick smidigt. Jag upplevde också att 
Anna, precis som Jens i föregående låt, var mer delaktig på det kreativa planet i 
inspelningsprocessen än de som sjöng på de första inspelningarna. Jag gissar att det även 
här berodde på att hon varit med och skrivit låten.  

6.5.4 Gitarrinspelning 
På flera av de föregående låtarna hade jag önskat att spela in akustisk gitarr. Vid varje 
tillfälle har jag skjutit på det och velat ha allt annat färdigt innan vilket gjorde att det aldrig 
blev av. När sången var färdiginspelad mindes jag vad CJ. Vanston, en producent jag 
träffade i Los Angeles, hade sagt:  

”Har du en idé, diskutera inte eller fundera på om den ska spelas in. Spela in den direkt 
och ta sedan beslutet om det är en bra idé eller inte. Det kommer max ta sju minuter.” - 

CJ, Vanston 16/11 - 2016 

Med det i åtanke spelade jag direkt in en akustisk gitarr som kom in på sista refrängen. Jag 
gillade hur den fyllde ut låten och lät den därför vara kvar. Precis som CJ hade sagt tog det 
inte längre än sju minuter att testa idén med att spela in gitarren.  

6.5.5 Produktionsordning 
När jag jobbade med den här låten började jag märka hur jag hade byggt upp ett 
systematiskt arbetssätt med produktionerna. Jag började gärna med att göra ett trumkomp. 
Därefter lade jag bas, följt av ackordsinstrument. Det brukade ofta vara tillräckligt tills det 
skulle läggas sång. Efter sången var lagd spenderade jag två till tre timmar med att 
redigera sångspår och därefter lade jag antingen på något mer instrument eller försökte få 
ihop allt jag då hade till en helhet. Mycket gick av sig själv och jag märkte knappt att 
timmarna flög iväg. Vid session fem kom jag hem vid 07.00 på morgonen. Jag tror att jag 
tappade tidsuppfattningen ännu mer när jag hela tiden visste vad jag skulle göra i nästa 
steg.  
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6.6 Session 6 - ”Want You Here Right Now”  
Text & Musik: Martin Carlsson 
Sång: Siri Wallentén 
2 - 3 Februari, 2017 

6.6.1 Session 6 - Dag 1  
Dagarna före den sjätte sessionen hade jag varit ljustekniker på ett gig, vilket hade tagit 
ganska mycket tid och gjorde mig trött. Ännu en gång märkte jag hur tröttheten var 
genomgående under hela processen. 

6.6.2 Låtskrivandet 
Jag valde att ha Taylor Swift och Zayns låt ”I Don’t Wanna Live Forever” (Swift, 2016) 
som inspirationslåt. Jag använde mig av deras ackordföljd och tog också inspiration ifrån 
låtens text. Jag ville att min låt skulle handla om någon som längtade så mycket efter en 
annan person att den tycker det är jobbigt för varje minut hon behöver vänta. Jag tog också 
mycket inspiration från Taylors melodier till min låt.  

Textförfattandet tog återigen lång tid och jag märkte tydligt skillnaden mellan föregående 
låt, som jag skrev med Anna, där hela processen var kul och inspirerande till att nu sitta 
själv och vrida och vända på ord. Jag använde liknande metoder som innan; att fritt spåna 
ord och fraser. När jag lämnade sessionens första dag var alla delar utom sticket 
färdigskrivet.  

6.6.3 Session 6 - Dag 2 
Siri skulle komma och lägga sång på eftermiddagen. Jag hade som vanligt en ambition om 
att ha en färdig bakgrund till när hon skulle komma. Jag hade byggt upp en bild i huvudet 
av hur jag ville ha tracket och det underlättade mycket när jag satte ihop det. Jag hade 
under flera av låtarna önskat ha lite mer intressant trumspel utan att riktigt veta hur jag 
skulle gå till väga. En natt, en vecka tidigare, hade min granne haft fest och jag hade 
somnat till Zara Larssons ”Never Forget You” (Larsson, 2016) som dånade genom 
lägenheten. Innan jag somnade hade jag fastnat för baskaggefiguren i refrängen och när jag 
sedan gjorde tracket till ”Want You Here Right Now” lyssnade jag och fann inspiration till 
min refrängs baskaggefigur från ”Never Forget You”.  

6.6.4 Sång 
Jag känner Siri sedan innan men vi har aldrig jobbat musikaliskt ihop. Det var en utmaning 
att vid varje inspelningstillfälle känna av den andra personen och hitta rätt dynamik 
tillsammans för att inspelningen ska bli så givande som möjligt. Det var väldigt enkelt med 
Siri. Hon kom till studion och bjöd direkt på en positiv stämning. Vi lyssnade igenom 
tracket och jag sjöng låten för henne. Jag märkte här att jag från första sessionen hade 
blivit mindre nervös att sjunga upp låtidéer för sångarna.  

När Siri hörde bakgrunden första gången sjöng hon spontant ut ”ah-ah-ah”-delen som 
sedan blev låtens intro och som återkommer senare i låten. Det var intressant att se hur 
spontana inslag kan bli en del av slutprodukten. Siri var snabb med att lägga sången och att 
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komma på stämmor där jag önskade. Vid ett tillfälle där jag upptäckte att jag var mån om 
att spara tid var när Siri sa ”Ta några tagningar så kan du välja sedan vilken du vill ha.”. 
Jag hade gärna gjort det om jag hade haft mer tid på mig. Men nu ville jag ha bra tagningar 
direkt istället för att ha fler olika och skjuta på besluten till senare. När sången var lagd 
hade jag hela 84 sångspår att jobba med. Sångspåren ihop med ytterligare 40 spår som 
utgjorde kompet till låten blev tungt för datorn att jobba med. Redigeringen tog då lång tid. 

Något som jag hade upplevt med de tidigare låtarna var att det inte var tillräckligt stor 
dynamisk utveckling av låten, utan att det blev mer en transportsträcka utan några nya 
överraskningar. För att få sista refrängen lite mer intressant la jag därför till mer körpartier, 
en hi-hat och en akustisk gitarr. Det är saker som man kanske inte hör direkt, men något 
som jag ändå tyckte färgade låten på ett positiv sätt.  

Mitt sätt att systematiskt jobba med låten gjorde än en gång att jag tappade 
tidsuppfattningen och kom hem klockan 08.00 på morgonen. 

6.7 Session 7 - ”Dancing All Nite Long”  
Text & Musik: Martin Carlsson 
Sång: Fredrika Johansson 
8 - 10 Februari, 2017 

6.7.1 Session 7 - Dag 1  
När jag skrev den här låten hade jag inga referenslåtar överhuvudtaget att luta mig mot. 
Några dagar före sessionen hade jag kommit på gitarriffet som återfinns i verserna. Samma 
sak med brygg-/hook-melodin: den dök upp i mitt huvud någon dag innan jag satte mig för 
att skriva. Jag tyckte om båda två så mycket att jag ville ha med dem när jag gjorde 
projektets sjunde låt.  

6.7.2 Text 
Jag byggde upp en historia om en tjej som lämnat sin kille men nu ville ha tillbaka honom. 
Hon åker till gatan där han bor och låten ska berätta om det som utspelar sig i hennes 
huvud från att hon går från sin bil till att hon ringer på dörren till den hon älskar. Låten tog 
fram till klockan 23.00 att skriva färdigt. Jag hade inga referenser till låten vilket gjorde att 
jag inte jämförde melodier med någon annan låt. Jag byggde heller inte upp en bild av hur 
jag ville att den slutgiltiga produkten skulle låta. 

6.7.3 Tonart 
Jag ville att låten skulle vara gitarrbaserad och då, för att göra ett track till nästa dag, var 
jag tvungen att veta vilken tonart som passade Fredrikas röst bäst. När melodin var färdig 
stämde jag träff med henne för att testa några olika. Det var första gången tonarten var 
bestämd innan jag satte igång med produktionen. Vid tidigare låtar hade jag programmerat 
låten i den tonarten som jag sjöng den och sedan enkelt ändrat tonart eftersom jag använde 
mig till största del av midistyrda instrument. Det hade också inneburit att jag aldrig hade 
kunnat spela in gitarr i förväg innan.  
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6.7.4 Session 7 - Dag 2  
När jag hade skrivit klart låten den första dagen gick jag till studiorummet för att lämna in 
min gitarr. Rummet var då helt tomt. Jag hade bokat rummet två veckor tidigare och ändå 
hade ingen kontaktat mig angående att det skulle tömmas. Jag visste heller inte vart all 
utrustning hade tagit vägen. Jag blev irriterad och försökte få tag på någon som kanske 
visste något men klockan var för mycket för att kunna få några svar. Jag gick hem och 
försökte sova men var arg och stressad över att jag inte visste vad som hade hänt och 
orolig för att det skulle förstöra min tidsplan. Jag sov dåligt den natten. Nästa morgon kom 
jag till skolan och fick tag på de ansvariga lärarna för studiorummet. De hade flyttat 
utrustningen till ett annat rum. Jag tog på mig att ställa i ordning det nya studiorummet. 
Jag förlorade då ungefär en timme i arbetstid och blev mer stressad inför det att det var 
dags att lägga sång.  

6.7.5 Sånginspelning 
Jag hörde av mig till Fredrika och senarelade sånginspelningen. Det var inga problem och 
när hon väl kom hade jag fått ihop ett färdigt track. Vi har bara träffats några få gånger 
innan detta tillfälle och hon var den sångare i projektet som jag kände absolut minst. Hon 
var väldigt lätt att jobba tillsammans med och väldigt peppande när det kom till att göra 
sångtagningarna. När jag försökte förklara hur jag ville att hon skulle sjunga lyssnade hon 
noga och gav sig inte förrän hon kände att jag var nöjd. Den svåraste delen att spela in 
sång på var ”hooken” där jag hörde så väl i huvudet hur jag ville att hon skulle sjunga men 
hade svårt att förklara. Till slut lyckades jag och då föll alla bitar på plats. Precis som alla 
föregående sångare var Fredrika snabb på att komma på och arrangera sångstämmorna.  

6.7.6 Distraktionsmoment  
På kvällen var det en spelning i en konsertlokal i närheten av studiorummet. Mina 
kompisar spelade och jag ville gärna lyssna. Därför tog jag några pauser under konserten 
spelade och gick fram och tillbaka mellan studion och lyssnade. Det var kul att höra dem 
spela men jag tror att det tog för mycket av min tid samt att den progressiva rockmusiken 
de spelade gjorde mina öron tröttare. Efter konserten kom det förbi några vänner som 
visste att jag satt i studion och jobbade. Det var en trevlig paus men något som gjorde att 
mitt arbete försköts.  

6.7.7 Mjukvaruproblem 
Jag var inte lika ekonomisk med att spara på datorns kapacitet när jag gjorde sista låten. 
När sången och grundkompet var på plats ville jag lägga till lite några till synthar, piano 
och en till bas. Programmet klarade inte av att jag spelade in mer. Jag löste det då genom 
att bounca ut en version av låten och lägga på instrument i ett annat projekt för att sedan 
importera in dem i mitt föregående projekt som ljudfiler. Det var ett smidigt sätt att lösa 
det på. Det som jag tyckte var jobbigt med det var jag inte direkt kunde gå in och ändra i 
midifilerna direkt i projektet jag jobbade med.  

6.7.8 Ingen referens och trötthet 
Detta blev den låt som jag varit uppe längst med. Jag kom hem vid 08.30 på morgonen. 
Jag hade varit uppe i tjugofem timmar och jag litade inte på mina öron över huvud taget 
då. När jag lyssnade på mixen på väg hem var det redan mycket som jag ville ändra. Tiden 
sprang bara iväg och jag glömde också bort att referenslyssna på annan musik under tiden 
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jag gjorde produktionen. Låtarna innan hade jag varit ganska nöjd med och jag tror att det 
gjorde mig för självsäker att vad jag än gjorde så skulle det låta bra.  

6.8 Utmaningar och förändringar 

6.8.1 Musikalisk Vision 
Den största utmaningen i projektet har varit att ha en färdig låt i slutet av varje session. Vid 
de tillfällen som jag tycker att jag har lyckats bäst med att skriva och spela in låtarna har 
nyckeln varit att jag har haft en tydlig målbild om hur den färdiga produktionen ska låta. 
Det har underlättat mycket vid t, ex instrumentering, komp, val av ljud och EQ- och 
kompressor-inställningar.  Vid två tillfällen har jag inte haft någon klar målbild. Det var 
vid första och sista låten. Då blev jag heller inte lika nöjd med slutresultatet som med de 
andra låtarna. Att det var första låten som saknade målbild tror jag handlade om att jag 
ännu inte hade upptäckt vikten av musikalisk vision. Att jag saknade en vision för sista 
låten, tror jag handlar om att jag hade blivit för nöjd med de föregående låtarna och helt 
enkelt glömt bort vikten av att ha ett tydligt mål.  

6.8.2 Referenslåtar 
För att hålla mig på rätt bana i min musikaliska vision och sikta mot min målbild har 
referenslåtar varit avgörande för att jag skulle kunna genomföra arbetet. Jag kunde alltid 
lyssna på dem för att se om jag var på rätt väg. Det har handlat om bland annat 
arrangemang, instrumentering, tempo, produktion, sångmelodier och text. När min egen 
fantasi inte orkat med längre men jag fortfarande har varit tvungen att jobba, på grund av 
tidspressen, har jag kunnat finna inspiration i referenslåtarna. 

6.8.3 Text 
Jag har alltid tyckt att text är det svåraste inom låtskrivning. Även i det här projektet var 
det svårt. Jag trodde att jag skulle skriva texterna snabbt på grund av tidspressen och inte 
vrida och vända så mycket som jag gjorde. Men jag ville hela tiden få fram något som jag 
kunde stå för och dessutom lade jag mycket tid på att hitta rim till låtarna. Något som 
skulle kunna ifrågasättas rent tidsmässigt är mina val att skriva om texter som jag hade 
som var färdiga. Innan jag startade med projektet hade jag nog sagt att den texten som först 
hamnar på pappret får vara den som gäller med tanke på tiden. När jag sedan upptäckte att 
jag hade skrivit texter som jag inte var nöjd med kändes det alltid värt den extra tiden att 
skriva om dem.  

Av de metoder jag använde mig av för att skriva text fann jag inget som effektiviserade 
mitt skrivande mer än något annat, förutom under session fyra och fem då jag skrev ihop 
med Jens och Anna. Jag upplevde då att det var lättare att komma fram till text tillsammans 
och därigenom spara tid.  

6.8.4 Skriva ihop med andra 
Jag tyckte att det var kul att skriva ihop med Jens och Anna vilket också avspeglade sig i 
hela arbetsprocessen. Det var delat ansvar på låtskrivandet vilket gjorde att jag inte kände 
lika mycket press som vid de andra tillfällena. De var också ännu mer taggade och kunde 
relatera till låten på ett annat sätt än de andra sångarna vilket gjorde att arbetet gick fortare 
och jag fick väldigt mycket energi av den positiva glädjen i studion.  
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6.8.5 Sång 
De sex sångarna som har sjungit in låtarna till projektet känner jag olika väl. Från att ha 
bott ihop, turnerat ihop, känt varandra i flera år till att bara träffats några enstaka gånger. 
Det har varit en utmaning att försöka få alla sångare att känna sig så bekväma som möjligt 
i studion och försöka få fram hur jag ville att de ska tolka mina låtar. Alla har varit 
tillmötesgående och alltid visat att de vill leverera så bra som möjligt.  

Jag har tyckt att det viktigaste på varje låt har varit sången och det har varit en utmaning 
att skynda på inspelningsprocessen samtidigt som jag har velat ha ett så bra resultat som 
möjligt. Eftersom att låten inte har funnits i mer än en dag innan den spelas in har de aldrig 
haft någon längre tid på sig att känna in den. Ändå har sånginspelningar flutit på väldigt 
bra. 

Jag har tyckt att det har varit jobbigt att jag inte alltid har haft ett tydligt körarrangemang 
uttänkt när de har kommit till studion för att spela in. Alla har varit positiva och kunnat 
tänka i körarrangemangsbanor mycket bättre än jag vilket har gjort att det inte har varit 
några problem. Vid några tillfällen blev sångarna frustrerade när de inte direkt kom på 
några stämmor. Då försökte jag lugna dem och poängtera att det inte var någon stress. Jag 
försökte vara så snabb och konstruktiv som möjligt med feedback på deras sånginsatser. 

6.8.6 Pitch Correction  
Från och med session nummer två har jag använt mig av Pitch Correction. Det är något 
som har tagit två till tre timmar per låt, men också något som har känts väldigt värt det för 
slutresultatet. Jag blev dessutom mycket snabbare på det under projektets gång.  

6.8.7 Sömn  
Att vara utvilad och få tillräckligt med sömn under projektet har varit en utmaning. Jag har 
tydligt märkt av hur min trötthet påverkat mina prestationer, både när jag har skrivit låtarna 
och när jag har jobbat i studion. När jag har varit trött har jag blivit mer lättirriterad, haft 
svårare att komma på text och varit mindre uppmärksam vid inspelningstillfällen. Första 
natten i varje session har jag oftast fått tillräckligt med sömn, men natt nummer två har jag 
varit uppe till mellan klockan 02.00 - 08.30. Det har både påverkat produktionen och jag 
har varit trött dagarna efteråt.  
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7. Avslutande Diskussion 
I skrivande stund är jag nöjd med vad jag har åstadkommit i det här projektet. Jag har 
pressat mig själv till att jobba på ett sätt som tidigare har varit ovant för mig och samtidigt 
fått fram sju låtar. Jag har vid varje session skrivit och producerat fram en demo med ett 
resultat där jag tycker att man kan höra vad tanken med låten är. Från att tidigare ha sett 
låtskrivning mer som en ”magisk kraft” som byggde på inspiration och tillfälligheter har 
jag nu förstått hur struktur och disciplin hjälpa mig vid låtskrivning och produktion.  

Att begränsa mig till två dagar per låt och sedan reflektera kring processen har gjort att jag 
har lärt mig mycket om mig själv. Mycket av det jag har lärt mig är egentligen sådant som 
jag har fått berättat för mig tidigare. Men det har blivit extra tydligt då jag var tvungen att 
uppleva det själv. Här är några exempel:  

Sömn 
Jag tror att alla vet att det är viktigt att vara utvilad när man ska prestera. Inom projektet 
har jag varit dålig på vila. Både under sessionerna och också se till att vara utvilad före 
sessionens första dag. Jag har tydligt märkt ett samband mellan de tillfällen som jag har 
sovit för lite och hur lätt jag har blivit distraherad vid låtskrivandet, ouppmärksam vid 
produktionen och känt en stress och osäkerhet vid sånginstruktioner.  

Tydlig målbild 
Det har varit enklare att skriva en låt då jag har vetat hur jag vill att den ska låta när den är 
färdig. Att veta vart jag vill har gjort att jag har begränsat mig i alla led och lättare kunnat 
veta om det jag gör fungerar eller inte för att nå till slutmålet. De gånger jag har saknat en 
tydlig målbild har varit frustrerande och jag har inte varit lika nöjd med slutresultatet. Att 
ta hjälp av referenslåtar och lära sig av hur andra har gjort har varit till stor hjälp och något 
jag kommer att ta hjälp av ännu mer i framtiden.  

Skriva ihop med andra 
Jag har lärt känna mig själv som låtskrivare. Jag är snabb på att komma på melodier men 
långsammare än jag hade väntat på mig på skriva text och få fram den berättelse som jag 
vill berätta. De roligaste och mest fruktbara låtskrivarsessionerna har varit när jag har 
skrivit ihop med andra. Jag har i många sammanhang hört låtskrivare som föredrar co-
writes. När jag i projektet har sett fördelarna socialt, tidsmässigt och resultat i relation till 
att skriva själv är det något som jag vill göra mer av framöver.   

Tydlighet vid sånginspelning 
Jag har lärt känna mig själv som producent och under projektets gång insett hur viktigt det 
är att jag vet vad jag vill att sångarna ska göra. Det har också varit viktigt för mig att ta 
vara på deras egen konstnärlighet. Att hitta en balans mellan vad jag vill och deras egna 
spontana känslor för låten har varit intressant att utforska. Jag har försökt att ha en så 
tydlig bild som möjligt om vad jag vill att de ska göra och samtidigt bjuda på en 
avslappnad stämning i studion mer målet att de ska känna sig så fria som möjligt. Jag har 
också försökt vara så snabb och konstruktiv som möjligt med kritik efter att de har sjungit 
in. Dels för att det har varit ont om tid, men också för att de inte ska behöva fundera på vad 
jag tycker och bli osäkra.  
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Hitta min egna metod vid produktion 
Att jag successivt hittade en metod och tillvägagångssätt vid produktionen av låtarna är 
något som jag är tacksam för och något som jag tror var tvunget att långsamt växa fram. 
Jag tror att jag kommer fortsätta experimentera med i vilken ordning och hur jag gör 
produktioner framöver.  Det är något som konstant utvecklas. Nu känner jag att jag har fått 
en bättre grund att stå på. 

Allt som jag har lärt mig i projektet tror jag att jag kommer plocka med mig i framtidens 
låtskrivning och producerande. Jag är glad att jag testade två-dagars-begränsningen för att 
fatta snabba beslut. Jag är överlag nöjd med låtarna, men ser också att mitt hantverk går att 
utveckla i framtiden.  

Jag är i mångt och mycket nöjd med vad jag har fått ut av arbetet. Men jag gillar inte helt 
och hållet begränsningen av två dagar för att det blir slitigt på den nivån jag är nu. Det har 
varit för mycket jag har velat hinna med och jag har inte inte riktigt känt att jag har kunnat 
matcha det snabba arbetstempot. En begränsning som jag gärna skulle testa i framtiden 
vore istället att ha tydliga arbetstider på dagarna. T, ex: Starta vid 08.00 på morgonen, 
lunch vid 12 och sluta jobba vid 17.00 för att sedan fortsätta nästa dag vid 08.00 igen.  

Jag hoppas att det här arbetet är en bra start för mig för att till slut komma in i musikbranschen 
och kunna försörja mig som låtskrivare och producent.  
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8. REFERENSLISTA 

MUSIK:  

Publikationsformat: Spotify och Apple Music:  
Ariana Grande - Dangerous Woman, Dangerous Woman, 2016, Republic Records 
http://open.spotify.com/track/2h1IPjP471JJRSShTHRUhi 

Ellie Goulding - Love Me Like You Do, Delerium, 2015, Polydor Ltd (UK) 
http://open.spotify.com/track/3zHq9ouUJQFQRf3cm1rRLu  

Ellie Goulding - Anything Could Happen, Halycon, 2012, Polydor Ltd 
http://open.spotify.com/track/3nonEISr5tui8o4UF9XXfM  

Fugees - Killing Me Softly, The Score, 1996, Sony Music Entertainment 
http://open.spotify.com/track/4uQ51cCfGVqnD2B7b0VwDO  

Journey - Don’t Stop Believin’, Escape, 1981, BMG / Sony Music 
http://open.spotify.com/track/4bHsxqR3GMrXTxEPLuK5ue  

Justin Bieber - Love Yourself, Purpose, 2015, Def Jam 
http://open.spotify.com/track/3hB5DgAiMAQ4DzYbsMq1IT  

Justin Timberlake - LoveStoned, Futuresex/Lovesounds, 2006, BMG / Sony Music 
Entertainment 
http://open.spotify.com/track/3qYCfox9txQoEQAG0mbwd5  

Lamps & Flowers - Phoenix, Phoenix, 2015, Martin Carlsson 
http://open.spotify.com/track/6ixJLHBBZCRLmt67dUXo2W  

Oskar Linnros feat. Daniel Adams-Ray - Sitter på En Dröm, Sitter På En Dröm, 2016, Yo 
Running Club AB / Dundra Publikationer AB  
http://open.spotify.com/track/3E9ttpd4Btjak9UzcEWYjV  

Sorgfrid, Musik För Den Undre Klassen, 2016, Caramba Musik 
http://open.spotify.com/album/6U12pgrCBMiMDtTLsRaVrL  

Taylor Swift - Blank Space, 1989, 2014, Big Machine Records 
https://itun.es/se/6gve2?i=907106180  

Taylor Swift feat. Zayn - I Don’t Wanna Live Forever, I Don’t Wanna Live Forever (Fifty 
Shades Of Darker), 2016, Universal Music 
http://open.spotify.com/track/3NdDpSvN911VPGivFlV5d0  

Zara Larsson feat. MNEK - Never Forget You, Never Forget You, 2015, TEN 
http://open.spotify.com/track/0CQTJlVR2tPLsZ8mtpY8Cr  
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Internet:  
Ariana Grande - Into You (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=1ekZEVeXwek  

You Broke Up How 
www.youbrokeuphow.com 

Tryckta källor: 
Wood, C. (1992) The Complete Rhyming Dictionary, New York: Random House 
Publishing Group 

Otryckta Källor:  
Ashurst, Jez  - Lektion och Föreläsning (2014) 
Hällis, Björn - Lektioner (2014)  
Myhr, David - Lektioner (2014) 
Svensson, Robert - Lektioner (2014) 
Vanston, CJ - Informella samtal och lektionstillfälle (2016)  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9. Låttexter som bilagor 

9.1 Ridin’ On My Own 

VERS 1 
Sorry?  
No need to worry  
I might been broken  
But won’t leave this unspoken  
With a slowly motion you fade  

Said ’Forever’   
Now I think ’Whatever’  
Played my feelings  
(Always) awake and watched the ceilings  
All the drunken evenings alone  

BRYGGA 
Hold a knife and just pretend  
You say ’sorry, be my friend’  
Cuts are healed when you’re not around  

REF 
You break tables  
Toss and turn  
We built bridges   
I will burn  

You come out   
To give me guilt  
Try the road   
I have rebuilt  

I won’t forget  
For you the sun sets  
And I will be riding on my own  
Oh, oh, oh  
I will be riding on my own  

VERS 2:  
You’re new one  
Hope it was fun  
Heard she cheated  
Ain’t it fun how it’s repeated  
Lies and you were treated the same  
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BRYGGA 2:  
All these nights when I come home  
I cant reach you on the phone  
Now I’ll never call you again  

REF 

STICK: 
Broken Hearts will never  
Never bring you down  
They will only build you up x4  

REF x 2  

9.2 Make Me Feel Alive 

VERS 1 
Slowly  
It’s almost like you know me  
I know it’s not an option  
Byt something turns me on  

It the Shadows  
My mind would maybe let go  
Just to taste the flavour  
Of that thing your give  

BRYGGA 
Baby, I’m shaking  
You’re playing your role  
My, body is aching  
I’m loosing all control  

REF 
Come and let us play some (/now)   
Play without the rules  
I feel it deep inside me  
Now I can’t refuse  
Come and draw me closer  
Drown in eyes so blue   
Make me Feel Alive!   

Finish what you started   
I can’t wait no more  
The temperature is rising  
Let us hit the floor         (out here on the floor)   
This will be our secret  

�  30



Come in and close the door  
Make me feel alive  

VERS 2  
Secret  
No one has to know that  
You and me are playing  
Innocent and fast / We’ll never take it slow.   

BRYGGA 2 
(It) Might be forbidden  
My blood runs too hot  
My, body is weakened           (earlier)  
Going crazy but you’re not  

STICK 
I can’t wait no more  
Come in and close the door  
I’ve got what you’ve been waiting for  

REF x 2 

9.3. Love Gone Blind 

VERS 1 
Where, don’t care  
I’ll go wehere you lead  
Me, to see   
The hidden paths of gold  
As we’re walking   

Heat, repeat  
My blood runs fast off   
Road, explode  
In the sky like dust   
From the stars  

BRYGGA 1 
Take my hand and show the way  
Through the alleies  
Let our minds play  

Please don’t rush, but come here fast  
Take our highway  
Make this thing last  
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REF 
Rumble and heartbeats  
You’re shaking my ground  
And I keep on falling down  

Deep in this ocean  
Let’s see what we find  
Even if Love Gone Blind  
Love Gone Blind  

VERS 2 
You, can do  
Whatever comes your  
Way, but stay  
And never let me go  
From this moment  

They, they say  
We’ll never make it   
Through, but two  
Can always make it work  
Though our hearts burn / Though our minds spin  

BRYGGA 1 
Take my hand and show the way  
Through the alleies  
There’s no replay  

Please don’t rush, but come here fast  
We don’t know yet  
How long things last  
REF 
Rumble and heartbeats  
You’re shaking my ground  
I keep on falling down  

Deep in this ocean  
To see what we find  
Even if Love Gone Blind  
Love Gone Blind  
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9.4 Jag & Du 

VERS 1  
Jag kommer ihåg första gången du log mot mig  
Försökte titta bort men kunde inte säga nej  
Jag föll för frestelsen fast jag borde anat  

Det var någont med det sättet som du rörde dig  
Hur du prata, titta bort ändå förförde mig  
Vi tog en taxi till mig utan att tänka  

BRYGGA 
Timmar gick och natt blev dag  
Nästa morgon låg du kvar  

Frukost, kaffe, lunch vid sju  
Plötsligt va det jag och du  

Men så hände någonting  
Du vill inte vara min  

Jag kom hem och du va inte där  

REFRÄNG 
Nyss så va du här   
Vart tog du vägen?   
Jag trodde jag var din i alla lägen  
Plötsligt står jag här själv, ensamt minne av dig  
Det kommer inte längre vara vi  
Vara jag & du  

VERS 2   
Jag satt och stirrade ut i natten - ingen hörde mig  
Sprang mot din gata - hoppas att du kanske ändrat dig  
Stanna, tänkte va fan håller jag på med   

Är inte värt det, det blir samma sak gång på gång  
Som Maggio sjöng i  gammal sång   
Hon sa: ”Finns det en så finns flera”  

BRYGGA 
Vände om och sprang till mig  
Brände upp varenda grej  
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Foton, brev, allt med sax  
Askan glödde, sorgen stack  

Inget mera jag och du  
Det var då och nu är nu  

9.5 Guessing Game 
you keep on diggin’  hope to find gold 
you keep on wishing you weren’t that old 
if you just had a little time to waste 
on walking in your own pace 

Every picture - pictured perfect 
What you see is what you won't get 
just so tierd of wasting your time 
tryin' to live the perfect life 

Ref 
We don’t have to walk a straight line 
We don’t have to act like we’re fine 
life ain’t nothing but a guessing game 
we should know by now 
there are no rules that can’t be broken 
there are no doors that can’t be opened 
this ain’t nothing but a guessing game 
we should know by now 

You keep on working with a blindfold 
do the things you've always been told 
wish that you could leave this round-about 
find another way to live life 

you won't stop sleeping 'cause you're dreamin' 
know you'll wake up with the feeling 
that you're always falling behind 
can't keep chasing a lie 

Ref 
we don’t have to walk a straight line 
we don’t have to act like we’re fine 
life ain’t nothing but a guessing game 
we should know by now 
there are no rules that can’t be broken 
there no doors that can’t be opened 
this ain’t nothing but a guessing game 
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we should know by now 
instrumental del. 

Stick 
no one knows how to make it right 
your answers, they are only yours to find 
All that you can do is live your own life 

Ref 
we don’t have to walk a straight line 
we don’t have to act like we’re fine 
life ain’t nothing but a guessing game 
we should know by now 
there are no rules that can’t be broken 
there no doors that can’t be opened 
this ain’t nothing but a guessing game 
we should know by now 

9.6 WANT YOU HERE RIGHT NOW 

VERS 1 
Hey, it’s not too late   
I’m still awake and my mind is going   

Wild, in the night  
I wanna hear you breathe close next to me  

BRYGGA 1 (oktavstämma) 
I wanna play in darkness  
There’s a game made only for us  
And I want you to keep me in control  

Come, dive into my ocean  
I wanna feel your tempting motion  
And I want you tonight  

REF 
I don’t wanna wait - Forever  
Later is too late  
  I want you here right   
Now - Together  
Gonna love you loud   
And scream out inte the   

Night together   
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Shout forever  
And my body can not  

Wait ’til later  
(to) Taste your flavour  

And I want you here right now  

VERS 2  
Come - before we’re gone  
I want to see what’s behind this   
Scene - so lead me  
Explore this world and keep this secret  

BRYGGA 2  
So let us play in darkness  
You can lead to other places   
And I want you to keep me in control  

You give me expectations  
Wanna see if you can face them  
And I want you tonight   

REF 
I don’t wanna wait - Forever  
Later is too late  
I want you here right   
Now - Together  
Gonna love you loud   
And scream out inte the   

Night together   
Shout forever  
My body can not  

Wait ’til later  
(to) Taste your flavour  

And I want you here right now  

STICK 
I’ve been here waiting  
Too many hours   
The thought of you is not enough  

Don’t wanna save it   
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Save it for later  
I wanna touch you now  

REF 
I don’t wanna wait - Forever  
Later is too late  
I want you here right   
Now - Together  
Gonna love you loud   
   
I don’t wanna wait - Forever  
Later is too late  
I want you here right   
Now - Together  
Gonna love you loud   
And scream out inte the   

Night together   
Shout forever  
My body can not  

Wait ’til later  
(to) Taste your flavour  

And I want you here right now  

9.7 DANCING ALL NITE LONG 

VERS 1 
Been away, been away for too long  
It’s true, I really missed you  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 

Some things I said was wrong  
Maybe didn’t think this through  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 

BRYGGA 1 (Pannad?) 
Now I’m standing   
Here, on your street thinking what I’ll say to you  

People passing by  
I hardly see them   
Memories  flashing by  
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REF:  
When we were dancing  
When we were dancing all night long  
When we were dreaming  
When we were dreaming all night long  

- MELODI -  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 

VERS 2 
Gonna say, gonna say ’I’m sorry’  
It’s true, I really miss you  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 

Hope you’ll say ’no need worry’   
And we’ll dance the night away  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 

BRYGGA 2 
(I) left your hand and ran out in the dark woods  
Never to look back   

(But) recently I’ve had these dreams about you   
Never wanna wake up  

REF:  
When we were dancing  
When we were dancing all night long  
When we were dreaming  
When we were dreaming all night long  

LUGN REF 
Fritt   

When we were   
   
- MELODI -  
- Ah, ah, ah, ah, ah - 
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