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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om att färdigställa musikaliska verk, om tidsbegränsningar och 

om att hitta olika arbetssätt och metoder för ett effektivare låtskapande.  

Jag har genomfört en litteraturstudie om låtskrivning och effektivitet, en 

enkätundersökning till professionella låtskrivare och producenter samt skrivit sex låtar 

varav fyra blev färdiga.  

Jag kom fram till att jag arbetar mer effektivt när jag delar upp arbetet i 45-minuterspass 

för att sedan ta ett par minuters rast. Mina produktioner blir lidande av alltför snäva 

deadlines. Den viktigaste lärdomen är att jag överskattar min egen kompetens och 

därmed har svårt att nöja mig förrän mina produktioner låter som mina förebilders verk.  
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Låtskrivning, musikproduktion, effektivitet 
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1  Inledning 

Hur många konstnärer har inte stött på problem med att färdigställa sina verk? Min 

uppfattning är att det snarare är regel än undantag att färdigställandet är en svår fas. Jag 

är nyfiken på om och i så fall hur man genom ökad effektivitet kan bli bättre på att 

färdigställa musikaliska verk.  

1.1 Bakgrund                   

Jag har, liksom många andra låtskrivare, svårt att färdigställa mina konstnärliga verk. 

Detta är anledningen till att jag vill undersöka om det finns metoder som fungerar för att 

avsluta musikaliska projekt utan att någon annan egentligen tvingar en till det. Jag vet 

att tidsbegränsningar ökar min effektivitet och den aspekten kommer därför också att 

beskrivas i arbetet. 

1.2 Problemformulering                   

En anledning till att jag har svårt att färdigställa konstnärliga verk är att det ofta inte 

finns någon uppenbar mållinje. Låt mig göra en jämförelse med legobyggande, som 

också kan vara både en konstnärlig och en teknisk handling. Vid byggandet av en 

legomodell utifrån en byggsats finns det en tydlig definition av när bygget är färdigt: 

bitarna är slut och produkten ser ut som på ritningen. Att däremot bygga på fri hand och 

ha tusentals bitar gör att det går att hålla på i nästintill oändlighet. Skulle bitarna ta slut 

kan dessa omplaceras. På samma sätt fungerar det med låtskapande anser jag.  

Det som ska undersökas i denna studie är framför allt tillvägagångssätten snarare än 

resultatet, men självklart ska det konstnärliga resultatet vara på minst samma nivå som 

mina senaste alster för att jag ska kunna känna mig nöjd.  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1.3 Syfte och frågeställningar                   

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur jag kan bli mer effektiv i mitt 

konstnärliga och tekniska skapande när det gäller att färdigställa låtfragment till färdiga 

produktioner.  

• Vilka arbetssätt fungerar för mig i området låtskapande? 

• Hur påverkar tidsbegränsningar mig i mina konstnärliga val? 

!
!
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2 Metod 

2.1  Litteraturstudie                  

Jag har läst två böcker. En bok om låtskrivning och en om effektivitet.  

Jag valde Lathund för låtskrivare eftersom jag förväntade mig finna konkreta tips för 

låtskapande i den. Boken är skriven av Eva Hillered, men bygger till stor del på 

intervjuer av etablerade singer-songwriters som till exempel Marit Bergman, Ane Brun 

och Stefan Sundström.  

Dansa på deadline valde jag för att jag förväntade mig att hitta relevanta metoder kring 

effektivitet i största allmänhet. Min förhoppning var att vissa av dessa skulle gå att 

applicera även på låtskapande.  

De metoder och tips som jag har funnit i litteraturen har jag sedan testat praktiskt i den 

konstnärliga delen av det här examensarbetet. 

2.2 Enkätundersökning                    

För att få ytterligare tips på metoder har jag publicerat en enkät i ett nätverk bestående 

av professionella låtskrivare och producenter av kommersiell musik. Frågan som jag 

ställde löd: ”Hur gör du för att vara effektiv i ditt låtskapande?”. I nätverket finns 285 

medlemmar, inklusive undertecknad. Fyra medlemmar valde att besvara frågan. 

Fördelen med att komplettera min litteraturstudie med en enkät är att jag med den även 

når ut till låtskrivare och producenter som inte är singer-songwriters och därmed 

eventuellt arbetar på ett annat sätt.  

2.3 Låtskapande                   

Jag har skrivit och producerat sex låtar, fyra blev färdiga för redovisning. Jag har testat 

utvalda tips och metoder som jag fann i litteraturstudien och enkätundersökningen. Jag 

hade tydliga deadlines på varje låt till en början, men strök dessa ganska snart. Jag ville 

kunna arbeta parallellt med flera verk och slippa räkna minuter per låt. 

Tidsbegränsningen blev istället på hela arbetet.  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2.4 Material                   

Jag har en bank av musikaliska fragment som jag kommer att använda som 

utgångspunkt för färdigställandet. Utöver banken av befintliga fragment kommer viss 

musik att vara helt nyskriven.  

Samtliga fragment har skrivits tillsammans med min låtskrivarpartner Amanda. Hon har 

varit en aktiv medpart i mitt konstnärliga arbete. Jag och Amanda har ett välutvecklat 

samarbete där hon vanligtvis står för det huvudsakliga arbetet med texterna. 

Arbetsgången brukar vara att Amanda arbetar med en text och jag med musiken, sedan 

hjälps vi åt att föra dessa samman och förfina både text och musik tillsammans.  

2.5 Tidsåtgång                   

Jag hade som mål att färdigställa sex stycken låtar under sex veckor. Ursprungligen var 

planen att arbeta med en låt per vecka. Det arbetssättet trivdes jag inte alls med och 

valde därför att sätta tidsbegränsningen till hela arbetet. Jag vill arbeta med flera låtar 

parallellt eftersom att jag upplever att det är mer effektivt. Om jag tappar inspiration till 

ett verk kan jag lätt fortsätta med ett annat för att sedan återgå till det första.  

Jag hann inte färdigt med alla sex låtarna. Exakt vilka orsaker som spelade störst roll vet 

jag inte, men jag tror att följande två punkter är centrala: överdriven perfektionism och 

bristande kunskap i låtskapandet. Jag är helt enkelt lite för noggrann och kräsen i 

förhållande till min kunskaps- och erfarenhetsnivå.  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3 Resultat och diskussion 

3.1 Litteraturstudie                   

De flesta människor är som mest produktiva och kreativa vid kl. 10:00 och har den 

största energidippen runt kl. 16:00. Energidippen på eftermiddagen är oberoende om vi 

har ätit lunch eller ej. Undersökningar har visat att perioden efter lunchen är den tid då 

flest olyckor inträffar. (Rozental och Wennersten, 2014 s. 115). Därför valde jag att 

justera min dygnsrytm och börja varje arbetsdag mellan kl. 8:00 och 9:00. Jag har satt 

ett återkommande alarm på min mobiltelefon kl. 22:30 för att komma i säng tidigt och 

därmed vara pigg och alert nästa arbetsdag. 

Psykologiprofessorn Roy Baumeister har studerat människans begränsade mentala 

resurser. Hans främsta område har varit att studera huruvida människan kan reglera 

tankar, känslor och beteenden när energiförrådet börjar ta slut. Om vi i sådana pressade 

situationer kan motstå frestelsen att falla till föga för mer omedelbara belöningar. Detta 

fenomen kallas inom psykologiforskning för ego depletion (Rozental & Wennersten, 

2014 s. 111). För att hålla energinivån så hög som möjligt under hela dagen har jag 

testat en pausövning som går ut på att arbeta intensivt i 45 minuter för att sedan ta en 

kortare paus (Rozental & Wennersten, 2014 s. 119).  

En annan övning som jag har testat handlar om att bli fri från störande moment, i det här 

fallet sin mobiltelefon (Rozental & Wennersten, 2014 s. 137). Jag kompletterade 

övningen med att även stänga av webbläsaren.  

För att skapa förtrogenhet med vilka låtformer som är mest förekommande i 

kommersiell housemusik använde jag mig av övning 31 i Lathund för låtskrivare 

(Hillered, 2009 s. 93). Övningen syftar till att skapa bekantskap med olika låtformer 

genom analys av utvalda låtar. I och med att jag gav mig in i genrer som var relativt nya 

för mig passade detta utmärkt.  

För att vidare utforska olika låtstrukturer valde jag att använda mig av övning 34 

(Hillered, 2009 s. 93). Övningen går ut på att laborera med olika låtdelar som flyttbara 

pusselbitar. 
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3.2 Enkätundersökning                   

Jag fick fyra svar på min enkät varav tre seriösa. Utöver själva frågan ”Hur gör du för 

att vara effektiv i ditt låtskapande?” hade jag en ruta i formuläret för namn samt en 

kryssruta för angivelse om anonymitet. Jag har valt att inte publicera några namn i 

rapporten då det inte förefaller vara relevant för resultatet.  

En informant tipsar om att sätta upp mål och att skapa ett schema, men poängterar att 

det är svårt att effektivisera en kreativ process.  

En annan menar att det är bra att stänga av telefonen, att spela in allt under 

skapandeprocessen, att låta idéerna vila någon dag för att sedan återgå till dem. Hen 

brukar också jobba utifrån olika beats  och textfraser eller titlar.  1

Den tredje informanten menar att hen inte ger sig förrän hen är helt nöjd, oavsett hur 

lång tid det tar.  

3.3 Låtskapande                   

What it feels like 

Det första verket är nyskrivet och har fått titeln What it feels like.  

Uppkomsten till What it feels like var när jag satt vid min synt och spelade. Jag hade ett 

så kallat pluckljud  som inspirerade mig till att spela en melodislinga. Den melodiska 2

slingan kändes som en typisk EDM -melodi. Jag spelade därefter in slingan via MIDI  3 4

och skapade ett nytt syntljud i datorn som påminde om det jag hade i min fysiska synt. 

Därefter valde jag en sampling av en bastrumma som jag tyckte fungerade för 

ändamålet. Jag strukturerade sedan upp en låtform och lade till fler syntar och trumljud.  

!6

 Beats syftar oftast på olika trum-/rytmfigurer.1

 Påminner om när en stråkmusiker knäpper på sitt instrument med fingrarna. 2

 Electronic Dance Music, t.ex. house, trance och techno. 3

 Musical Instrument Digital Interface, ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk.4
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Den melodiska slingan fungerar både som kompfigur till låten och som hook . I 5

refrängen spelas slingan med ett så kallat leadljud . I och med att jag inte har skapat 6

syntljud tidigare i någon större utsträckning var det ett ganska tidskrävande projekt. Jag 

ville att tonerna på leadljudet skulle glida uppåt när tonerna slogs an för att sedan glida 

nedåt när ljudet klingades ut. Jag lyckades med mitt mål, men det tog sin tid.  

Själva låten tog ungefär en vecka att skriva. Hela produktionen är inte inräknad i detta, 

men tillräckligt för att känna igen slutresultatet. När jag började skriva den här låten 

hade jag fortfarande idén om att skriva en låt per vecka. Jag kände mig stressad över 

den relativt korta tidsperioden och oinspirerad av att bara få arbeta med ett verk i taget.  

Jag tog då beslutet att stryka uppdelningen och arbetade istället simultant med flera 

verk. Tidsbegränsningen blev således på hela arbetet.  

Change the world 

Grunden till Change the world skrev jag redan i slutet av 2013. Jag var då inspirerad av 

Taylor Swifts album Red. Change the world bestod från början av pianohooken, som 

fortfarande är ett viktigt element i låten, samt akustiska trummor och elbas. Jag har nu 

producerat och skrivit den som en EDM-låt. Övningen om låtstruktur (Hillered, 2009 s. 

93) som jag har presenterat närmare under kapitlet litteraturstudie använde jag i den här 

låten. Övningen går ut på att laborera med olika låtdelar som flyttbara pusselbitar.  

Mitt laborerande med övningen resulterade i följande låtform: 

Produktionen är bland annat inspirerad av den norska musikproducenten Kygos låt 

Firestone. Till exempel anser jag att fingerknäppen och den ambienta ljudbilden 

påminner en del om Kygos sound.  

Efter många timmars arbete slog det mig att låten skulle fungera bra som duett. Det 

medförde en något längre tid att både spela in, redigera och mixa den.  

Intro Vers För-
refräng

Vers Refräng Hook Vers För-
refräng

Refräng Hook Break-
down-
refräng

Refräng Hook
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 En strof som repeteras flera gånger och som därmed ger karaktär till en låt.5

 Tydligt melodiskt ljud som är tänkt att spela monofoniskt, en ton i taget.6
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Efter ytterligare ett par timmar i studion med ett inte så tillfredställande resultat 

bestämde jag mig för att höja låtens tonart en ren kvart. En drastisk förändring som 

skulle ha skett betydligt tidigare, men som jag upplevde var nödvändig för att få ut det 

bästa ur vokalisten. Tonartsförändringen innebar att det inte fanns någon tid kvar för att 

göra en duett.  

Satellites 

Liksom i föregående låt fanns det en låtidé som jag arbetade vidare med. Det fanns en 

melodisk hook, elbas och akustiska trummor. Jag valde att behålla den melodiska 

hooken och ersätta elbasen och trummorna med syntbas och trummaskinsljud.  

Till en början var det svårt att påbörja produktionen. Jag öppnade projektet två dagar i 

rad utan att egentligen göra någonting med det. Liksom Plura Jonsson säger:  

När jag inte lyckas avsluta eller gå vidare med en särskild låt börjar jag med en ny.  
(Plura Jonsson, i Hillered, 2009 s. 181) 

Ett par dagar senare kom jag igång med processen och då lyckades jag skapa en form 

och produktion på endast en halv arbetsdag. Detta säger lite om varför det är svårt med 

deadlines i låtskapande. Vissa dagar behövs väldigt lite tid för att få mycket gjort och 

andra dagar kan det vara svårt att åstadkomma någonting överhuvudtaget.  

Jag har i denna låt experimenterat med att förena två genrer. Huvudgenren är house , 7

men sticket tillhör genren dubstep . 8

We could be lovers 

Låten We could be lovers skrevs som en ghostwrite  på en kommersiell pophit från 9

2014. Produktionen var till en början primitiv, liksom referensen. Varken jag eller 

Amanda kom vidare med låten så vi lät den vara i några veckor. Därefter skrev jag en 

!8

 En form av EDM som är nära besläktad med diskomusik.7

 Exempel på artister i genren är Skrillex, Savant och Zomboy. 8

 Ghostwrite, eller spökskriva, är när man skriver utifrån en förlaga. T.ex. använder sig av 9

samma ackordföljd eller låtform som förlagan. 
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melodisk hook och arbetade vidare med produktionen. Hooken inspirerade Amanda att 

skriva text och därefter kom jag på den vokala hooken som är genomgående i hela låten. 

Låtens stick består av text som pratas. Det tog många timmars arbete innan vi hade fått 

till ett resultat som kändes tillfredsställande. Svårigheterna var att både hitta rätt attityd 

och att få till uttalet.  

Ghostwrites har jag använt mig av tidigare och det brukar vara ett effektivt arbetssätt. 

För att undvika plagiat låter jag vanligtvis inte min låtskrivarpartner känna till att det är 

en ghostwrite förrän toplinen är färdig. Den här gången kände Amanda till vilken låt 

som jag hade inspirerats av, men hon lyckades trots det att skriva en topline som skiljer 

sig mycket från förlagan.  

Happily ever after 

Det här är det äldsta fragmentet i mitt arbete. Grundidén skrevs redan någon gång 

2005-2006. Happily ever after hette från början Over for you. Låten är i genren 

amerikansk rock/pop, inspirerad av bland annat Marc Broussards album Carencro och 

Matt Nathansons album Beneath these fireworks.  

Jag har programmerat nya trummor, spelat in ny elbas och akustisk gitarr samt lagt till 

några syntar och en hammondorgel.  

Ungefär två veckor innan inlämningsdatum bestämde jag mig för att inte fortsätta med 

den här låten. Detta på grund av att det skulle bli svårt att hinna med elgitarr- och 

sånginspelningar. Låten är färdigskriven, men inte färdigproducerad.  

With open eyes 

Den här låten är en för mig ovanlig sorts ghostwrite. Jag hörde en akustisk låt från en 

tv-serie som jag fastnade för. Jag behöll ackorden och ungefärligt tempot, men skrev 

och producerade en modern poplåt inspirerad av Taylor Swifts album 1989.  

Jag är väldigt nöjd med produktionen, men toplinen är inte tillräckligt bearbetad så vid 

samma tidpunkt som jag beslutade att inte gå vidare med Happily ever after bestämde 

jag att även lämna denna låt utanför mitt arbete.  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4 Slutdiskussion 

Jag hade som mål att hinna med sex låtar och produktioner. Trots att jag inte lyckades 

med mitt mål har det här arbetet varit väldigt givande. Jag har till exempel insett att jag 

överskattar mig själv. Jag förväntar mig att nå till mina förebilders nivå, vilket inte är 

realistiskt. Det anser jag är den främsta anledningen till att mina produktioner sällan blir 

helt färdiga.  

Happily ever after och With open eyes blev inte färdiga inom tidsramen på grund av 

tekniska hinder. Happily ever after för att jag inte skulle hinna med gitarr- och 

sånginspelning och With open eyes för att toplinen inte skulle hinna bearbetas 

tillräckligt mycket för att kännas helt värdig produktionen som jag är mycket nöjd med. 

Amanda sjunger på samtliga låtar, vilket är en konsekvens av tidsbegränsningen. Både 

jag och Amanda hade gärna testat andra röster på ett par av låtarna, men med brist på 

bra sångare och ett tajt schema gick det inte att lösa.  

Jag anser att tidsbegränsningar påverkar min kreativitet positivt på så sätt att jag blir 

motiverad att arbeta med musiken oavsett om jag känner mig inspirerad eller ej. 

Däremot menar jag att mina produktioner påverkas negativt om tidsramen är för kort i 

relation till mängden musik. Den här gången har jag löst det genom att dra ner på antalet 

låtar för att bibehålla en konstnärlig och tekniskt hög nivå. I och med att jag är 

perfektionist kan jag inte tänka mig att släppa ifrån mig något som jag inte är nöjd med. 

Mina förväntningar på resultatet är högre än min egen kunskapsnivå vilket gör att det 

tar relativt lång tid att skapa en produktion som når upp till den efterfrågade nivån.  

Att arbeta strukturerat och att börja direkt på morgonen har visat sig vara effektivt och 

ett arbetssätt som jag uppskattar. Jag tycker också att metoden att arbeta intensivt i 45 

minuter för att sedan ta en kort paus var bra för att hålla kropp, huvud och öron 

fokuserade. Innan jag påbörjade det här arbetet jobbade jag vanligtvis alldeles för långa 

pass utan paus, vilket ofta ledde till att energin helt tog slut efter ett tag. Energibristen i 

sin tur ledde ibland till att jag fattade underliga beslut, både tekniska och konstnärliga, 

som jag fick justera dagen efter.  
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Vissa saker är svåra att styra över, som till exempel tillgången på musiker och lediga 

inspelningsstudior. Vad beträffar sånginspelning ska vokalisten inte bara ha tid utan 

även energi vid tidpunkten för sånginspelningen för att resultatet ska bli 

tillfredsställande.  

Jag valde att skriva musik i genrer som är helt nya för mig. Det var från början ingen 

genomtänkt strategi utan mer en slump. Detta har så klart påverkat mitt resultat en del. 

Jag har till exempel inte kunnat arbeta på med samma rutin som i vanliga fall utan 

behövt lära mig en del helt nya moment. Bland annat att skapa syntljud och att 

producera moderna beats. Det har tagit längre tid och varit svårare än vanligt, men det 

har varit väldigt roligt och utvecklande. 

Jag kan konstatera att min effektivitet är som högst när det finns en tidsbegränsning. Ju 

närmare slutdatum jag närmar mig desto mer effektiv blir jag. Huruvida musikens 

kvalitet påverkas av detta är däremot oklart.  

Jag har lärt mig att alltid testa olika tonarter för att anpassa låten till den som ska sjunga. 

När vi spelade in sång till What it feels like och Change the world blev det uppenbart att 

det är viktigt att välja rätt tonart för att få ut det bästa ur vokalisten. Om vokalisten ska 

ha möjlighet att göra sitt bästa är det en förutsättning att tonerna ligger i ett bra register.  

Ett problem som har uppenbarat sig under arbetets gång är att jag lätt kan fastna med 

relativt obetydliga element i mina produktioner. Istället för att se till helheten och ta tag 

i det som verkligen betyder något kan jag fastna i finjusteringar och detaljer. Till viss 

del kan dessa tidskrävande detaljer nog utgöra en del av mitt sound, men jag tror att jag 

behöver bli mer medveten om när jag fastnar med just detaljer.  

Jag har som tidigare framgått arbetat i för mig nya genrer. Utvecklingen har varit stor 

och nästa gång jag tar mig an låtar i dessa genrer kommer processen förmodligen att gå 

avsevärt mycket snabbare. Nu upplever jag att jag har ganska stor förståelse för hur 

syntar fungerar och jag har dessutom hittat några favoritsamplingar och -ljud som jag 

kan ha som utgångspunkt i framtida produktioner.  
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En icke-planerad metod som jag även har använt mig av är att få tips från 

studiekamrater. Jag har fått synpunkter på både produktion och mixning från flera 

klasskamrater vilket har varit värdefullt. En klasskamrat som är van vid att producera 

EDM-musik var till extra stor hjälp under arbetets gång.  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Bilagor 

Bilaga A Låttexter 

What it feels like 
Text och musik: Amanda Carlsson, Viktor Löfgren 

!
Here I stand 
In the rain 
With a smile 
While I wait 
Waiting for 
Mr right 
He's a catch 
He's a strike !
I can't believe I really found him 
Can't breath when I'm around him 
I'm in love 
This feeling i just can't deny it 
It's so electrifying 
I'm in love 
I'm in love !
This is what it feels like 
This is what it feels like 
This is what it feels like !!!!!!!!

Here he comes 
With a smile 
And I blush 
Like a child 
Grabs my hand 
While we walk 
I strain a bit 
When we talk !
I can't believe I really found him 
Can't breath when I'm around him 
I'm in love 
This feeling i just can't deny it 
It's so electrifying 
I'm in love !
This is what it feels like 
This is what it feels like 
This is what it feels like !
All the dark empty spaces inside has been 
filled with a light 
A rolling heat of emotions, never seems 
to be set in standby 
Pinch me cause I must be dreaming can 
this be for real? 
Are we really on our way to the top of 
The Ferris Wheel  !

!
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Change the world 
Text och musik: Amanda Carlsson, Viktor Löfgren 

!
The night is young 
No one sees no one knows 
We are here !
The time has come 
We're all set, we are strong 
all is clear !
We're so excited to be here 
Our hearts are pounding with the beat 
We're on the edge of our glory 
Can almost smell the victory !
Come with us 
If you want, if you dare 
we can cope !
Let's take a chance 
If we fall, we'll get back on 
feet again !

Tonight we'll change the world 
Come join us, lets go 
Change the world !
Nothing can 
ever get better 
unless we try !
Why hesitate 
We are here, we are now 
We are late !
But late is better than never 
Cause nothing ventured, nothing gained 
Let's put our heads together 
And make the world a better place !
Tonight we'll change the world 
Come join us, lets go 
Change the world  

  

!
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Satellites 
Text och musik: Amanda Carlsson, Viktor Löfgren 

!
Nobody's gonna slow us down, come feel the beat tonight 
Everybody come and join us now, let's us walk into the light 
Make some moves and sing along this is our melody 
This night belongs to all of us and we're the gravity !
The sound of the drum, an echo in the night 
We building our universe and tonight we're satellites !
Turn up the volume feel the rhythm, nothing can go wrong 
Cause if the mood should drop, well we just repeat this song 
We are aiming at the sky, yeah right up to the galaxy 
Tonight there is nothing in our way, we are the possibility !
The sound of the drum, an echo in the night 
We building our universe and tonight we're satellites !
The sound of drums, an echo in the night 
We build our universe, tonight we're satellites !!
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We could be lovers 
Text och musik: Amanda Carlsson, Viktor Löfgren 

!
In a cab on new years eve 
We were drunk and out of reach 
It's like a picture of yesterday 
Still you are so far away !
I remember you talked so loud 
And though I hushed, you didn't shut up 
I felt so alive that night 
The moon sang made the stars collide !
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers !
All alone on new years eve 
I am drunk and out of reach 
Well, you’re nothing but a memory 
But still the picture's so clear to me !

We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers !
We're in the car, half passed out 
What the hell have we've been drinking 
My ears are howling like a freight train, 
in stereo 
You held me tight, you held me close 
as if you knew what I was thinking 
You laid your head on my shoulder and 
you whispered low.. !
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers 
We could be lovers  !!!

!
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Bilaga B Ljudande material 

Den konstnärliga delen av detta arbete kan bevittnas via följande länk: 

http://viktorlofgren.se/examensarbete 
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