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Abstrakt 
I denna uppsats undersöker jag hur pass effektiv jag kan vara i mitt musikskapande och 
hur jag kan göra för att bli ännu mer effektiv. Under nästan två månader skrev jag tre 
låtar i veckan som resulterade i totalt 16 stycken låtar. Av dessa valde jag ut fem stycken 
som jag spelade in och producerade. Genom att ge mig själv tydliga tidsgränser och 
använda effektiva verktyg och metoder, har jag lyckats skriva mer musik än vad jag 
någonsin tidigare har gjort. Resultatet visar att med vilja, disciplin och rätt verktyg så 
kan jag producera betydligt mer material än vad jag tidigare hade vågat tro.  

!
Nyckelord 
Musikproduktion, effektivitet, låtskrivande, komposition, textförfattande, musik.  
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Tack 
Tack till Patrik Ahlm, Hans-Erik Holgersson, Moa Hallqvist och Karin Larsson 
Eriksson.  
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1. Bakgrund 
Att bedriva konstnärlig forskning är i mångt och mycket en personlig arbetsprocess där 

forskaren i första hand utgår från sig själv och sitt eget skapande. Det kan vara svårt att 

få insikt i hur skapande faktiskt går till. Även för konstnären själv så kan det vara svårt 

att konkretisera sin egen arbetsprocess och peka exakt på vad det är som händer. Jag har 

under de senaste åren reflekterat mycket kring min egen skapandeprocess. Det vanliga 

är att jag under perioder känner mig tömd på inspiration och då får svårt att producera 

någonting överhuvudtaget. I perioder har det gått månader utan att jag får ur mig ett 

endaste alster. Min övertygelse är att det egentligen bara beror på ren och skär lathet. 

Visst, under vissa dagar flyter det på bättre än andra men överlag så är det helt och 

hållet upp till en själv att välja hur pass produktiv man vill vara. 

!
Under de snart tre år som jag har spenderat vid universitetet så har jag lagt märke till ett 

kusligt samband mellan produktivitet och deadlines. I de situationer då jag själv har haft 

en deadline eller jobbat inom tydliga tidsramar så har jag märkt att min produktivitet 

ökar avsevärt. Ett tydligt exempel på detta var under vår ”låtskrivarvecka” då jag 

(tillsammans med andra) skrev fyra låtar på en vecka. Fyra låtar. På en vecka. Ibland har 

jag bollat runt en låt i två månader. Med detta i åtanke så vill jag undersöka hur pass 

effektiv det egentligen går att bli. Hur mycket kan jag producera under en viss 

tidsperiod? Hur mycket musik kan jag skriva?    

!
!

2. Syfte 
Min syfte är att ta reda på:  

Hur många färdigproducerade låtar kan jag få ur mig under en viss bestämd tidsperiod? 

!
!
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 3. Metod 
Jag kommer att under fyra veckor skriva text och musik. Varje låt kommer ges två dagar 

att arbeta med och därefter släpper jag den låten oavsett var i processen jag ligger. Varje 

arbetsvecka kommer bestå av sex dagar. Till min hjälp kommer jag att använda mig av 

MasterWriter . Jag kommer att göra en enkel demo av varje låt bestående av ett 1

kompinstrument och sång. Dessa komma jag att spela in med enklare 

inspelningsutrustning. Det kan vara en diktafon, mobiltelefon eller något annat där jag 

enkelt och snabbt kan trycka på play. Inspelningskvalitén är inte i fokus. Under 

processen kommer jag att pröva på att utgå från olika instrument när jag skriver och på 

så sätt undersöka vilka instrument och tillvägagångssätt som triggar min effektivitet 

mest. På så sätt får varje låt även en egen karaktär som har sitt ursprung i respektive 

instrument.  

!
Efter att de sex veckorna är avslutade kommer jag att spendera en vecka på att välja ut 

de låtar som jag gillar mest och därefter vid behov göra rewrites. De låtarna jag väljer ut 

måste uppfylla ett antal kriterier som jag själv har plockat fram för att kunna avgöra vad 

som enligt mig är en låt av kvalité. Dessa kriterier är: 

!
- Låten har en genomarbetad text för den genren som den hör hemma i. 

- Låten skapar ett intresse som gör att lyssnare vill fortsätta lyssna. Det kan vara en 

engagerande text, intressanta låtelement som byggs på eller en harmonik som 

utvecklas allt eftersom låten fortskrider. 

- Låten måste innehålla en melodi som fastnar men utan att bli för tjatig. 

- De måste finnas variation i melodin sett från de olika formdelarna. Om versen är för 

lik refrängen finns det risk för att det blir odynamiskt och tråkigt. 

- Låten får inte påminna för mycket om en redan existerande låt såsom jag uppfattar 

det. 

!
!
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!
Efter jag har valt ut vilka låtar jag vill fortsätta med så spelar jag in och producerar 

dessa låtar. Hela tiden med syftet att var så effektiv som möjligt. Här kommer jag ha 

som utgångspunkt att producera två låtar i veckan.  

!
Till min hjälp kommer jag använda mig av en del litteratur, Pat Pattisons Write better 

lyrics, Eva Hillereds Lathund för låtskrivare, Jimmy Webbs Tunesmith och  Pat och Pete 

Luboffs 101 songwriting wrongs and how to right them. Jag har valt ut dessa titlar för 

att jag är bekant med dem sedan tidigare och vet att det i dem finns verktyg som jag 

kommer att kunna använda i mitt låtskrivande. Hela arbetsprocessen kommer att 

dokumenteras skriftligt i loggboksform så att jag kan följa min egen arbetsprocess.  

!
3.1 Vad är en låt? 
Då arbetet går ut på att skriva så många låtar som jag förmår under en viss tidsperiod är 

det rimligt att ställa frågan: vad är en låt? I detta arbete måste en låt uppfylla följande 

kriterier för att få kallas för en låt: 

• Det ska finnas en text. 

• Det ska finnas ackord. 

• Det ska finnas en melodi.  

• Det ska finnas en form som är förknippad med populärmusik.  

• Den ska vara inspelad med enklare inspelningsutrustning (typ diktafon) och på 

inspelningen ska det finnas sång och ett kompinstrument.  

När ovanstående kriterier är uppfyllda kan verket betecknas som en låt.  

!
3.2 De olika faserna 
Arbetet kommer att vara uppdelat i olika faser. Här är en närmare beskrivning av vad 

som kommer att ske i varje fas:  

Låtskrivande: Under denna fas skrivs det låtar. Här tar jag en idé och gör det till en låt 

enligt tidigare nämnda kriterier för vad en låt är.  

!
!
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Rewriting: Under denna fas analyserar jag de låtar jag har skrivit och väljer ut de som 

jag vill fortsätta arbeta med. Dessa låtar analyserar jag för att sedan efter behov skriva 

om, finputsa och ändra.  

!
Produktion: När jag når denna fas är låtarna färdigskrivna. Nu spelar jag in det jag har. 

Jag kommer att spela in låtarna i Linnéuniversitetets studio och använda mig av Pro 

Tools , mikrofoner, equalizers, kompressorer  och alla andra verktyg som finns 2

tillgängliga där för att få inspelningarna att uppnå broadcast quality . Under denna fas 3

bestämmer jag även hur arrangemanget ska se ut. Vilka instrument ska användas? Vad 

för slags sound ska respektive låt ha? 

Mix: Innan denna fas inleds är allt inspelat och allting kreativt kring låten är satt och 

bestämt. Här gäller det att förädla det jag har så mycket det går för att få det att låta så 

bra som möjligt. Detta görs med en rad olika redigeringsverktyg, till exempel equalizers 

och kompressorer.  

!
4. Genomförandet 
Här nedan följer min rapport som beskriver hur min arbetsprocess har gått till under 

dessa tio veckor. Jag kommer att utgå från varje fas i processen och berätta om de olika 

faktorer som har hjälpt respektive stjälpt mig i mitt skapande. Allt detta skedde från den 

22 januari till den 15 mars.   

!
4.1 Låtskrivandet:   
Jag inledde min skrivfas den 22 januari efter att ha spenderat ett par dagar med att göra 

research och plocka fram olika metoder som skulle kunna hjälpa mig i mitt skrivande. 

Här utgick jag bara från en enda regel, att inte ha några regler. Kort sagt så ville jag inte 

sätta upp några som helst ramar för mitt skrivande. Jag kände här att om jag fick ha ett 

så öppet sinne som möjligt och inte behövde förhålla mig till någon särskild genre, stil 

eller epok skulle också min kreativitet ha som störst potential att frodas.  
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!
Under de fyra första låtarna som skrevs, började jag hela tiden med texten. Till min 

hjälp använde jag främst rim och synonymlexikon. Upplägget såg ut som följande:  

!
Börjar på förmiddagen. Jag försöker få fram en idé eller en titel av något slag som kan 

sätta igång tankarna. Jag sätter som mål att jag innan lunch ska ha ett utkast på en vers 

och en refräng. Gärna en titel också men den kan få komma senare om jag inte har 

någon som känns självklar. Efter lunch fortsätter jag på det utkast jag gjorde tidigare 

och denna paus ger mig också en chans att få lite distans till min idé. Om idén känns 

intressant och bra så fortsätter jag. Målet för eftermiddagen blir att antingen skriva en 

vers till, alternativt börja fila på melodi och ackord. Detta beror lite på hur pass enkelt 

jag tror det kommer bli att anpassa texten till en melodi senare. Här har jag i de flesta 

fall sett till så att varje fras i texten har ett genomtänkt antal stavelser för att gå hand i 

hand med den känslan jag vill förmedla. Jag skriver alltså inte fraser på måfå utan att 

först kolla att de kommer kunna flyta på bra längre fram. Målet för den första 

skrivdagen är att ha en låt som någonstans runt 80 % klar. Det viktiga är att stommen 

finns där. Har jag arbetat fram någon melodi eller ackord så ser jag till att spela in en 

simpel skiss så jag enkelt kan plocka fram och minnas dagen efter. Dag två inleds med 

att jag lyssnar på det som gjorts dagen innan. Det behövs oftast skriva till lite text i form 

av något stick eller någon vers. Några ord byts ut och några fraser vrids och vänds på. 

Jag ser över texten och frågar mig själv om den är begriplig och tillräckligt klar för den 

genren som den ska användas i. Större delen av dag två går annars åt till att jobba fram 

harmoniken. Jag gör några testinspelningar för att välja rätt tonart. Det är ungefär det 

som hinns med på två dagar. I detta skede går jag vidare oavsett hur pass färdig jag 

känner mig med låten. 

!
De fyra första låtarna jag skriver, skrivs alla utifrån en metod som kallas title-

writing. Titlarna är: ”Pour me a cold one”,” Million dollar man”, ”Komplimanger” och 4

”Waiting is the hardest part”. Jag märker under denna process att titeln verkligen sätter 

en stor prägel på i vilken genre låten senare placerar sig i. Titeln föder ett visst typ av 
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uttryck på sången som gör sig bäst i en viss genre. Innan jag börjar skriva på varje text 

så associerar jag fritt kring titeln för att plana ut vad den ska handla om. Ett exempel är 

från ”Waiting is the hardest part”:  

!
Whatever you do in life, you always seem to wait for something. You´re waiting to 
be born, you´re waiting to learn to walk, you´re waiting for your 15th birthday, you
´re waiting to turn 21. Maybe that´s what people need. Something to look forward 
to. A goal of some sort. Cause if you ain´t got nothing to look forward to, you get 
easily bored with life and life tends to get dull and pointless. But waiting can at the 
same time be the hardest part. In a way, you don´t want to wait. You want everything 
to happen right now, you want all the fun to happen today. You could also look at it 
from the opposite point of view. Waiting for bad news. Now that´s really tough. 
Imagine yourself sitting by the phone waiting for a call from your girlfriend who 
hasn´t called for days. Imagine yourself sitting at the hospital waiting for the doctor 
to give you updates on your mother who´s been in an car- accident. Or just imagine 
something more simple; waiting for the test result after you´ve taken an exam !

Detta fungerar som ett utmärkt startskott och är en bra metod i fall det står still. Det 

spelar ingen roll hur kvalitén blir. Detta ska bara fungera som en utlösare. Pat Pattison 

säger det bra: 

!
Don´t be afraid to write crap - it makes the best fertilizer. The more of it you write, 
the better your chances are of growing something wonderful.  5

!
Efter fyra låtar och åtta dagar börjar min effektivitet avta lite så jag bestämmer mig för 

att pröva en ny infallsvinkel. Jag prövar att göra ett beat  med melodi direkt i Pro Tools. 6

Detta resulterar i en låt som är väldigt färgad av de ljud som jag har valt att använda i 

mitt beat. Texten kommer dock till på samma sätt som tidigare. Under skrivfasen så 

skriver jag utifrån gitarr eller piano beroende på vad jag vill ha för känsla på låten. 

!
Skrivfasen pågick fram till den 20/2. Det är en period på cirka 24 arbetsdagar då jag såg 

till att ha ledigt en dag i veckan. Under denna fas skrev jag 16 låtar vilket avrundat blir 

1,5 dag för varje låt.  
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!
4.2 Urvalsprocessen  
Tanken var att jag skulle välja ut fem låtar utifrån ett antal kriterier som jag på förväg 

hade fastställt. Faktum är att jag i praktiken helt och hållet valde de låtar som jag trodde 

hade mest potentiell att bli bäst. I och med att jag efter detta skulle rewrita låtarna så 

kunde de ju så klart inte uppfylla kriterierna. Med andra ord så valde jag de låtar som 

jag trodde kunde komma att uppfylla kriterierna.   

!
4.3 Rewriting/produktion 
Denna fas var en fas som pågick under två veckor och som hade samma upplägg som 

föregående fas. Här skrev jag om det som jag ansågs behövde skrivas om på respektive 

låt. Här ville jag upprätthålla den effektivitet jag hade haft under skrivfasen och la de 

därför två dagar på varje låt av de fem som jag valt ut. Här märkte jag en tydlig skillnad. 

Då jag vid skrivkramp under skrivfasen kunde plocka fram metoder och verktyg för att 

komma igång saknades dessa verktyg nästan helt under produktionsfasen. Mina metoder 

här blev mest ”trail and error” -försök och blev resultatet ej som jag önskande så fick 7

jag börja om från början. Det underlättade mycket om jag redan från början hade en 

tydlig idé. Den första låten jag skrev (Pour me a cold one) gick både snabbt att skriva 

och snabbt att producera för att jag där hade en tydlig idé över hur det skulle låta medan 

andra låtar gick betydligt långsammare framåt.  

!
4.4 Mix  
Denna fas var tänkt att pågå under sex arbetsdagar. Av erfarenhet så visste jag dock att 

det inte är särskilt effektivt att sitta åtta timmar per dag och mixa. Därför begränsade jag 

mig till tre timmar per dag. I praktiken så mixade jag dock bara under totalt fyra dagar 

då jag kände att jag behövde vila från låtarna ibland.  

!
5. Resultat 
Den totala arbetsperioden sträckte sig från den 22 januari till och med den 15 mars. 

Under den perioden hade jag som målsättning att avsätta sex dagar i veckan, åtta timmar 
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om dagen. I praktiken så jobbade jag inte effektivt åtta timmar om dagen då jag inte 

kunde hålla koncentrationen uppe så många timmar i sträck. I snitt blev det fem timmar 

om dagen. Totalt så fick jag ihop 16 stycken låtar under de fyra veckorna som 

omfattades av låtskrivning. Tio av dessa låtar var då till 90 % färdigskrivna med 

utrymme för rewrites. Resterande sex låtar var låtar som hade en vers och en refräng 

med ackord och melodi. Fem av dessa 16 låtar blev inspelade och producerade. De fem 

utvalda låtarna blev: ”Pour me a cold one”, ”Deep Breaths”, ”Perfection”, ”Beauty 

mark” och ”Waiting is the hardest part” (se bilaga för text). Länk för lyssning: https://

soundcloud.com/andreaschallis/sets/examensarbete-15/s-Q4wDn 

!
6. Diskussion  
Jag drog igång detta examensarbete med en förhoppning om att få reda på hur pass 

effektiv jag som låtskrivare och producent  kan bli. Nedan följer min egna tankar kring 

hur jag upplever hur resultatet blev. 

!
6.1 Kvalité kontra kvantitet  
Det finns ingen poäng med att vara effektiv och få mycket gjort om det man gör inte 

håller någorlunda kvalité. Att skriva en låt varje dag under ett år där alla låtar håller låg 

standard är enligt mig motsatsen till effektivitet — det är slöseri med tid. Därför måste 

något slags standard upprättas för vad som får anses vara en låt som håller måttet. Det 

svåra är att upprätta en sådan standard utifrån en objektiv synvinkel. I min metod 

nämner jag ett antal kriterier som varje låt skulle uppfylla för att det skulle vara värt att 

fortsätta arbeta på dem. När jag valde ut de fem låtarna som jag ville fortsätta med  

glömde jag emellertid bort att stämma av med dessa kriterier vilket får anses var 

slarvigt. Undermedvetet görs nog denna avstämning ändå, men det är alltid bra att 

bocka av listan bara för att vara säker på att man inte har missat något. Det är väldigt 

svårt för mig att avgöra om låtarna är bra. Det går inte att vara objektiv. Många av 

låtarna uppfyller dessa kriterier men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de blev 

bra. Vad är till exempel en bra melodi? Det kan vara högst subjektivt. Av de fem låtar 

som valdes ut anser jag att tre av dem blev bra i slutändan. De två som inte höll måttet 

blev ”Beauty Mark” och ”Waiting is the hardest part”.  

!
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Varför höll de inte måttet? Enligt min bedömning hör man att låtarna inte är så pass 

genomarbetade som de borde vara. Sången blev stundtals falsk och det gick inte att rätta 

till på ett bra sätt i redigeringen. Dynamiken i låtarna är nästan obefintlig. De övriga 

låtarna har en mycket tydligare uppbyggnad, det händer någonting nytt för varje 

formdel. Men de ”dåliga” låtarna rullar på på samma sätt hela tiden. Varför blev det så? 

Det kan var så enkelt att det ibland helt enkelt inte blir som man tänkt sig. Någonstans 

hade jag en vision för dessa låtar men jag hade inte verktygen eller kunskapen för att nå 

den visionen. Men man skulle också kunna gå tillbaka och titta på arbetsprocessen. Vad 

hade jag kunnat göra annorlunda? I fallet ”Beauty Mark” hade jag en tydlig idé. Det 

skulle bli en pojkbandslåt. Jag skrev den med en redan existerande låt som mall för att 

den skulle bli så rätt som möjligt. Ackord och melodi kändes rätt. Det var inte förrän 

under arrangemangsfasen som jag började stöta på problem. Jag fick helt enkelt inte till 

de stämmor jag ville ha för att få den stora fylliga refräng som hör hemma i denna 

genre. I och med att varje låt inte fick ta mer än två dagar kunde jag heller inte göra ett 

nytt försök. Därför blev det bara unisona stämmor där och därför blev det inget bra.  

!
Produktionsmässigt stötte jag också på problem. Jag fick aldrig en klar bild över hur jag 

ville att det skulle låta, vilket bara resulterade i någonting halvdant, som låter som en 

enkel demo. ”Waiting is the hardest part” lider av lite samma syndrom. En oklar vision 

resulterade i en oklar produktion. Slarv vid sånginspelning resulterade i dålig sång. Ska 

man vara effektiv måste man samtidig vara noggrann. Annars faller hela poängen. Sen 

får man inte glömma att tidsaspekten påverkar resultatet. Hade jag givit mig själv mer 

tid hade låtarna förmodligen låtit mycket bättre. 

!
!!!!!!!
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6.2 Viktiga faktorer som spelar in  
Under arbetets gång har jag kommit fram till ett antal faktorer som om kan bidra till att 

maximera min effektivitet. De är följande: 

- Sömn och vila. Jag känner en märkbar skillnad när jag har sovit ordentligt kontra när 

jag har sovit dåligt. Tankebanorna går långsammare och fantasin är avtrubbad. Att gå 

ut och festa dagen innan en tidig skrivsession kanske fungerar en gång, men i 

längden är det att göra sig själv en otjänst.    

- Förberedelse. Det är ingen dum idé att redan dagen innan förbereda sig inför en 

skrivsession. En titel, en idé eller en fras gör det mycket lättare att komma igång. 

Samma sak gäller när det kommer till arrangemang och produktion. Vill jag ha 

stämmor på refrängen? Vilken typ av stämmor vill jag ha? Det är frågor som är bra 

att ställa sig själv i ett tidigt skede. Ta dig tid till att verkligen komma fram till hur du 

vill att det ska låta. Plocka fram referenser. Med förberedelse menar jag även att man 

ska vara ordentligt inrepad vid inspelning. Jag fick själv lida av att jag inte hade repat 

in min egen sång tillräckligt bra på vissa låtar. 

- Fokusera. Om målet för dagen är att skriva en låt så är det det som ska göras. 

Förmågan att koppla bort störande tankar. Vissa dagar vaknar man på fel sida, känner 

ingen lust, stör sig på något någon sa eller liknande. Det kan göra att man lätt tappar 

fokus från skrivandet. Att kunna koppla bort allt sådant är guld värt och något som är 

nödvändigt att lära sig om man vill vara professionell.  

- Var inte så kräsen till en början. Det är lätt att skrota alla sina idéer innan man ens har 

prövat dem. Oftast föder en dålig idé en bra idé. 

- Alla låtar måste inte hamna på Top 100-listan över bästa låtar som skrivits. En låt är 

fortfarande en låt även om den inte är den bästa du har skrivit. En låt är fortfarande 

en låt även om den inte handlar om svåra saker som kärlek och politik. En låt som 

handlar om att plocka blåbär är också en låt och någonstans finns det ett ändamål 

även för den. Man vet aldrig heller hur en låt blir i slutändan. Blåbärslåten kanske 

slutar som nästa stora hit.   

- Vänta inte på inspirationen. Att sitta och vänta på inspiration är någon som amatörer 

och lekmän kan göra. För oss som vill vara professionella så är inspirationen bara en 

bonus. Finns den inte där så plockar vi fram den. Går den inte att plocka fram så  
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!
- använder vi våra verktyg som de hantverkare vi är. Eller som Johannes Brahms  sa: 8

”Utan hantverket, är inspiration bara ett vasstrå blåser i vinden” . 9

- Den mänskliga faktorn. Denna faktorn är till synes svår att påverka. Det faktum att 

jag ena dagen skriver en låt som känns jättebra och nästa dag skriver en låt som 

känns dålig är svårt att förklara. Det är ju subjektivt men om jag har tagit hänsyn till 

alla ovanstående punkter och gjort exakt samma saker som dagen innan, borde inte 

den dagens låt också blir bra? Arbetsflödet borde i alla fall flyta på minst lika bra. 

Men det har det inte alltid gjort. 

!
6.3 Metoder och hjälpmedel  
Att ta till olika metoder och hjälpmedel är något som starkt kan bidra till att upprätthålla 

ett effektivt arbetsflöde. I mitt låtskrivande använde jag mig av verktyg såsom title-

writing, object-writing  och fri association . Detta är verktygen som på ett effektivt 10 11

sätt kan sätta igång tankarna och på så sätt göra att man snabbare kommer igång. En 

annan metod jag prövade var att skriva utifrån olika instrument. Det jag märkte var att 

om jag hade svårt att komma igång på ett instrument så kunde det hjälpa att byta. Jag 

fann dock inte att det var något specifikt instrument som gjorde mig mer effektiv. Där 

kändes det mest som att slumpen avgjorde om det blev något gjort eller ej. 

!
6.4 Det här med inspiration 
Jag nämnde tidigare att inspiration är något som ska betraktas som en bonus och att man 

som professionell låtskrivare inte väntar på den utan plockar fram den. Det står jag fast 

vid. Att förkasta idén om att inspiration finns vill jag dock inte göra. Under arbetets 

gång har jag själv haft dagar då inspirationen varit mer eller mindre närvarande. 

Framför allt märkte jag att desto länge skrivandet pågick desto mer ”tömd” kände jag 

mig kreativt. Man skulle kunna likna det vid en tank som töms allt eftersom. Enda sättet  

!
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!
att fylla på den är att vila. Här nedan följer ett diagram  som illustrerar hur min 12

inspiration kontra effektivitet har sett ut under arbetet: 

!
Här går det att se att i början så var både inspiration och effektiviteten på topp. Efter 

ungefär en vecka så upplevde jag en svacka där både inspiration och effektivitet gick 

ner en del. Mellan den 2/2 till den 14/2 var inspirationen väldigt upp och ner men jag 

lyckades ändå bibehålla min effektivitet. Strax efter det skedde en rätt så stor dip från 

båda led sett för att sedan springa upp på höga siffror bara någon dag senare. Efter det 

går inspiration och effektivitet ganska jämt ut fram till den sista veckan då inspirationen 

får sig en riktig nedgång medan dock effektiviteten håller sig på topp.  

!
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!
6.5 Effektiviteten i de olika faserna 
Effektiviteten  kunde variera i de olika faserna. Under låtskrivandet var det lättare att 

vara effektiv. Verktygen och olika metoder gjorde det lättare att fortsätta när jag hade 

kört fast. När jag kom in i produktionsfasen upptäckte jag att jag inte alls hade samma 

typ av verktyg att tillhandahålla. Detta gjorde att när jag väl fastnade hade jag inget bra 

sätt att komma vidare på, vilket gjorde att en massa tid rann iväg. Jag kände mig vid 

detta tillfälle ineffektiv under flera dagar. I mixfasen var det största problemet hur jag 

skulle förhålla mig till mina låtar. Här var det otroligt svårt att vara objektiv till 

materialet, vilket gjorde det otroligt svårt att veta hur jag skulle gå till väga. Låtarna i 

sig var ju delvis mixade under produktionsfasen, vilket gjorde mig väldigt färgad. Jag 

var effektiv i att jag mixade i korta pass och på så sätt inte gjorde för mycket. Men i och 

med att jag vid det här laget var väldigt trött på låtarna så var det svårt att få rätt 

perspektiv på det hela, vilket i sig kan ses som ineffektivt.  

!
6.6 Övning ger färdighet 
Det känns som att effektivitet är något som definitivt går att öva upp. Det kan låta 

självklart att ens effektivitet ökar i takt med ens kompetens men så är det verkligen.  Det 

är lite som när man är ny på en arbetsplats. I början går det trögt och det är svårt att få 

saker gjorda just för att man inte besitter den kompetens som krävs. Men efter några 

veckor börjar det rullar på bättre och till slut kan man få hur mycket som helst gjort på 

en dag. Det är samma sak med låtskrivande och producerande. Överlag har min 

effektivitet under detta arbete bestått av en jämn ström av upp- och nedgångar. Jag tror 

att om jag regelbundet skulle skriva på detta sätt, så skulle mina nedgångar minska. 

Hela processen i sig blir en enda stor övning i att tänka kreativt och ju oftare man gör 

det, ju lättare blir det även att göra det inför framtida arbeten.   

!
!
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7. Slutsats 
Vad har jag lärt mig genom detta arbete och vad skulle jag göra annorlunda såhär i 

efterhand? Jag har lärt mig hur pass mycket jag kan få ur mig under en begränsad period 

vilket är extremt nyttigt att ha med sig in i arbetslivet. Nu vet jag nästan exakt vad mitt 

tak ligger och kan därmed ge raka besked vid arbetsförfrågningar. Mentalt är det 

extremt viktigt att jag inför framtida arbetsbörda vet att jag har gjort det förut och 

därmed kan göra det igen. Jag har lärt mig vilka faktorer som bidrar till att höja min 

effektivitet. Att vara medveten om vad det är som påverkar en i sitt arbete är guld värt, 

istället för att bara tro att det är slump och dagsform som avgör. Jag har också lärt mig 

vikten  av att ta en paus från sitt arbete och samla ny energi. Framför allt när det gäller 

musik kan man ibland få tunnelseende och då är det viktig att backa lite så att man får 

en bättre överblick av vad man håller på med. En annan sak jag har kommit fram till är 

att slutresultatet troligtvis blir bättre om man involverar en till person som kan agera 

bollplank. En bit in i mitt låtskrivande upplevde jag det svårt att avgöra om det jag höll 

på med var något att ha. En andra part som kan komma med objektiva åsikter kan hjälpa 

till där. Det är otroligt svårt att upprätthålla hög kvalité under en lång period och ännu 

svårare att avgöra hur pass hög kvalitén är. Sen tycker jag att mixen av ens låtar bör 

göras av någon annan. Jag kände själv att jag efter nästan två månader med dessa låtar 

inte ville höra dem mer på ett tag. Vid mix är det dessutom viktigt att kunna var 

objektiv, vilket i princip är omöjligt med ens egna låtar. Jag tror mer på att man göra en 

grovmix, en ungefärlig hänvisning till hur man vill att det ska låta och sedan överlåter 

resten till någon som inte har varit involverad i det kreativa skapandet av låtarna.  

!
Jag har också kommit fram till att jag behöver blir effektivare i själva produktionsfasen. 

Som jag nämnde hade jag svårt att upprätthålla min effektivitet under denna fas, mycket 

beroende på avsaknad av bra metoder och verktyg, för att ta sig vidare när det tog stopp. 

Det tror jag är något som egentligen bara kan bli bättre genom övning.   
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Bilaga 1: 
Texter till de fem utvalda låtarna: 

!
”Pour me a cold one” 

VERSE 1:	

It´s five a clock in the afternoon  	


My throat is getting dry	

I´m feeling tired, I´m feeling worn	


As if I´m on standby   	
!
Waiting for the bell to ring	


To release me from my chores 	

Cause lord nows that I´ve paid my dues	


Indulge me with a Coors 	
!
CHORUS:	


Hey mr 	

Bartender pour me a cold one	


Hey mr 	

Bartender give me a new one 	


I´m putting all my troubles aside for now	

I´m putting em all in the trash	

But hey mr pour me a cold one	
!

VERSE 2:	

I´m sipping on my third one	


When my cellphone starts to buzz 	

It´s my woman, it´s my lady 	


She just can't get enough 	
!
But as father, husband and son	

I need time to live and laugh	


Cause lord knows how I like to sin 	

Please give me a Miller draft  	
!

CHORUS:	

Hey mr 	


Bartender pour me a cold one	

Hey mr 	


Bartender give me a new one 	

I´m putting all my troubles aside for now	


I´m putting em all in the trash	

But hey mr pour me a cold one	
!

BRIDGE	

My legs can barley bear me 	


As I´m stumbling through the night 	

Towards my home and haven 	

 Can I have cold Bud light	
!
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!
”Perfection” 

VERSE	

The vision of you make me go numb 	


And a part of me goes dumb	

There something about you that haunts my dreams 	


I haven´t felt this ways since my early teens	
!
CHORUS	


Sometimes you tell me that you don´t like	

When I look at you in the morning light	


But I can´t help but stare	

Cause to me you´re sweeter than a morning prayer	


Oh god I love your reflection	

You can't improve on perfection	
!

VERSE	

Whenever you´re in pain and doubt	

And wonder what life´s all about	

You should know that I´ll be there	

To help you when you feel scared	
!

CHORUS	

Sometimes you tell me that you don´t like	


When I look at you in morning light	

But I can´t help but stare	


Cause to me you´re sweeter than a morning prayer	

Oh god I love your reflection	


You can't improve on perfection	


!
!
!
!
!
!!!!!

!
!
!
  	

!
! !
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!!
”Deep breaths” 

VERSE	

The more excited I get	


The more I put myself in debt 	

Heart rate, pulse and head	

Lay me down on your bed 	


We don´t know what may befall us	

It might show that it´s all because	
!

CHORUS 	

Deep breaths go ahead and take deep breaths 	


Hotheads we turn into hotheads 	

Take it away bring light to the stars	


You know what you want you know what you are	

So deep breaths go ahead and take deep breaths 	
!

VERSE	

The heat is growing inside 	


I´d like to go and take a ride	

French kiss, sweat and lips	


Put that hand on my hip 	

We don´t know what may befall us	

It might show that it´s all because 	
!

CHORUS	

Deep breaths go ahead and take deep breaths	


Hotheads we turn into hotheads	

Take it away bring light to the stars	


You know what you want you know what you are	

So deep breaths go ahead and take deep breaths	
!

BRIDGE	

Vivid eyes that makes me wonder 	

Whats beneath that ragged shirt	


And it calls for me the	

The passion, the rage, and the lust and the hunger 	


 	


!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!
”Beauty Mark” !

VERSE	

I was, lost, weak and aching	


My girl, left me I was forsaken 	

It´s been a long time since then	

But I can´t stop thinking of her	
!

CHORUS:	

I love the way you move, I love the way you talk	

I love the way you smile, I love the way you walk	


A dimple in the cheek, you were meant for me	

O girl you light my spark	

I love that beauty mark	
!

VERSE 2:	

Back then, I was lazy and hateful	


But she, made me somewhat graceful 	

And every time we made love	


She made me reach for higher grounds	
!
CHORUS	


I love the way you move, I love the way you talk	

I love the way you smile, I love the way you walk	


A dimple in the cheek, I´m in love so deep	

O girl you light my dark	

I love that beauty mark	
!

BRIDGE:  	

I have days when my heart just kills me	


Because she´s not around 	

In a way I wish I could tell her 	


You´re always on my mind	
!
B-CHORUS	


I love the way you move, I love the way you talk	

I love the way you smile, I love the way you walk	
!

CHORUS	

I love the way you move, I love the way you talk	

I love the way you smile, I love the way you walk	


A dimple in the cheek,I can feel your heat	

O girl you light my spark	

I love that beauty mark	
!

love the way you move, I love the way you talk	

I love the way you smile, I love the way you walk	

A dimple in the cheek, oh baby you´re so sweet	


O girl you light my dark	

I love that beauty mark	
!

Outro: I will always love that beauty mark 	
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!!
”Waiting is the hardest part” 

!
VERSE	


I´ve taken the test 	

I´m trembling at best 	


There´s nothing more that I can do 	
!
My thoughts remain 	

Am I going insane?	


I predict the outcome to be bad 	
!
CHORUS	


It all seems to work when I have the control 	

With the cards on the table it all resolves	


When the labor is done and it all turns to dark	

When the goal seems so far	


Try to aim for the stars  	

I know that	


Waiting is by far the hardest part 	

Waiting is by far the hardest part 	
!

VERSE	

I´m here by the phone 	


I´m feeling alone 	

Why haven´t you called me yet my love?	
!

My thoughts remain	

Am I going insane? 	


My world is slowly falling apart	
!
CHORUS	
!
VERSE	


I see all those people cry	

White robes  that are rushing by	


You are way to young to die one me	
!
Can I please get some news 	

What´s the state of my muse	


What is taking so damn long?	
!
!
!
!
!
!
!
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!
Bilaga 2: 
Låttexter samt demos av de låtar som ej blev utvalda: 

!
22/1: Million dollar man                              	
!

VERSE:	

My mama always told me	

"Be respectful of your kin	

Hold the door for ladies 	

Show some discipline 	
!

The world can be a dark place	

With sorrow, pain and fights 	

You need to be the opposite	


You need to be the light"	
!
PRE-CHORUS:	


I´ll make you proud and do my best	

Mom I know that I´ve been blessed 	
!

CHORUS:	

A million dollar man is a man with a plan 	


He´s the kind of person who will make a stand	

He can´t fight like Jackie Chan and fly like Superman	


But he will always be an awesome family man	

A million dollar man	

A million dollar man	

A million dollar man	
!

VERSE:	

Don´t brag about your money 	

Don´t waste and throw away	

Son, people they are aching 	

From Chicago to Bombay 	
!

If you want to make a difference 	

Make the world a better place 	


You must end that sinful lifestyle	

Have a heart in the right place	
!

CHORUS	

SOLO	


CHORUSx2	


!
!
!
!
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27/1: Komplimanger	

!

VERS:	

Jag säger till dig att du är vacker	


men du säger "jag är ful"	

"För när jag tittar på mig själv i spegeln	


Så känns ju inget kul"	
!
Jag säger att jag älskar din kropp 	


och du svarar inget alls	

Jag vet ej mer vad jag kan säga 	


För att få dig balans	
!
BRYGGA:	


För jag har sagt allt som jag borde sagt	

Och gjort allt jag borde ha gjort	
!

CHORUS:	

För allt jag sa var bara komplimanger 	


Ta dom för vad dom faktiskt är	

Du gör det inte lätt alla gånger 	

Spegeln ställer mest till besvär	
!

VERS:	

Du måste börja älska din självbild 	


Gör dig av med gammalt groll 	

För även om folk är grymma 	


Så spelar vad dom tycker det ingen roll	
!
När jag tror att jag säger rätt saker 	


Så blir det bara fel 	

Har ingen aning om hur jag ska lyckas	


Att få dig att känna dig hel?	
!
BRYGGA:	


För jag har sagt allt som jag borde sagt	

Och gjort allt jag borde ha gjort	
!

CHORUS:	

För allt jag sa var bara komplimanger 	


Ta dom för vad dom faktiskt är	

Du gör det inte lätt alla gånger 	

Spegeln ställer mest till besvär  	
!

VERS:	

Hör på vad jag säger min fina 	


Jag viskar det till dig	

Vad rösterna än skriker 	

Är du perfekt för mig  	
!
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!

1/2: You were the one that saved me	

!

VERSE	

My life was a mess and my ways were all wrong 	

Just lay there in bed all day long / feeling worn 	


Was marked from a life that was harder than this 	

Was trapped in a circle of suffering and pain	
!

PRE-CHORUS:	

I would´t be here in this world without you	


Cause I was down and out  beyond all rescue	

and	
!

CHORUS:	

You	


You were the one that saved me	

You were the one that chased my fears away 	


But you,	

You were the one that made me 	


Into what I am in life today  	
!
VERSE	


You turned my wounds into scars over time	

You showed me what life´s all about	


By now I was stronger and knew I could fly	

With wings of my own, with pride and delight    	
!

PRE-CHORUS:	

I would´t be here in this world without you	


Cause I was down and out beyond all rescue	

and	
!

CHORUS:	

You	


You were the one that saved me	

You were the one that chased my fears away 	


But you,	

You were the one that made me 	


Into what I am in life today  	
!
VERSE: 	


Today I got friends, I got fortune and fame	

People they know who I am	


I will not forget all the moments of shame 	

Without you I would have been damned 	


 	


!
!
!
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!

4/2: Pump me up	

!

VERSE:	

Day is done	

Going home	

I think not	

I think not	
!

Buying rum	

When that´s done	

Call "the squad" 	

Feel like gods 	
!

PRE-CHORUS:	

 Oh believe me 	

Little newbie	


You can´t keep up	

When we shake our butts  	
!

We´ll be outlaws 	

Feeling like gods 	


Pump me up	

Pump me up	
!

I can do this seven days a week wohaoha	

Tonight it´s gonna be like aaahhhh	
!

 CHORUS:	

Feeling like outlaws we race through the night	


Laughing and screaming we´re filled with delight 	

Spending and bending get bang for our bucks 	


If life starts to fail me then please pump me up, Pump me up!	
!
VERSE 2:	


Back to work	

Having fun	

I think not	

I think not	
!

Life´s a bitch	

Then you die	

Say bye-bye	

From the sky 	
!!!!!!!
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!
5/2: Dirty Mind	
!

VERSE	

One foot on the gas and one on the break 	


One push in the back that´s all it takes 	

I´m not usually prude I´m not the worrying kind	

But I´ve heard the rumors bout your dirty mind 	
!

CHORUS	

You gotta dirty mind 	


Your overstepping lines 	

I should have seen the signs 	


I gotta go unwind 	
!
VERSE	


Those old dirty tricks won´t work on me	

Cause there is a place that I´d rather be	


I kinda now what you want I kinda now what your are	

But hey dude this time you´ve gone to far	
!

BRIDGE	

CHORUS	

CHORUS	
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!!

6/2: Njut av glada dagar	
!
VERS:	


Vaknar med ögon som sakta öppnas	

Med ett mod inuti mitt bröst 	


Jag känner idag; skall inget saknas 	

Till vemod och sorg jag säger; Ajöss! 	
!
Kortbyxor på och och insmorda ben	


Snart sjunger jag stolt ifrån lyckans scen 	
!
REFRÄNG:	


Njut - njut av glada dagar	

Njut - Njut av gröna hagar 	

Njut - Njut av livets sötma	

Njut av allt du håller kärt 	
!

VERS:	

Fullsatt av sandkorn på min handuk	


ser jag ut över vågigt vatten	

Tång i min panna gör mig sjösjuk	


Jag trånar efter sommarnatten	
!
Solen färger himlen röd	

Mat och dryck i överflöd 	


Skratt som ekar och hålligång 	

I väntan på en soluppgång 	
!

REFRÄNG	
!
VERS:	


Timmen är scen men några är kvar	

Snart är det över, det är dags för allvar	


Men först ska vi skåla en sista gång 	

Med kärlek och värme i sommarsång 	
!

Tröjan som fladdrar i vindens takt	

Smalben som kliar är vanans makt 	


Så passa på och:	
!
REFRÄNG	
!!!!!!!!!
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!!
7/2: Riv min mur	
!

	
 VERS 1:	

Vad jag än gör så blir det samma slut på sagan 	


Å gud vad jag önskar att jag hade haft förmågan 	

Att öppna upp låta dörren stå lite grann på glänt 	


Men hittills i mitt liv har det aldrig har hänt	
!
Jag pajar allting som jag rör vid med min envishet 	


Vill visa vem jag faktiskt är och våga vara klen 	

Men tänk om någon skrattar, tycker det är fult?	


Åt det som dolts där bakom min mur	

Riv  ner min mur	

Riv  ner min mur	
!

VERS 2:	

Jag träffar dig i början av ett år av många andra	


Någonstans så vet jag detta med detsamma	

Att du är något extra kanske  speciell 	

 Att jag ej  vill vara ensam för mig själv 	
!

En rädsla börjar smyga sig fram där inom mig 	

Nu spricker allt, nu dör det ut, nu skiter allting sig	


Jag måste våga låta skuggan bli till ljus 	

Jag skulle vilja att du river ner min mur 	


Riv ner min mur	

Riv ner min mur	
!

VERS 3:	
!
Det hade gått ett tag nu och du stod där än bredvid 	


Att du inte än har tröttnat går mitt förnuft förbi 	

Ställer frågor när svaren uteblir	


När jag sluter mig och lever som jag vore i exil	
!
Men så en dag så skedde nått som jag ej trodde fanns 	


En ljusglimt sken igenom, jag hade nog en chans	

Hur detta hade skett jag visste ej hur	


Du hade skrapat fram en spricka i min mur	

Riv ner min mur	

Riv ner min mur 	
!!!!!!!!!
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!!

16/2: Falling like a fool	
!
VERSE	


Young, young and restless 	

With an open mind 	

Great days ahead 	
!

You, you make my senses soar	

Something in my soul 	

That is moved by you 	
!

CHORUS	

I´m falling like a fool	


No logic, no truth, no reason	

Where is my cool?	


I´m falling like a fool	

My brain is shouting treason	


My heart breaks the rules	
!
16/2: Tjejkalas	
!

VERS 1:	

Igår var jag på en liten fest	


Med godis och glass och ballonger	

En tjej fanns där som jag gillar mest	


Jag har frågat chans flera gånger	
!
Det första som hände det var att jag	


Snubblade i tamburen	

Sen tappade jag byxan och kissade på mig	


Så som man gör i naturen	
!
REFRÄNG:	

Tjejkalas!	


Jag har varit på tjejkalas!	

Gylfen är nere och och jag luktar parfym	


Tjejkalas!	

Jag har varit på tjejkalas!	
!

VERS 1:	

Det gick en stund och jag såg henne där	


Min vackra, älskade Rakel 	

Hoppas hon inte såg vad jag gjorde	


Mitt knäppa, snea spektakel	
!
Jag gick mot henne sakta men säkert	


Som en gammal, elegant greve	

Vaxet i håret och skjortan var struken	


Då såg jag att gylfen var nere	
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!!
18/2: Emergency Teleport	
!

VERSE:   BH	

Cruising the streets me and my boys 	


Out to have fun and to make some noise	

Good vibrations are in the air	


Happy people everywhere 	

PRE-CHORUS: FH	


All of a sudden I do something foolish	

Something embarrassing that makes me blush	


I wish had an:	
!
CHORUS: FH	


Emergency Teleport - Take me away	

Emergency Teleport - I don´t wanna stay	


Emergency Teleport - You´re saving the day	

Emergency Teleport - Please show me the way 	
!

VERSE: BH	

Monday morning taking the bus 	


Hands are full, I´m in a rush 	

A decafe coffe, in my left hand 	


A bagel in the other from the same brand	

PRE-CHORUS:	


The bus starts shaking and I lose my grip	

The coffee is now in the face next to me  	
!

CHORUS: FH	

Emergency Teleport - Take me away	


Emergency Teleport - I don´t wanna stay	

Emergency Teleport - You´re saving the day	


Emergency Teleport - Please show me the way 	

 	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
 	

!
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