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Abstract

This essay examines how composer and artist Sia Furler's sound and songwriting 
methods can be applied in my own music creation. A number of songs written and 
performed by Furler are being analysed, tree of them very closely. The parts which are 
being examined are the dynamic construction of the lyrics, the melodies and the 
rhythms as well as the sound. These small parts are then put together in a new 
constellation of three totally new songs. The feeling in Sia's music which is sought is 
the contrast between “darkness” and “light”. Three original songs inspired by Sia 
Furler's music are the results of this examination. 

Abstrakt

I denna uppsats undersöks hur låtskrivaren och artisten Sia Furlers sound och 
låtskrivarmetoder kan anammas och appliceras på det egna musikskapandet. Ett antal 
låtar skrivna och framförda av Furler analyseras, tre av dem in i minsta beståndsdel. Det
som undersöks är låtarnas uppbyggnad textligt, melodiskt och rytmiskt samt låtarnas 
sound. De små beståndsdelarna sätts sedan ihop i en ny konstellation i tre helt nya, 
egenskrivna låtar. Den känsla i Sias musik som eftersträvas är kontrasten mellan 
”mörker” och ”ljus”. De nya låtarna blir tre original med klar inspiration från Sia 
Furlers musik. 

Nyckelord
Sia Furler
Låtskrivande
Sound
Sounddesign
Ljudbild
Musikproduktion
Personligt uttryck
Koncept 

Tack
Tack till de personer som har gett mig feedback på mitt arbete.
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1 Inledning

1.1 Ingress

Jag har fängslats av artisten Sia Furlers musik och undrat hur hon bär sig åt för att få till 
sitt innovativa sound. Därför bestämde jag mig för att titta närmare på detta. Jag vill 
försöka förstå hur hon gör samt tillämpa detta på mitt eget musikskapande. 

1.2 Syfte & frågeställningar

Syftet med denna konstnärliga kandidatuppsats är att undersöka hur jag kan skriva tre
moderna poplåtar utifrån artisten och låtskrivaren Sia Furlers låtskrivande och sound. 

Frågeställningar:
 

– Hur kan jag skapa tre moderna poplåtar med utgångspunkt i Sia Furler som
inspirationskälla?

– Hur kan jag blanda min egen konstnärlighet, och Sias ”koncept” för att skapa mitt
eget sound?

1.3 Bakgrund

Denna rapport skrevs utifrån ett subjektivt perspektiv där jag refererade till mina egna
erfarenheter utifrån mig som konstnär. Även ett antal artiklar och intervjuer användes
som referenser. Tidigare forskning och relevant litteratur om detta ämne var svårt att
hitta.

Med sound menar jag i denna rapport ljudbildens "budskap" och känsla. Med
sammanhållet sound och ”sound-koncept” menar jag huruvida de olika låtarnas
ljudbilder strävar åt samma håll eller inte. Alltså, om soundet håller sig till sitt uttalade
tema. 

Något som fascinerar mig inom musikbranschen är hur många artister, helt magiskt,
verkar ha ett genomtänkt koncept. Både vad gäller sound och rent visuellt. Speciellt
viktigt verkar det vara för nya artister som ska slå sig in på marknaden. De behöver vara
någon och ha något unikt redan från början. Som när en ny affärsidé ska lanseras. Hål
fylls i där efterfrågan verkar finnas, eller så rent av skapas efterfrågan genom
uppfinningar av saker som inte fanns sedan tidigare. Det jag finner intressant är att ju
mer etablerad en artist, producent eller låtskrivare är, desto friare verkar denne kunna
vara i sitt konstnärliga koncept.

Det som fångar min uppmärksamhet är låtar som passar som handen i handsken med sitt
sound, alltså sitt ljudlandskap. Vissa låtskrivare, artister och producenter verkar förhålla
sig till ett specifikt sådant, medan andra totalt verkar strunta i den saken. Jag som
låtskrivare och producent har upplevt det svårt att hålla mig till en stil och ett koncept.
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Det är antagligen något positivt, eftersom det tyder på att jag är nyfiken på olika sound.
Jag ansåg dock att detta var problematiskt och valde att undersöka saken vidare.

En artist och låtskrivare som jag tycker har lyckats skapa ett eget sound där text och
musik gifter sig på ett utmärkt sätt är Sia Furler. Hon har sedan hennes album 1000
Forms Of Fear (Sia, 2014), med hits som ”Chandelier” och ”Elastic Heart” blivit
extremt hyllad på den moderna popscenen. Därför valde jag att studera hennes
låtskrivande och sound på djupet.  
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2 Metod & Material

2.1 Förstudie 

Jag studerade inför detta arbete kapitlet ”The Interest Element: The Key to Great (as
Opposed to Merely Good) Mixes” ur boken ”The mixing engineer's handbook” skriven
av Bobby Owsinski. Jag har även studerat Sia Furlers metod att bygga upp sina låtar på.

Detta har gjorts genom att jag noggrant har tolkat Owsinskis teorier och satt dem i
relation till mitt eget skapande. Beträffande Sia Furler har jag brutit ner hennes material
i små beståndsdelar för att i detalj klargöra hur hon bygger upp sina låtar.

De låtar jag har fokuserat på och analyserat djupare listas här nedan. Den låt som jag har
använt som grundförlaga till mitt konstnärliga arbete har varit ”Elastic Heart”. En del
andra låtar t.ex. ”Alive”, ”Bird Set Free” och ”House On Fire” från albumet This Is
Acting (Sia, 2016) har också studerats för en mer övergripande inblick i hennes
musikskapande.

Elastic Heart, 1000 Forms of Fear (Sia, 2014)
Chandelier, 1000 Forms of Fear (Sia, 2014)
Free The Animal, 1000 Forms of Fear (Sia, 2014)

2.2 Det egna skapandet

För att undersöka hur jag personligen kan förhålla mig till Sia Furlers låtskrivarmetod
och sound skrev jag tre egna låtar. Intentionen var att hitta ett eget genomgående sound
inspirerat av Sia. Mitt sound skulle utgöras av kontrast mellan ”mörker” och ”ljus”.
Något jag tycker mig höra i Sias musik.

Texterna och melodierna skrevs vid piano helt utan ett tänkt sound. Detta för att försöka
behålla låtarna så neutrala som möjligt innan arrangemang och produktion påbörjades. I
ett relativt tidigt stadie dock, tog jag in vissa ljud för att försöka hitta rätt känsla i
låtarna. Känslan i texter och melodier fick styra ljudval och soundets riktning för att
försöka få både låtarnas innebörd och yttre skal att samarbeta. Min hypotes var att
soundet och låt byggs bäst tillsammans. 

Tanken var sedan att utgå ifrån en sound-förlaga, ”Elastic Heart” av Sia. Jag tog dock
snabbt in flera låtar då jag märkte att utgångspunkt i endast en låt blev för snävt
inspirationsmässigt. Låtar som togs in var bl.a. ”Chandelier” samt ”Free the Animal” av
Sia. Detta för att få ytterligare inspiration, även om de alla är nya sound inom pop-
genren. Låtarna valdes för att de uttrycker känsla och atmosfär som tilltalar mig både
textmässigt och musikaliskt. Det är dessa låtars känsla jag har försökt eftersträva och
blanda med min egen konstnärlighet för att hitta ett eget sound.

För att hitta en gemensamhet mellan mina tre låtar jobbade jag med produktionerna
parallellt. Denna gemensamhet, som bestod av mitt låtskrivande, mitt personliga
uttryck,  mina vokala inslag, mitt sätt att arrangera på ett avskalat vis med mera kunde
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sedan förstärkas enligt Owsinskis tänk ”Find the most important element and emphasize
it” (The Mixing Engineer's Handbook, 2014, s.119-123). 

2.3 Dokumentation och avgränsning

Min process dokumenterades i loggbok vilken jag sedan använde som material i denna
rapport. Genom att föra loggbok under processen kunde jag lättare följa och analysera
mina egna resultat samt min personliga utveckling.

Jag har avgränsat mig till att med hjälp av min egen konstnärliga förmåga skriva tre
moderna poplåtar inspirerade av Sias låtskrivande och sound. Intentionen är inte att
kopiera Sias koncept utan bara att låta inspireras av det.

3 Resultat av förstudie

3.1 Litteratur

Bobby Owsinski tar i sin bok The Mixing Engineer's Handbook (2014, s.119-123) upp
något han kallar för ”The Interest Element: The Key to Great (as Opposed to Merely
Good) Mixes”. Här talar han om att en bra låt kommer med en intressant mix (om de
tidigare delarna av låten tagit sin bästa form det vill säga). Författaren tar upp olika steg
för att i mixningsfas få låten att stå ut och verkligen glänsa. Tre grundpelare nämns,
dessa är i korta drag:

– ”Determine the direction of the song”
Hitta rätt känsla för låten, i vilken riktning, soundmässigt, vill artisten och låten?

– ”Develop the groove”
Hitta låtens puls. Alla bra låtar har enligt Owsinski (2014) ett bra groove.
Groovet behöver inte alltid komma från den rytmiska sektionen t.ex. trummorna,
utan groovet kan i många fall även komma ifrån gitarr, bas eller sång som i sig
spelar rytmiskt (Owsinski, 2014).

– ”Find the most important element and emphasize it”.
Vilket är låtens viktigaste element, låtens signum? Hitta det, och förtydliga det.
Det kan vara groovet, ett riff eller t.ex. sången, som det ofta är i pop och country
(Owsinski, 2014). 

Dessa tre pelare skulle enligt min mening kunna appliceras på många faser i
uppbyggnaden av en låt. Från det att den skrivs till det att den arrangeras, produceras
och mixas. Därför har jag haft detta tänk i bakhuvudet när jag har utvecklat mina egna
låtar.
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3.2 Sia's låtskrivande och sound

Jag studerade ett antal låtar skrivna av Sia Furler. Låtar från både albumet 1000 Forms
of Fear (Sia, 2014) producerad av bl.a. Greg Kurstin och albumet This Is Acting (Sia,
2016) producerad av bl.a. Greg Kurstin. Låtarna valdes på grund av att jag tycker de har
kvalitéer som jag vill eftersträva i mitt eget musikskapande. Det som studerades med
låtarna var deras låtform, låtdelarnas uppbyggnad, fraseringar (melodiskt och rytmiskt),
titelplacering och rimschema. Även soundets och arrangemangens beståndsdelar
studerades. 

Nedan listar jag några enligt mig typiska drag för Sias musik:

– Användning av ”post chorus” och ”vampar” som ibland läggs ihop med
slutrefrängen.

– Ofta A, A, B, A -form eller A, A, B, B -form i refrängernas uppbyggnad. Även i
verserna.

– Frasering av orden samt böjning av ordens ljud så att de rimmar och får plats
trots att de egentligen inte  borde. 

– Användning av ”nonsensord” som hooks, som rim och som svar. 
– Användning av modifierade eller uppklippta vokalpartier. (Ex. ”Free The

Animal” 01:10, ”Elastic Heart” 00:01).
– Blandning av olika sångtekniker, t.ex. stor dynamisk förändring och

nasal/stängd klang  v.s. oral/öppen klang. (Ex. ”Elastic Heart” 00:33 v.s 00:41).
– Titelplacering förekommer antingen i början och i slutet av refrängen, eller bara

i slutet av refrängen. Den förekommer även ofta i post chorus-partiet.
– Användning av många låtdelar.
– Den mest frekvent förekommande låtformen (i låtar som ”Bird Set Free”, ”Move

Your Body”, ”Free The Animal”, ”Unstoppable”, ”House on Fire” m.fl) är:

Vers
Pre Chorus
Refräng
Post Chorus
Vers (Ibland hälften så lång som vers ett)
Pre Chorus
Refräng
Post Chorus
Stick (I vissa låtar används stick istället för post-

chorus, t.ex. i ”Elastic Heart”, eller tvärt om som t.ex. i
”Chandelier”).

Refräng x2 (Ibland avskalad första refrängdel)

Post Chorus (Ibland samtidigt som slutrefrängen)

Grunden i Sias sound överlag gällande många av låtarna är enligt min mening ett
positivt driv i botten med ett melankoliskt filter över. Alltså ett grunddriv oftast i
beatet/rytmerna och basgången som bestämt för låten framåt. Över detta finns lager av
ljud som ibland är ganska kaxiga (det finns mycket distorsion i Sias sound överlag) men
som spelar mjuka, ledsamma melodier. Ljuden är till största delen elektroniska och
surrealistiska. Sias röst färgar soundet väldigt starkt med sin speciella, nyansrika
karaktär (som i sig själv låter lite distad). I mixen ligger sången i fokus.
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3.2.1 ”Elastic Heart”

Såhär analyserade jag låten ”Elastic Heart” som har varit den främsta förlagan till mina
egna låtar.

Vers: Versens fraser delade jag in i par på grund av melodiuppbyggnaden. Fraserna är 
även uppbyggda av couplet-rim (fet stil). Paren i sig delade jag in i A-del och B-del där 
A-delen har en melodi och B-delen en annan. Ofta är B-delen en variation av A-delens 
melodi. Jag färglade alla rim som jag ansåg vara av betydelse i Sias frasuppbyggnad. 
Alla ord i samma nyans är rim, eller blir rim beroende på hur Sia sjunger dem. Hon 
använder ofta inrim. Dvs. flera överensstämmande ljud inom frasen. Detta bidrar ofta 
till musikaliskt flyt i meningarna samt att det rim som sedan hamnar sist känns mer 
självklart. Inrim kan även användas i motsatt syfte genom att inte rimma på frasens sista
ord, eller läggas in plötsligt för att medvetet bryta rimschemat. Detta finns exempel på i 
låtens refräng.

And another one bites the dust A-del
Oh why can I not conquer love?

And I might have thought that we were one A-del
Wanted to fight this war without weapons Ordet ”weapons” felbetonas så att

det rimmar med ordet ”one”. 

And I wanted it, I wanted it bad B-del melodivariation av A-
But there were so many red flags delen.

Now another one bites the dust A-del
Yeah, let's be clear, I'll trust no one

Pre-chorus: En ny, kort låtdel med ny melodi och rytm som ofta kontrasterar föregående
låtdel. Fortfarande stabila rim men med ett nytt vokalljud. Att sedan rimma på det nya
ljudet [i:] i refrängens början skulle kunna tolkas som ett smart drag för att få utvalda
ord i refrängen att undermedvetet verka självklara. I detta fall ”thick skin” och ”elastic”.

You did not break me A-del
I'm still fighting for peace

Refräng: Refrängens fraser har också delats in i par. Här har vi A, A, B, B -form rent
melodiskt. Titeln är markerad med kursiv stil och finns i början och slutet av refrängen.
Refrängen är även den uppbyggd av couplet-rim men det finns många andra små trick
som gör att lyssnaren inte tappar intresset. T.ex. sångdynamik och placering av fraserna
samt en del intressanta inrim t.ex. alla [aI]-ljud (rosa). Även [u:]-ljuden ”you pull too”,
”move”. Dessa inrim skulle kunna beskrivas som en slags olja som smörjer meningarna
att snabbare och smidigare glida till slut-klämmen, som i det stora hela är titeln ”Elastic
Heart”. 

Well, I've got thick skin and an elastic heart, A-del
But your blade it might be too sharp Stabila rim men den andra frasen 

är mycket snabbare och kortare 
rent rytmiskt och 
betoningsmässigt.
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I'm like a rubber band until you pull too hard, A-del
Yeah, I may snap and I move fast Framåtrörelse p.g.a. förändring i 

rimschemat. Två nya, snabba rim 
istället för fortsatt couplet.

But you won't see me fall apart B-del
'Cause I've got an elastic heart Förändring i sångteknik och

dynamik, från nasal bröströst till 
mer oral, mjuk huvudklang. 

I've got an elastic heart B-del
Yeah, I've got an elastic heart

Vers två: Kontinuitet i rimschema, form melodi och rytm jämfört med vers ett.

And I will stay up through the night A-del
And let's be clear, won't close my eyes

And I know that I can survive A-del
I'll walk through fire to save my life

And I want it, I want my life so bad B-del
I'm doing everything I can

Then another one bites the dust A-del Återkommande mening 
It's hard to lose a chosen one från vers ett.

Refräng två är likadan som den första men innehåller bara en B-del i slutet. 

Stick: Denna del ligger över samma ackord som refrängen och finns även med som ett
lager på refrängen i slutet. Något som jag anser vara väldigt typsikt för Sia är att
använda nonsensord, dvs. ord som inte betyder något, både som rim och som
”mellanspel”. Detta stick är helt uppbyggt av ”nonsensord” (oh).

Oh oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A-del 
oh-oh-oh-oh
Oh oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh

Låten avslutas med två refränger innehållande sticket som lager långt bak i mixen. 

Soundmässigt uppfattar jag en kontrast mellan uttrycket och låtens grunddriv. Alltså en
kontrast mellan harmonisering samt rytmik och hur detta faktiskt framförs. Medan
drivet i låten, dvs. beat, basgång och rytmisering uttrycker en positivitet så uttrycker
ljudens karaktär tillsammans med Sias röst snarare en melankoli. Melodin hamnar även
ofta på ackordfärgande toner. I refrängen går melodin över tonerna e, f#, g#, a och c#.
Över ackordrundan D, A, E, F#moll hamnar då melodin ofta på stora sjuor samt nian i
F# moll. Detta bidrar till en melankolisk känsla samt en strävan efter harmonisk
upplösning. Så även om låtens driv tenderar att vara positivt så framförs det på ett
väldigt intensivt, känslomässigt och ledsamt sätt. Alltså kan både glädje och sorg
upplevas här. En kontrast mellan ”mörker” och ”ljus”. 
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Det finns också en kontrast mellan varma och kalla ljud. Jag uppfattar t.ex. basen som
varm och de metalliska, högfrekventa percussiverna som kalla. Trummorna överlag har
en lite trasig och otät karaktär samtidigt som de i lågt register även har en stor och varm
karaktär. Även Sias sätt att använda olika sångtekniker pendlar mellan varmt, kallt, hårt
och mjukt. Det finns ett samspel mellan text, melodi och sound som känns elastisk.
Speciellt ljudet som låter som en blandning av en röst och en synt (”Elastic Heart”
01:12, 01:20) bidrar till den ledsamma, elastiska känslan tack vare dess lena, gråtande
karaktär. Känslan ligger även i hur den hoppar mellan tonerna i en liten ters. Ljudet är
också lite ”off-pitch” (02:51-03:05) och glider en aning mellan tonerna. Det anser jag
stärker den elastiska, ledsamma känslan enormt.

Den uppklippta vokalhooken (00:02), som är med i hela låten förutom i andra versens
början, tycker jag sätter stämningen för hela låten. Eftersom den är uppklippt och
upprepar sig ger den redan där en känsla av att dras fram och tillbaka. Den får oss
lyssnare att känna det som att vi sitter fast i en slags tänjbar loop, vilket kopplar väldigt
bra till textens innebörd. 

Arrangemangets grund är basgången och beatet. Detta finns med genom i stort sätt hela
låten. Sticket och introt är de mest avskalade delarna i låten men de båda innehåller
trummor, melodi och harmonik. De dynamiska pikarna finns i refrängerna, inte minst i
den sista. Verserna är relativt avskalade men innehåller mycket driv tack vare beat och
basgång. Introt är mycket kort.

3.2.2 ”Chandelier”

”Chandelier” tolkade jag såhär:

Vers: Versen är uppbyggd av korta fraser som binds ihop melodiskt till två ganska långa
delar. Inrim används. A-delens sista  fras är en upprepning av sig själv och bidrar till en 
förändring i rimschemat samt en förkortad känsla som lämnar luft efter sig. 

Party girls don't get hurt A-del
Can't feel anything, when will I learn
I push it down, push it down

I'm the one "for a good time call" A-del
Phone's blowin' up, ringin' my doorbell
I feel the love, feel the love

Pre chorus: Ny rytm och melodi. Skulle kunna tolkas som versens B-del eller som helt 
ny låtdel. Denna del är en upprepning av sig själv gånger tre med en melodivariation i 
tredje frasen och en textlig förklaring i fjärde frasen.

1, 2, 3 1, 2, 3 drink B-del
1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink Melodihöjning och variation i text och rytm.
Throw 'em back, till I lose count
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Refräng: ”Chandeliers” refräng är rent rytmiskt och melodiskt en total motsats till vers
och pre chorus. Istället för korta staccato-rytmiseringar och mörkt melodiskt register
finns här istället långa, utdragna och ljusa toner. De högsta och mest utstickande tonerna
förekommer på ordet ”chandelier”, alltså låtens titel. Ett smart sätt att få lyssnaren att
lägga detta på minnet. Titelplaceringen finns även i den här låten i refrängens början
och slut. Också här påträffas inrim. 

I'm gonna swing from the chandelier, A-del
from the chandelier

I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, A-del
like it doesn't exist

I'm gonna fly like a bird through the night, B-del
feel my tears as they dry Här byts frasernas slutrim 

tillfälligt.
I'm gonna swing from the chandelier, A-del
from the chandelier Exakt upprepning av refrängens 

första fras.

Vers två är en förkortad version av vers ett, dvs. innehåller bara en A-del.

Post-chorus/Vamp: Denna del är mycket typisk för Sias låtar. Ofta en förklaring eller 
kommentar till refrängen. Ofta även rytmiskt och melodiskt kontrasterande gentemot 
refrängen. Post chorus-delen brukar vara uppbyggd av en relativt lång del som kan 
”vampas”, alltså upprepas om och om igen mot slutet av låten. Just i ”Chandelier” 
innehåller delen ganska mycket text.

But I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
On for tonight

Låten avslutas med en refräng följt av post chorus-delen som mot slutet upprepar sin 
sista fras medan arrangemanget sakta skalas av.   

3.2.3 ”Free The Animal”

Free the Animal tolkar jag såhär:

vers:
I love you so A-del
Wanna throw you from the roof

The pressure builds A-del med variation 
Wanna put my hands through you

I'll squeeze you tight A-del
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until you take your last breath

Loving you to death      Förkortad A-del som skapar framåtrörelse.
Loving you to death Blir även en ”spotlight” pga textupprepning.

Pre-chorus: Ny låtdel med ny rytm och melodi.

The pressure's rising I won't make it through tonight A-del
This love immortal is an assassin's delight

Just blow me up or run me down or cut my throat B-del
And when it's time for you to die

Refräng: (Ny låtdel)

Detonate me A-del
Shoot me like a cannon ball

Granulate me A-del
Kill me like an animal

Decapitate me, yeah A-del med liten variation 
Hit me like a baseball

Emancipate me B-del 
Free the animal Upprepad titel som ”punch-line”.
Free the animal

Post-chorus: Ny låtdel med inslag av refrängens ”punch-line”. Uppbyggd av 
”nonsensord”.  

Oh oh oh oh oh A-del
Oh oh oh Uppklippta vokalpartier.
Free the animal
Oh oh oh oh oh B-del
Oh oh oh
Free the animal
Free the animal

Vers två är hälften så lång som vers ett. Refräng två är dubbelt så lång som refräng ett. 

Stick: Ny låtdel, ny rytm och melodi. Melodi och rytm står i motsats till övriga låtdelar. 

Murder me, ruin me, look what you do to me A-del
Beautiful pain baby, Pour acid rain on me
Kill me with your loving B-del
Kill me with your loving

I'll slice you and dice you like sugar and spice I'll do A-del
all that you want me to be I'm a beast and I'll 
kill you with my loving B-del
I'll kill you with my loving
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x2

Låten avslutas med en refräng följt av post chorus som sakta fade-ar ut. För övrigt var 
god se sista stycket i del 3.2 för min uppfattning av det gemensamma soundet i Sias 
låtar.
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4 Genomförande

4.1 Processen

Processen gick till så att jag först skrev tre texter och tonsatte dem. Texterna skrevs
utifrån titlar, ”Titel writing” (Berklee Online, 2010) eftersom det var det mest
tidseffektiva sättet för mig. Detta tog ca tre veckor. En av låtarna tycktes inte hålla
samma kvalitét som de två andra, vilket resulterade i att jag skrev ytterligare en ny låt
(”Skin Print”). Den valde jag att jobba vidare med tillsammans med de två andra låtarna
(”Black Fly” och ”Sandstorm”). Demoinspelningar kom till ungefär samtidigt som
låtarna, genom en Pro Tools-session med klaviatur och sång. För att till en början
behålla neutralitet valdes att hålla låtskrivandet så avskalat som möjligt. Jag valde att
skriva text och melodi först. Detta endast på grund av att mina låtar då tenderar att bli
mer genomarbetade jämfört med om jag skulle producera ett track först och sedan lägga
på melodi och text efteråt. 

Efter ytterligare några veckor hade jag jobbat fram en grundläggande känsla i soundet
på låtarna. Enligt Owsinskis modell skulle detta kunna liknas vid fasen ”Determine the
direction of the song” (Owsinski, 2014). Jag använde mig mycket av min röst som
instrument. Eftersom sång är mitt huvudinstrument är det rösten jag känner mig som
mest fri att improvisera och experimentera med. Genom att improvisera fram ”nonsens-
hookar” och modifiera samt klippa i dem hittade jag något konstigt som jag gillade. Ett
relativt bra sätt att hitta ett eget sound på, har jag upptäckt är att inte vara rädd att
förstöra. Det jag försökte åstadkomma med de vokala effekterna var att det skulle låta
levande, men inte nödvändigtvis mänskligt. T.ex. melodi-hooken i ”Black Fly's” första
refräng (00:43, som i refräng två byts ut mot ”In a room full of butterflies”). Det är en
röst men låter som en blandning av en röst och en synt. 

När jag hade testat olika sångsätt, vilket jag gjorde redan i låtskrivar-fasen, och bestämt
mig för en känsla spelade jag in lead-sång i Linnéuniversitetes studio. Detta för att
soundet samt arrangemangen skulle kunna arbetas vidare med utifrån sången.
Mikrofonen som användes var Neumann M149. Det eftersträvade soundet på själva
sånginspelningen var bara så rent och kvalitativt som möjligt. Jag hade nutida pop (av
typen Sias låtar) i tankarna, den slags av pop där sången ska vara i fokus.  

All sånginspelning hanns inte med under en dag så fortsättningen av ”Sandstorm” fick
ske vid ett senare tillfälle. Detta påverkade produktionen och mixningen, hela låten
hamnade efter och lite utanför i arbetet. 

Fler timmar än jag hade räknat med gick åt till att sortera, klippa och editera sångfiler.
Jag hade nytta av att jag ändå hade gjort såpass mycket på demoproduktionerna som jag
faktiskt hade. Mycket återanvändes och mixades om. Det var dock en hel del i
arrangemangen som saknades, även om jag hade intentionen att hålla produktionerna
lite sparsmakade. Mycket tid gick åt till att leta ljud som skulle passa mitt sound-tema,
som för övrigt hade fått en lite orientalisk tappning. Jag var aningen begränsad i mitt
ljudbibliotek samt var tvungen att göra vissa snabba ljudval på grund av tidsbrist.

Arrangering och mixning av låtarna skedde parallellt, även det lite på grund av tidsbrist.
Jag hoppade också mellan låtarna i mitt arbete för att se till att ingen av dem skulle glida
iväg åt något oönskat håll. 

15



4.1.1 ”Black Fly”

”Black Fly” var den låt som först skrevs och som även först hittade en riktning. Det var
den låten som styrde riktningen av hela mitt sound-tema från början. I låtskrivarfasen
föll den sig relativt naturligt. Verserna skrevs om ett antal gånger, inga direkta problem
uppstod i skapandeprocessen. Detta kan ha berott på att låt-idén redan fanns sedan
innan, den hade fått gro under en lite längre tid. Idén hade även testats en del i andra
sammanhang. Jag hade mina bestämda stämningar i åtanke när jag arrangerade och
letade ljud. Tanken att använda deformerade vokala inslag som en del av mitt sound
föddes med denna låt.  

4.1.2 ”Skin Print”

I ”Skin Print” jobbade jag mer med kontraster mellan de olika låtdelarna. Både vad
gäller melodins tonläge och melodins rytm. Jag valde t.ex. att jobba med melodin på så
sätt att refrängen går ner i tonläge istället för upp. Då märkte jag att det blev extra
viktigt att få upp intensiteten i refräng-melodin, därav snabbare rytmisering. I hela
produktionen arbetade jag mycket med kontrast. Tanken var att verserna skulle vara
ångest-laddade och ledsamma medan refrängerna skulle vara mer kaxiga. Detta
förstärkte jag genom att välja ljud och puls därefter. Jag strävade efter att dessa känslor i
slutet skulle blandas och bli överväldigande. Här använde jag mig också av deformerad
röst som ”post chorus”-hook, inspirerad av Sia's ”Free The Animal”.

4.1.3 ”Sandstorm”

”Sandstorm” skrevs ur ett lite annat perspektiv än mina andra två låtar. Den skrevs
fortfarande utifrån en titelidé, men jag klev ur min bekvämlighetszon inom
textuppbyggnad en aning. Låten har forfarande samma pop-struktur som de andra
låtarna. Jag valde dock att ”byta plats” på mitt verstänk och mitt refrängtänk. Alltså
skrev jag verserna med längre meningar och ett mer målande språk, medan refrängerna
fick ha korta koncisa meningar. Mer av ett koncept som upprepas. Detta arbetsätt
använde jag för att få en annan infallsvinkel till låten och se om jag fortfarande kunde
hitta den gemensamma känslan i soundet. Låten byggdes upp kring groovet, återigen
kopplat till Owsinskis tänk ”Develope the groove” (The Mixing Engineer's Handbook,
2014, s.119-123). Den triolbaserade bas-loopen samt kicken fick bestämma låtens
riktning. Groovet skapades väldigt tidigt i låtprocessen, vilket kan ha bidragit till att
låten blev lite fast i den känslan och var svår att styra i en annan riktning. 

I ”Sandstorm” tog jag in en annan sångerska på körsång som jag mixade med min egen.
Min avsikt var först att spela in en hel kör på refräng-partiet som upprepas i outrot. Jag
ville att låten skulle växa på det sättet. Det hanns dock inte med så kör-partiet blev
snarare en liten detalj. 
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5 Resultat och analys av egenskrivet material

5.1 Mina låtar i förhållande till Sias låtar

Här nedan följer en sammanställning av hur jag byggde upp mina låtar med hjälp av 
Sias metoder. 

Det jag hämtade inspiration från i Sias musik var uppbyggnad av låtarna vad gäller 
form, delar, rim, titelplacering och melodiuppbyggnad. Jag inspirerades även av hennes 
sätt att använda rösten som ett instrument. Där blandade jag in mitt egna unika uttryck. 
De gemensamma faktorerna i mitt och Sias sound återspeglas i melodispråket, 
betoningarna, elektroniska och surrealistiska ljud samt känslan av kontrast mellan 
”mörker” och ”ljus”. När det kommer till ljudval var min tanke att kombinera ljud med 
ledsam karaktär tillsammans med positiva melodier/rytmer och tvärtom. Alltså försöka 
få lyssnaren att uppleva både ”mörker” och ”ljus” samtidigt. Ex. den instrumentala svar-
slingan i refrängen till ”Black Fly” (00:43 och 00:50). Melodin och rytmen är 
förhållandevis positiv, men i kombination med den lite diskantfattiga och trasiga 
karaktären tillsammans med harmoniseringen upplevs den även som ledsen.

Det finns också en likhet i hur jag jobbade med basgångarna i mina låtar. Att jag lät 
dem vara en stor del av grunden för låtarna. Även om mina låtar överlag blev mer 
avskalade i soundet än förlagorna så finns ett driv i mina låtar, framförallt i refrängerna. 
Jag använde även delar av Sias arrangemangs-uppbyggnad. T.ex. korta intron, 
dynamiska pikar i refrängerna och mer avskalade verser. 

5.1.1 Analys av ”Black Fly”

Vers: Precis som i många av Sias texter har jag använt mig av stabila rimscheman samt 
inrim inom fraserna.

I find myself in the same place every time A-del 
Avslutande couplet-rim, fet stil.

Always camouflaged wearing a quiet smile A-del

Easy going around from an observers view B-del

I breath without a sound stuck to the wall with glue B-del med variation.

Pre chorus:

Watching all these busy souls A-del  
Non of my concern, really Instabilt rimschema för variation, men med 

in-rim för flyt.
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Refräng: Här finns likheter med ”Elastic Heart” på många plan. Stabilt rimschema där 
huvudrimmet är [a:]. I första refrängen är rimmen i couplets. Rimschemat utvecklas i 
refräng två till a, b, a, b, c, c, a, a. Jag har medvetet använt mig av inrim för mer flyt, se 
färgschema. T.ex. ”I'm” och ”fly” samt ”appear”, ”here” och ”hear”. 

I'm a black fly on a black wall A-del 
(In a room full of  butterflies) Här har jag använt mig av titelplacering i 

refrängens början och slut.

May appear trivial but I see it all A-del
(Won't be noticed here until I die)

you don't notice, B-del
you don't know this Upprepning av samma ljud men olika ord. 

I'm here and I hear it all, C-del
Black fly on a black wall Medveten återanvändning, men omkastning av 
x2 orden från refrängens början. Även ny melodi   

för titel-hooken. Detta för att knyta ihop 
säcken och avsluta med titeln. Som i Sias 
”Elastic Heart”.

Vers 2:

I mind myself to be me I don't need permit A-del 
Backing off let them talk their shit Halverad vers, en popig 

tumregel och lånat från 
”Chandelier”.

Pre chorus:

Watching all these busy souls A-del
Non of my concern, ah ah ah Här har jag medvetet rimmat nonsensord med 

titeln i kommande refräng för att göra den extra
I'm a black fly... självklar.

Vamp/stick: 

I could stay A-del
All my life Avslutande rim på fras två och fyra.
But I got
Big plans on my mind

I could stay A-del
All my life Här har jag medvetet kastat om rimschemat för 
But I have framåtrörelse och intresse. Precis som Sia gör i 
Big wings on my back sticket till ”Free The Animal”. Istället för att 

rimma sista frasen med andra frasen en gång 
till, så finns ett plötligt in-rim (big wings) 
medan tredje och sista frasen tillsammans blir 
ett coulplet-rim.
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I sista refrängen återanvändes vampen som extra lager. Ett trick Sia använder i låtar som
”Alive” och ”Elastic Heart”. Min låt ”Black Fly” avslutas även med refrängens C-del 
och därmed upprepning av titeln, precis som i ”Elastic Heart”.

5.1.2 Analys av ”Skin Print”

Vers: 

Three hours in the shower A-del
To rinse you off

Mascara towel, withdrawal A-del
Gotta play tough

Day fog night fog B-del
Denied trouble

I see ya' in the mirror A-del med variation.
Wish I didn't, didn't

Refräng: Uppbyggd av stabila rim i frasernas slut. Titelplacering i slutet av refrägen likt 
Sias ”Free The Animal”. Refrängens melodi är gjord i kontrast till versen genom att gå 
ner i tonläge samt  upp i rytmisk intensitet.  

Can't scrub you off my skin A-del 
You certainly left a tint Användning av annan sångteknik/karaktär 
of your lips jämfört med versen.
A skin print
wou wou

Post chorus: Uppbyggd av nonsensord inspirerat av Sia.

Wow wow wow wow A-del
wow wow oh wow wow Post chorus av nonsensord där orden/tonerna är
x2 uppklippta och modifierade. Precis som i Sias 

låt ”Free The Animal”. Hon återanvänder dock 
titeln i post chorus. Något som jag också 
kanske skulle ha gjort eftersom det medför 
större fokus på titeln och idén.

Vers två: Kontinuitet vad gäller rimschema och uppbyggnad jämfört med vers ett, likt
Sia gör i ”Elastic Heart”.

Hair colour to recover A-del 
and unmatch your style

New lover only dumber A-del 
to seem alive

week fog deep fog B-del
denied bubble
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I feel ya' in the wind I A-del
Wish I couldn't, couldn't Återkommande del från första

versens slut likt versen i ”Elastic
Heart”.

Refräng två är likadan som den första, men med dubbelt så långt post chorus. 

Stick: Ny del med ny melodi och rytm som skiljer sig från föregående delar genom att
vara mer utdragen och melodiskt vandra från ljust register till mörkt.

Now I Can't seem to forget you A-del x2
I can't seem to forget you Samma fras som upprepas två

gånger. 

Låten avslutas med refräng och post chorus samt att dessa två delar läggs som lager på
varandra i sista refrängen. Återigen som i många av Sia's låtar. 

5.1.3 Analys av ”Sandstorm”

Vers: Här är uppbyggnaden mer instabil. Både vad gäller melodi, fraser och rim. Hela 
A-delen är som en lång ihopbunden fras med många ord. 

I love your voice A-del 
how it sounds like rain 
Brings me back on the ground 
when i’m spinning around 
flipping around 

Disturbance in the air A-del 
when you touch my hair 
draws me in, catches me Förkortat slut.
I’m not free

Pr chorus: Här förekommer mer stabilitet med couplet-rim samt fler inrim. 
 
I can sense A-del x2
somethings wrong as hell 
So until 
Until the wind stops blowing 

Ch: Uppbyggd av kortare fraser med mer luft som kontrast till verserna. Titelplacering 
finns i slutet av refrängen.

Hold me closer A-del 
Oh eh oh Här används nonsensord som rim.

Hold me tighter A-del 
oh eh oh 
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Oh, I’m a sandstorm B-del

Oh, I’m a sandstorm Upprepad titel. 

v2: 

I want your touch A-del 
but i’ll just break up 
into a million pieces no matter the season 
I don’t need no reason 

I make the rules A-del 
but I’m confused 
a rumbling whirlwind always turning 
faster and faster, a crasher just causing disaster Förlängd istället för förkortad 
disaster sista fras.

Pre chorus två: Samma grundtext men vinklad.

Don't you sense A-del x2
somethings wrong as hell 
So until 
Until the sky turns brighter Snabb rimförändring.

Refräng två är likadan som den första men med B-delen två gånger.

Stick: Avskalat arrangemang, likt sticket i ”Elastic Heart”.

Put me together A-del 
Don't let me spread

With each embrace A-del med variation.
I granulate, I granulate

Låten avslutas med två refränger följt av post-chorus som vampas mot slutet. 
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6 Slutdiskussion

6.1 Rösten & Soundet

Min sång färgar slutsoundet väldigt starkt. Detta är ett medvetet val då jag använde min
röst som effekt. Det går att skapa så många olika känslor som bidrar till soundet bara
med hur saker sjungs. En röst har ett eget sound från början, hur den låter helt utan  att
den som sjunger gör så mycket mer än att ta en ton. Precis som vilket instrument som
helst. Däremot hur sångerskan/sångaren sjunger tonen skulle jag vilja säga tillhör
sångteknik och sångstil men bidrar ändå till ett sound.

Med sång-sound menas även hur rösten är bearbetad under och efter inspelning. Hur
sången låter, ur ett mer ljudtekniskt perspektiv. Här vill jag påstå att det finns en liten
gråzon, när sångteknik medvetet används i kombination med inspelningsteknik för att
skapa ett tänkt sound. T.ex. närmickade, viskande körer blandat med kompression för
att skapa närhet.

Om jag för en sekund liknar rösten vid en gitarr (med risk att låta generaliserande)
skulle det jag försöker säga kanske kunna förklaras på följande vis. Det finns många
olika modeller, med kanske fysiska förutsättningar för att låta på ett visst sätt. Detta
skulle kunna liknas vid olika individer eller olika personers stämband. Dessa ”modeller”
har alla sin unika karaktär. Modellerna spelas sedan utav musiker vilka även de har ett
unikt uttryck och tolkningssätt. De spelar också olika beroende på hur mycket och vad
de övat på. Musikerna kan också förändra ljudet medvetet genom att använda olika
tekniker och spelsätt. Eftersom soundet då också förändras, så har olika musikers
spelsätt, alltså sångaren/sångerskan i högsta grad med soundet att göra. Sia använder
alla dessa tekniker för att skapa sitt eget sound. Dessa tekniker och idéer tycker jag att
jag har lyckats applicera på mina egna låtar. 

6.1.1 Övriga reflektioner kring röstanvändning

För en mer objektiv bedömning av hur pass sammanhållet mitt slut-sound blev, skulle
olika sångare/sångerskor ha kunnat användas. Då hade problematiken med att rösten
”lurar” lyssnaren att tro att soundet är homogent kunnat elimineras. Men en röst tillhör
ju också soundet, därför valdes detta förslag bort. Jag gjorde ett medvetet val där jag
byggde soundet med hjälp av -och runt min röst. Detta hörs i de vokala hookarna och
effekterna som blev en av mina gemensamma nämnare. Där använde jag mest rösten
som verktyg för att få fram konstiga ljud och en lite halv-syntetisk känsla. Även en viss
androgynitet eftersträvades i de konstgjorda rösterna. Ljudande exempel är i ”Black
Fly” 00:01, 00:43, ”Skin Print” 00:13, 01:05, ”Sandstorm” 00:43, 04:03.

Jag hade kunnat ta in andra sångare eller sångerskor på lead-sång. Då hade jag dock
velat spela in alla de vokala effekterna med samma röst, just för att jag tror att resultatet
låter mer sammanhållet då, även om vissa vokala inslag starkt deformerades i mina
låtar. Detta om inte det önskvärda är själva effekten av just olika röster förstås. Jag
lägger ingen värdering i vilket av alternativen som skulle varit bäst, utan menar bara att
en och samma röst på alla vokala bitar bidrar till bättre sammanhållning. Jag använde
min egen röst endast för att det var smidigast.
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6.2 Arrangemanget & Soundet

Ett tankesätt som jag finner väldigt intressant och frigörande är att separera
instrumenten från hur de är ”menade” att låta. Att lösgöra sig från tanken att t.ex. basen
måste låta som en bas, rösten måste låta som en röst och virveln som en virvel. 
Detta tänk har jag till stor del använt mig av i mina produktioner. Det finns otroligt
många sätt att styra och modifiera ljud på och det söks ständigt efter nya substitut för
olika ljud. Bara att bli av med ”kravet” att bastrumman ska låta som en bastrumma ger
mig en stor frihet. Den behöver bara låta bra, och kanske ta den plats som en traditionell
bastrumma hade gjort, men den behöver inte nödvändigtvis låta som en. Huvudsaken är
att jag hittar ett sound som jag tycker om och som tillför något till låten. 

Inom t.ex. elektronisk musik finns många exempel där alla traditionella element finns
med, men är ersatta utav andra ljud. Att inte vara rädd att ”förstöra” ljud i strävan efter
ett nytt, är en egen filosofi som har hjälpt min skapandeprocess framåt. Möjligheten att
kunna hitta på en mängd konstiga saker som annars kanske inte hade testats, kan leda
till ett helt nytt sound. Jag har upptäckt att det kan vara lätt att fastna i ljud eller
instrument och hur de är "menade" att låta. Jag skulle vilja påstå att ljuden inte alltid
behöver likna något som sedan innan existerar. 

Detta tankesätt är inget nytt förstås, det har förmodligen använts av i princip alla som
någonsin experimenterat med ljud. Jag anser att Sia är nytänkande i den här aspekten. 

6.3 Låtskrivandet & Soundet

Denna process misstänker jag är automatisk hos Sia, dvs. jag tror inte hon tänker så
mycket på vad hon gör utan bara gör det, vilket är hennes storhet. Det händer något när
man inte tänker... försöker man ta på ”det” så försvinner känslan. När jag har analyserat
låtar av Sia har jag upptäckt tydliga mönster och pelare som hon ständigt återkommer
till. 

Intentionen var alltså att skriva tre låtar utifrån ”Sia-konceptet”. Någonstans mellan
hjärtat och hjärnan, kanske på tungan, tog mina låtskrivarverktyg vid och formade
låtarna efter min egen smak. Det är en faktor som gör att låtarna, utifrån ett
låtskrivarperspektiv, kan uppfattas sammanhållna. Jag använde mina egna verktyg
tillsammans med Sias verktyg för att skapa något nytt. 

Sedan har jag såklart preferenser vad gäller form, längd och melodispråk för olika delar
i en låt. Jag tenderar att skriva långa utdragna refränger och korta mer koncisa verser.
Detta är ett medvetet val eftersom jag för tillfället, generellt tycker att sådana låtar är
bättre. 

I efterhand märkte jag att jag lade ner för mycket av tiden på själva låtskrivandet. Tid
till att arrangera och mixa hamnade ur fokus, vilket inte var meningen. Ett grundsound
och sound-koncept hittades, men jag hann inte utveckla det såpass mycket som jag hade
för avsikt att göra. Jag hann precis vidröra något, skrapa på ytan av något, som var värt
att djupdyka i soundmässigt. Det väsentliga dock, var att detta ”något” hittades och kan
jobbas vidare med.

23



6.4 Sound-konceptet

6.4.1 Behövs sound-konceptet?

Jag anser att ett sound-koncept kan vara en fördel för en artist i marknadsföringssyfte.
Detta eftersom det sannolikt blir lättare att rikta in sig på en målgrupp. Antagligen är det
enklare att sälja in ett konkret koncept än något som är diffust. Det kan också vara en
fördel i de fall då artisten vill samla sina idéer under olika kategorier, som i olika
koncept. Ett koncept blir dock enligt mig irrelevant om artisten, låtskrivaren eller
producenten i fråga bara har för avsikt att skriva, producera och kanske framföra den
musik hen tycker om, vilket kan vara en hel del olika musikstilar och sound. 

6.4.2 De gemensamma faktorerna i mina egna låtar

De faktorerna är: 

– Användandet av oktavstämmor och dubbar i refrängerna.
– Användandet av dubbar samt ters-stämmor i pre chorus. 
– Förstärkning av ”main-hooks” med hjälp av en diskret synt som dubbar i högt 

register. Ex. i ”Skin Print” ett klockspel som spelar refrängmelodin (02:53). I 
”Black Fly” ett syntljud som dubbar refrängmelodin (01:52). 

– Sparsmakat arrangemang, speciellt i verser. Tänket att inte störa leadmelodin.
– Användandet av vokala sub-hooks eller fill-ins i verser. Ex. ”Black Fly” 00:15, 

”Skin Print” 00:14, ”Sandstorm” 00:26.
– Tonomfång och melodiernas uppbyggnad genom hela låtarna.
– Ordbetoningar, hur jag lägger orden i melodierna så att de t.ex. rimmar. 
– Sångteknik.
– ”Orientaliska” inslag i ljudval och vissa vokala fill-ins.

Många olika element kan bilda en röd tråd tillsammans. T.ex. genom diverse olika
instrument och ljud som tillsammans skapar en känsla och stämning utan att
självständigt ha något att göra med den röda tråden. Här menar jag att den gemensamma
nämnaren snarare blir producentens sätt att på ett konstnärligt plan lyfta fram eller dölja
vissa emotionella och tekniska aspekter. 

Den röda tråden kan också vara enstaka instrument, hooks eller ljud som återkommer i
de olika låtarna. Mina produktioner innehåller en blandning av dessa. Som jag varit inne
på tidigare kan en artists röst och uttryck utgöra den enda röda tråden i ett album. Detta
verkar lättare för artister som har ett väldigt speciellt uttryck där detta också hamnar i
fokus. Redan etablerade artister tycks också ha större möjlighet att byta riktning utan att
förlora sina fans, t.ex. Sia. Jag tror att det i pop och dance-genren blivit viktigare för
själva artisten att vara soundet själv. Att artisten kan sättas in i vilken produktion som
helst och ändå låta som sig själv. Detta märks enligt mig inte minst i housemusik där en
Dj ofta tar in olika artister på sång beroende på vilket sound hen är ute efter.
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Som producent och låtskrivare anser jag det vara en positiv egenskap att kunna
återskapa den vision som ofta först byggs upp i fantasin. Oavsett om denna vision är att
hitta ett gemensamt sound, återskapa ett sound  eller att skapa helt nya ljudlandskap, så
tror jag att medvetenhet är en viktig faktor. Medvetenhet om hur och vad som ska göras,
innan det görs. Detta har jag kommit fram till är en väsentlig beståndsdel i hur
slutresultatet blir.

6.4.3 Fortsatt forskning

Det sound jag själv arbetade fram under detta arbete kan, och kommer sannolikt
undersökas vidare av mig.

Som fortsatt forskning skulle jag kunna undersöka hur pass fri en artist kan vara i sitt
koncept, och ändå lyckas ha ett starkt varumärke. Grundar sig varumärket då inte i
musiken? Grundar det sig kanske i något visuellt eller fysiskt? Var går gränsen mellan
koncept och inte koncept?
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Bilagor

Bilaga A: Text till ”Black Fly”

v1: 
I find myself
in the same place every time 
Always camouflaged, 
wearing a quiet smile 

Easy going around 
from an observers view 
Breath without a sound
stuck to the wall with glue 

Watching all these busy souls, 
non of my concern, really 

Ch: 
I’m a black fly on a black wall 
May appear trivial, but I see it all 

You don’t notice 
You don’t know this 
I’m here and I hear it all 
Black fly on a black wall 

v2: 
I mind myself, 
to be me I don’t need permit 
Backing off
let them talk their shit 

Watching all these busy souls, 
non of my concern 

Ch: 
I’m a black fly on a black wall 
(In a room full of butterflies) 
May appear trivial, but I see it all 
(Won’t be noticed here until I die) 

You don’t notice 
You don’t know this 
I’m here and I hear it all 
Black fly on a black wall 

Vamp: 
I could stay 
all my life 
but I got 
big plans 
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on my mind 

I could stay
all my life
but I have
big wings 
on my back 
x2

Ch: 
I’m a black fly on a black wall 
(In a room full of butterflies)
May appear trivial, but I see it all 
(Won’t be noticed here until I die)

You don’t notice 
You don’t know this 
I’m here and I hear it all
Black fly on a black wall 
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Bilaga B: Text till ”Skin Print”

v1: 
Three hours 
in the shower, 
to rinse you off 

Mascara towel, 
withdrawal, 
gotta play tough 

Day fog, night fog, 
denied trouble 

I see ya' 
in the mirror,
wish I didn’t, 
didn’t 

Ch: 
Can’t scrub you off my skin 
You certainly left 
a tint of your lips, 
a skin print 

v2: 
Hair color, 
to recover 
and unmatch your style 

New lover, 
only dumber 
to seem alive 

week fog, deep fog, 
denied bubble 

I feel ya’ 
in the wind, I 
wish I couldn’t, 
couldn't 

Ch: 
Can’t scrub you off my skin 
You certainly left 
a tint of your lips, 
a skin print 

Br: 
Now I can’t seem to forget you
I can’t seem to forget you
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Ch: 
Can’t scrub you off my skin 
You certainly left a tint 
of your lips, 
a skin print 
x2
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Bilaga C: Text till ”Sandstorm”

V1: 
I love your plain voice 
how it sounds like rain 
brings me back on the ground 
when i’m spinning around, 
flipping around 

Disturbance in the air 
when you touch my hair 
draws me in, catches me 
I’m not free

Pr ch: 
I can sense 
somethings wrong as hell 
so until, 
until the wind stops blowing 

Ch: 
Hold me closer 
(oh eh oh) 
Hold me tighter 
(oh eh oh) 

I’m a sandstorm 
I’m a sandstorm 

v2: 
I want your touch 
but i’ll just break up 
into a million pieces no matter the season 
I don’t need no reason 

I make the rules 
but I’m confused 
a rumbling whirlwind always turning 
faster and faster 
a crasher just causing disaster, 
disaster 

Pr ch: 
Don’t you sense?
somethings wrong as hell 
so until,
until the sky turns brighter 

Ch: 
Hold me closer 
(oh eh oh) 
Hold me tighter 
(oh eh oh) 
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I’m a sandstorm 
i’m a sandstorm 

Br: 
Put me together, don't let me spread 
With each embrace I, granulate
I granulate 

Ch: 
Hold me closer 
(oh eh oh) 
Hold me tighter 
(oh eh oh) 

I’m a sandstorm 
I’m a sandstorm
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