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Abstract 

Syftet med detta projekt är att beskriva den process det innebär att hitta och förverkliga mitt 

eget sound som låtskrivare, producent och artist. Jag ska göra ett album med 11 spår, och 

texterna ska vara på svenska. Efter att jag skrivit fem av låtarna valde jag projektnamnet 

”Singel” eftersom låtarna handlar om kärlek, och är skrivna under tidsperioder då jag har varit 

singel.  

Jag har valt att dela in begreppet sound i olika delar, som melodispråk, textens innerbörd, 

produktionens olika beståndsdelar, instrumentering, val av mjukvaror, samt vilken musik man 

inspireras av och vanligtvis lyssnar på.  

Jag började med att skriva texterna, och sedan producerade jag i de flesta fallen parallelt med 

att jag skrev melodierna. Mina texter är ganska raka och tydliga, jag gillar att beskriva 

händelser och personers sätt att vara och agera i olika situationer och relationer.  

Melodierna innehåller ofta språng, och ibland oväntade toner.  Demoproduktionerna blev 

elektroniska, och bestod av synthar och trumsamplingar, det vill säga inga organiska 

instrument förekommer. Jag bjöd in en jury på fyra personer för att få feedback, och då 

föreslog en av dem att jag skulle anlita musiker och få in riktiga instrument i produktionerna. 

Detta ledde till att gitarr och trummor spelades in, vilket var en väldigt stor förbättring. 

Kombinationen av det elektroniska och det organiska skapade den balans som jag sökte. Efter 

studioinspelningen var det lättare för mig att höra vad som behövde läggas till för att 

fullborda produktionerna.  

Nu när alla låtar och produktioner är klara, skulle jag säga att min genre är svensk indiepop, 

med influenser från Veronica Maggio och Hanna Järver.  

Nyckelord: Album, svensk indiepop, sound, musikproduktion. 
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Inledning 
Jag har valt att göra ett svenskt album med totalt elva spår, till mitt eget artistprojekt. Syftet 

med detta projekt är att beskriva den process det innebär att hitta och förverkliga mitt eget 

sound som låtskrivare, producent och artist.Tanken är att albumet ska innehålla två röda 

trådar, en som håller ihop texternas teman, och en som håller ihop låtarnas sound och 

produktioner. Jag vill att låtarna ska innehålla en originalitet, som får lyssnaren att förstå att 

det är jag som har skrivit och producerat musiken. Vad är det som kännetecknar just mitt 

sound? Finns det någon artists musik som jag blir inspirerad av? Jag kommer att analysera 

vilka instrument och plug-ins jag har använt mig av, texternas teman och mitt melodispråk.  

Vilka grundpelare tycker jag att begreppet sound består av? Huvudsakligen anser jag att 

produktionen visar mycket av ens sound. Den innehåller instrumenten, arrangemangen, och 

effekterna som skapar en sorts profil, och ljudlandskap som blir unikt för artisten/

producenten. Körpåläggen i produktionerna bidrar också till soundet, genom hur de är lagda 

och hur man brukar färga ackorden och komplettera huvudmelodin. Men melodispråket och 

låttexten är också en bidragande faktor till att ett sound skapas. Man lyssnar ofta mest till 

antingen huvudmelodin, eller texten. Det är dessa faktorer som snabbt får en att förstå och 

känna igen vilken artist som sjunger.  

Jag är också inne på samma resonemang som Linnéa Seldinger  skriver i sin kandidatuppsats 1

(KMH 2019), att ens sound influeras av vilken musik man lyssnar på och inspireras av. Att 

man kopierar ett visst synthljud från en annan artists låt och tar in det i sin produktion, bidrar 

till att utveckla ens eget sound. Seldinger skriver också att man måste ställa sig den 

filosofiska frågan: ”Var går skiljelinjen mellan unikt och det man har hört förut? ”. Hon menar 

att musikens utveckling präglas av musik som tidigare har funnits. Blandningen av influenser 

från andra artisters låtar eller verk, och ens egna beståndsdelar skapar ens eget unika sound.  

 Seldinger, L. Kandidatuppsats, KMH (2019). Vägen till mitt producerade sound - Om en 1

musikproducents kreativa process och identifieringen av ett eget sound.
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 Syfte 

Under arbetet med mitt album, som består av elva låtar, ska jag analysera vilka beståndsdelar 

som skapat mitt sound. Jag har formulerat några frågeställningar som jag vill besvara. Under 

arbetet måste jag dyka ner i den ljudtekniska världen, och bestämma mig för vilka mickar och 

plug-ins jag vill använda. Jag måste bestämma mig för hur produktionerna ska låta, och vad 

jag ska skriva om.  

Frågeställningar 

- Hur kan soundet på mina produktioner beskrivas? 

- Vilka hörbara kännetecken går att urskilja? 

- I vilken utsträckning lyckades jag nå det resultat som jag initialt ville uppnå? 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag har sökt efter uppsatser som behandlar temat ”sound”.  

- I uppsatsen Vägen till mitt producerade sound - Om en musikproducents kreativa 

process och identifieringen av ett eget sound undersöker Linnea Seldinger vad 

som skapar hennes sound, och vilka metoder och verktyg hon använder som 

producent, genom att producera fyra egenskrivna låtar.  

Jag har också inspierats av Veronica Maggios låtar och produktioner, och främst ett av hennes 

tidigare album, och hennes bok Allt är för bra nu. 

- Veronica Maggio. Satan i gatan. Album (2011). 

- Veronica Maggio. Allt är för bra nu. (Förlag Max Ström 2017). 
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Metod 
Metoden, eller processen, för varje låt är olika och unika. Första låten skrev jag 2017, och den 

sista 2019. Vissa texter och melodier kom direkt, medan andra tog tid och behövde filas på. 

När jag skrev låtarna kom alltid texten först. Det är nästan terapeutiskt för mig att skriva 

musik, just för att den handlar om personliga upplevelser, jag har nästan alltid en ”anledning” 

till att skriva låtarna. När jag skriver eget material, är det svårt att skriva om en påhittad 

situation.  

När jag hade skrivit de fem första låtarna, såg jag ett sammanhängande tema för alla 

låttexterna, kärlek. Under tiden som låtarna kommit till har jag varit singel, så det temat har 

varit naturligt att skriva om. Jag bestämde mig därför för att kalla albumet för ”Singel”, och 

att resterande låtar också skulle handla om just det.  

Som sagt kommer texterna alltid först, och sedan börjar jag antingen med att producera eller 

att sitta vid pianot och hitta ackord. Alla låtarna har synthljud från Arturias plug-ins, och 

Logics Retro Synth. Jag har upptäckt att man kan rendera ut något man spelat in med till 

exempel Retro Synth, och sedan skicka det genom en av Logics gitarrförstärkare. Det ger 

syntharna ett lite retro- och gitarraktigt sound. Jag har också provat på att använda 

arpeggiators, och att spela upp ljudfiler baklänges för att få ett coolt sound på olika pads och 

gitarrljud. 

I vår kurs i harmonilära under andra året på Mom,  fick vi prova på att skriva och arrangera 

för jazzband, och sedan få det inspelat. Jag hade tidigare skrivit låten ”Vi blev en sorglig 

amerikansk film”, som jag hade producerat om flera gånger, men inte blivit helt nöjd med. Så 

jag valde att arrangera för jazzbandet och låta dem spela in låten. Den inspelningen gick 

väldigt fort, vi hade bara femton minuter på oss per person inne i studion. Detta ledde till att 

inspelningen inte blev så bra som jag tyckte krävdes. Men när jag producerade om låten ännu 

en gång behöll jag trombonen och saxofonen i slutet av låten.  

I början av låten kan man tro att låttexten handlar om en vuxen kärleksrelation, att ett 

förhållande har tagit slut. Jag märkte att många trodde det, men jag ville berätta en annan 

historia, och lade därför till ljudfiler från när jag var liten. Ljudinspelningarna är dialoger 
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mellan mig och min pappa, då jag var ungefär tre år gammal. Det var viktigt för mig att binda 

ihop textens budskap, att den handlar om att min pappa dog i cancer när jag var tonåring. 

Frasen ”Men du är en av många stenar nu” syftar på att han är en av många gravstenar, en i 

mängden av dem som har dött. Det budskapet tror jag inte hade kommit fram lika tydligt om 

ljudfilerna med dialogerna inte hade varit med.  

Samma år fick vi möjlighet att skriva ett arrangemang för stråkkvartett, och sedan spela in det 

på RMV (Riksmixningsverket). Jag valde att arrangera stråket för en låt som jag skrev när jag 

var sexton år som heter ”Jag kan inte röra mig nu”, som jag alltid velat ha stråk på. När jag 

skrev arret tänkte jag att produktionen bara skulle innehålla stråkkvartett och sång. Men när 

det var klart och inspelat insåg jag att det behövdes något mer i produktionen. Jag försökte att 

lägga på trumsamplingar och synthar, men hittade inte rätt sound och känsla. 

Alla demoproduktioner som jag gjorde själv blev ganska minimalistiska och enkla. Jag hade 

svårt att få till snygga övergångar mellan delarna, hitta snygga rytmer i trummorna, och hitta 

rätt trumsound. Sången spelade jag in hemma, och min hemmamick (AKG C214) är ganska 

brusig och har höga frekvenser, vilket inte passar min röst. Planen var att spela in all sång på 

nytt senare. När jag var klar med alla demos, körde jag fast och kunde inte längre höra vad 

som fattades. Så jag valde att bjuda in fyra personer från MoM, musik-och 

medieproduktionslinjen på KMH, (två män, två kvinnor) att lyssna på mina demos och ge mig 

all kritik de hade.  

De lyssnade igenom allting, och gav kritik som var väldigt bra. En av låtarna, ”Det är inte 

sant”, tyckte de att jag skulle prova att göra om och byta plats på formdelarna, vilket jag 

gjorde. Detta lyfte låten rejält. Efter vårt möte sade en av personerna att jag borde ha riktiga 

instrument på mina låtar. Det höll jag med om, och det hade jag också funderat på, men inte 

vågat göra. Han gav mig numret till Johan Nilsson och Hovis (Karl Hovmark), som spelar 

gitarr och trummor. De ville gärna medverka och en månad senare sågs vi i deras studio för 

att spela in. Innan vi sågs skickade jag alla demos, med instruktioner och inspirationslåtar. Vi 

jobbade väldigt effektivt, och spelade in elva låtar på tre dagar. Resultatet blev precis det jag 

hade hoppats och tänkt mig. Johans gitarrpålägg satte känslan på alla låtarna, och färgade 

ackorden och soundet på ett fint sätt. Hovis trumspel band ihop låtarna, och gav dem ett helt 
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nytt driv. Att byta ut trumsamplingar mot riktiga trummor var det viktigaste initiativet jag 

tagit under hela projektet.  

Två av spåren på albumet har jag inte producerat själv. ”Klyscha på söder” skrev jag ihop 

med Salome Gunnarsson, där jag skrev det mesta av texten och hon gjorde låtens produktion. 

Efter det tog jag med mig låten till studion för att lägga på trummor och gitarr, och då 

arrangerade jag och Johan gitarrpåläggen. ”Snälla bara låt det va” har jag producerat 

tillsammans med Jonathan Streng. Jag började med att försöka producera låten själv, men 

lyckades inte fånga drivet i låten och fick inte ihop alla delarna. Det jag lyckades sätta var 

många av syntharna och keyboardmelodierna. Därför kontaktade jag Jonathan, och vi jobbade 

under cirka sex sessioner innan vi var nöjda med resultatet. Han skapade beatet, lade på 

mellotron och effektsynthar, band ihop alla formdelarna, gav produktionen dynamik, samt 

spelade in sång med mig. I studion lade jag därefter på trummor och arrade tillsammans med 

Johan en del nya gitarrpålägg, förutom de som redan fanns inspelade i min och Jonathans 

produktion. ”Vi sjunker” har jag skrivit all text till, Christoffer Schoug har skrivit melodin och 

ackorden och jag har producerat. 

Efter inspelningarna fortsatte jag med produktionen av de inspelade låtarna, och hade en till 

session med Johan Nilsson för att kompletterande med fler gitarrpålägg. Det var mycket 

lättare att höra vad som fattades när många av huvudelementen var på plats. Sedan spelade 

jag in sång med Salome Gunnarsson som ljudtekniker på två låtar ("Han är hopplös” och 

”Eytyströjan”). Jag upptäckte sen Neumannmicken (TLM 103) i skolan, och provade att spela 

in med den. Den har ett varmare sound, som passar min röst bättre, så jag spelade in resten av 

sången på mina produktioner med den. Jag sjunger bäst när jag spelar in sång på egen hand, 

när någon annan är i rummet blir jag lätt spänd. 

Jag har fått samtycke av de personer som nämns vid namn i denna uppsats. 
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Resultat 
Hur kan soundet på mina produktioner beskrivas? 

Jag skulle säga att mina låtar är synthbaserade. Piano är mitt huvudinstrument, därför har det 

blivit naturligt att använda. Syntharnas sound är lite ”förstörda och fula”, vilket skapar en 

retrokänsla. I produktionerna har jag först spelat in synthar från Arturias plug-in och Logics 

Retro Synth, och sedan dragit deras audiofiler genom Logics gitarrförstärkare. Detta har 

”smutsat till" ljuden. Vissa av körerna har jag också skickat genom samma gitarrförstärkare. 

Ofta har jag spelat upp synthar och pads baklänges för att få en cool effekt. Gitarrerna blev 

väldigt reverbiga och distiga, vilket jag är mycket förtjust i. Trummorna har jag inte mixat än, 

de kommer att få ett snyggt sound när albumet skickas till mixning. Jag har ofta spelat in 

”Mmn-körer” i refrängerna för att fylla ut tomrummen. Alla körer har ganska mycket reverb, 

och jag har försökt sjunga dynamiskt. För mig är det inte viktigt att stämmorna låter 

”skolade” och ”fina”, utan att de understryker produktionens känsla. Leadsången har jag nu 

mixat ganska ”torrt", som kontrast till tidigare produktioner då jag har mixat dem ”vått”. Tror 

dock att de blev torra för att jag ville testa något helt nytt. Men i slutmixen kommer de 

antagligen få mer reverb. 

Instrumenteringen i mina låtar är gitarr, akustiska trummor, synthar och akustiskt piano. Det 

ger musiken mer liv, och kompletterar det elektroniska som var grunden till mina första 

demoproduktioner. 

Jag lyssnar mycket på indie och svensk pop, och jag tycker att det hörs att jag har inspirerats 

av dessa genrer i mina produktioner. Mitt eget sound blev en blandning av svensk pop och 

indie med elektroniska och organiska inslag.  

Under tonåren lyssnade jag mycket på Veronica Maggio, och främst hennes album ”Satan i 

Gatan”  (2011). När vänner får höra min musik, säger de väldigt ofta att den låter lite som 2

Maggios musik. Som Linnea Seldinger påpekar i sin kandidatuppsats är det inte så konstigt. 

För mig är Maggios låtar väldigt bra producerade, texterna har stor igenkänningsfaktor, och 

hennes melodier är varierade och ligger i ett fint register för hennes röst. Även fast jag inte 

 Maggio, V. Satan i gatan. (2011). Veronica Maggio AB och Universal Music AB.2
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vill låta som någon annan artist, är jag ändå nöjd med att det blev just Maggio som folk 

nämner. Jag anser själv att mitt sound ligger nära hennes, med de reverbiga gitarrerna, 

akustiska trummorna, melodispråket med många språng, och synthinslagen. Hon använder sig  

också av riktiga stråkar i några av sina låtar, precis som jag gjorde i min låt ”Jag kan inte röra 

mig nu”. Den största skillnaden mellan hennes och min musik, är att hon skriver om olika 

delar av tonårs- eller ungdomslivet. Som att man till exempel inte kommer in på trädgården, 

eller att man är frustrerad och ledsen på en hemmafest och bara vill hem. Jag skriver nästan 

uteslutande om kärlek, personers beteenden och hur jag själv tänker, inte lika ofta om själva 

platserna eller sammanhanget.  

Några har också nämnt att min musik är lite lik Hanna Järvers. Jag håller delvis med om det. 

Hennes musik innehåller många synthar med lite förstörda ljud, akustiska trummor och gitarr. 

Hennes melodier är också lite lika Maggios, men är lite mer melankoliska. Hennes texter är 

dock inte lika tydliga som Maggios. Man måste lyssna lite extra och förstå alla referenser för 

att lista ut låtarnas innerbörd och budskap.  

Man kan ha i bakhuvudet att jag, Veronica Maggio och Hanna Järver tillhör samma genre, 

svensk pop/indiepop, och ofta har liknande produktioner och melodispråk. Att skriva på 

svenska ger musiken en skandinavisk känsla, och texterna blir naturligtvis unika och 

annorlunda när man skriver på sitt modersmål, och inte på till exempel engelska. 

Vilka hörbara kännetecken går att urskilja? 

Jag anser att mitt melodispråk består av många språng, med varierade rytmer. Ofta börjar jag i 

ett lite lägre register i verserna, och går högre upp i refrängerna. De som har lyssnat på låtarna 

har tyckt att jag väljer oväntade vägar melodiskt, och att jag har ett eget tonspråk. Ibland har 

jag ganska hoppiga melodier med ”konstiga” intervall, som i refrängen i ”Snälla bara låt det 

va”. Min teori är att melodierna blir så för att jag ibland tar ut dem på pianot först.  

Vad gör mina texter originella? När jag skriver, gör jag det helt utan spärrar. Ofta skriver jag 

ner idéer på min mobil när jag sitter på tunnelbanan eller bussen, direkt efter att händelsen har 

inträffat eller då jag känner som mest. Några av låtarna handlar om samma händelse, eller 

person, men de är skrivna vid olika tidpunkter. Beroende på tidpunkt och att tankarna 
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utvecklas ändras texten, situationen kan bli beskriven ur olika synvinklar. När jag skriver på 

svenska, gillar jag inte att rimma på slutet av fraserna, eller tänka på vad som ”låter catchy”. 

Jag skriver om saker precis som jag upplever dem och försöker vara så saklig som möjligt. 

Det är viktigt för mig att den som lyssnar får en bild av vad som hände. Men i det sakliga 

gillar jag att få in små detaljer, som miljödetaljer, eller saker som personen gjorde. Några 

exempel på detta är ”Du plockar tomater på din balkong” i låten ”Eytyströjan”, ”Söker någon 

med samma kroppstyp, samma sneda beanie, samma nonchalanta stil” i låten ”Han är 

hopplös” och ”Klädd i dimmigt ljus, omgiven av nya ljud. Skrynkliga lakan som inte räcker 

till för två” i låten ”Snälla bara låt det va”.  

Ofta skriver jag också precis vad jag tänker eller tänkte just i den situationen, som jag tror 

många känner igen. Några exempel på detta är ”Vill inte säga hej, men jag gör det ändå” och 

frasen ”Vill säga att jag skriver melodier som sitter fast. Men inte att de handlar om dig och 

att det finns mycket kvar” i låten ”Hejdå”, ”Ingen press på att skriva, men du kom med på min 

skiva” i låten ”Eytyströjan” och ”Vill inte skippa gig för att du är där, vill inte tänka på vad vi 

ska säga när allting du gör är fel” i låten ”Klyscha på söder”.  

Jag tänker helt enkelt inte så mycket på hur orden faller i frasen, eller om de rimmar. Däremot 

är ordens rytm viktiga i mina låtar. Det som är betydelsefullt för mig är att budskapet når fram 

och att lyssnaren kan skapa en liten kortfilm i sitt huvud medan man lyssnar. 

I vilken utsträckning lyckades jag nå det resultat som jag initialt ville uppnå? 

Jag är väldigt nöjd med att jag har skrivit och producerat ett helt album, och haft kontroll över 

varje del av processen. Soundet blev som jag hade föreställt mig det innan jag började med 

detta projekt.  

Min tanke var att det skulle finnas två röda trådar i albumet, en där texterna lyder under temat 

och projektnamnet ”singel”, och en där albumets sound är enhetligt från spår ett till elva. Jag 

skulle också undersöka och analysera vad mitt sound som producent, låtskrivare och artist är.  

Jag tycker att tio av elva låtar passar titeln ”singel”, då de handlar om olycklig kärlek, 

uppbrott och svek. Jag tror att alla kan känna igen sig i någon av låttexterna. Men det är ett 

spår som kanske inte passar konceptet singel på det sätt man är van att betrakta det, och det är 
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låten ”Vi blev en sorglig amerikansk film”. Den handlar om vad jag kände när min pappa dog 

i cancer, och att jag på ett sätt blev ”singel” då, lämnades utan förälder. Han var alltid 

engagerad i min musik, och hann säga till mig att det är låtskrivande som jag ska hålla på 

med. Därför vill jag ha med denna låt, för att markera något för mig själv och också visa att 

han är en bidragande kraft till att jag slutfört detta album.  

Albumets sound tycker jag är enhetligt, eftersom jag skrivit och producerat majoriteten av 

låtarna helt själv. Alla melodier har mitt eget tonspråk, även ”Vi sjunker” fast jag inte skrivit 

dess melodi, däremot är samtliga texter skrivna av mig. De produktioner som sticker ut är de 

som jag inte har producerat själv, ”Klyscha på söder” och ”Snälla bara låt det va”. De är 

hårdare komprimerade, har fler effekter och har en mer popliknande karaktär. Men jag hade 

inte velat producera låtarna på ett annat sätt, och jag tycker att de kompletterar de övriga 

låtarna som visserligen är popiga, men lite mer åt indiehållet.  

Avslutande diskussion 
Jag är väldigt nöjd med att jag har skrivit och producerat ett helt album, och haft kontroll över 

varje del av processen. Soundet blev som jag hade föreställt mig det innan jag började med 

detta projekt.  

När man jobbar själv blir det lätt så att man vill göra allt själv. Jag kände i början ett motstånd 

mot att kontakta musiker, hyra studio och prova på att spela in sång med ljudtekniker. Därför 

försökte jag i början begränsa mig själv till att använda samplingar och synthar. Jag lade till 

och med på elgitarr själv, fast jag bara kan några få gitarrackord. Men det var nog bra att jag 

försökte göra så mycket som möjligt själv i början, för att få fram en grund i produktionerna 

att utgå ifrån.  

Jag tror också att det är viktigt att våga ta emot hjälp, feedback och inspiration från andra. Vill 

man uppnå bästa möjliga resultat, kan man oftast inte göra det helt själv. De produktioner som 

andra var med och gjorde, hade inte blivit lika bra om jag hade producerat dem helt på egen 

hand.  
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Ett av de bästa besluten som jag har tagit i denna process, var att kontakta fyra vänner som 

kunde fungera som en jury. Deras feedback var superbra, och jag kunde lyssna på låtarna med 

nya öron. De uppmuntrade mig, och jag fick hjälp med att kontakta duktiga musiker med rätt 

sound. Jag tror också att jag hade stor tur med de musiker som spelade. Både Hovis och Johan 

är otroligt duktiga, och hade många bra idéer. De kompletterade mina låtar på bästa sätt, och 

jag hade inte velat göra inspelningarna på annat sätt. För mig är det viktigt att de som jag 

samarbetar med lyssnar på vad jag tycker, och det kände jag att musikerna gjorde.  

Att jag valde att göra ett svenskt album är jag väldigt stolt över. När jag började på KMH ville 

jag skriva mer på engelska, för att det var det jag trodde var mest ”rätt”. Det som jag tycker är 

fint med svensk musik, är att fraserna inte behöver rimma, det är lättare att beskriva miljöer, 

och melodierna inom svensk pop är ofta mer dynamiska, det ger mer frihet i melodispråket.  

Mitt sound blev precis som jag hade tänkt. Att jag hittade Arturias synthplug-ins var 

revolutionerande för mig, för att de innehåller ljud som låter retro och originellt. De riktiga 

trummorna och gitarrerna gjorde halva soundet. Som sagt lyssnar jag mycket på indie, och det 

som fått mig att fastna för den genren är att produktionerna ofta innehåller många gitarrpålägg 

med distiga reverb. Ett annat kännetecken för mitt sound är mina ”fula” och ”förstörda” 

synthar. Jag har lyckats hitta annorlunda synthsound, genom att inte skruva på de rattar som 

många andra vrider på. Jag tror inte heller att många hade valt att dra syntharna genom Logics 

gitarrförstärkare. Att jag vågat experimentera och gå mot strömmen har varit hjälpsamt för att 

lyckas hitta något nytt.  

Att jag också fick möjlighet att spela in stråkkvartett och blåsinstrument har gett mitt album 

en ny dimension. Det har tillåtit mig att visa upp min skolade bakgrund, och det är roligt att 

kunna visa upp något som man har arrangerat själv. Det blev inte bara ett rent indiepop-

album, utan det innehåller också mer ”klassiska” och ”jazziga” arrangemang.  

Jag är nöjd med låtarna och med att texterna är väldigt rättframma. Det är sånt som gör att 

folk känner igen sig. Det hade blivit väldigt tråkiga texter utan de personliga delarna. En del 

av mitt sound är att jag skriver om egna upplevelser. Låtarna handlar om kärlek, och 

situationer som alla hamnar i. Låttexterna skriker ut allt som man tänkte, men aldrig sa till 

personen som texten handlar om. 
!  10



Finns det något som jag hade kunnat göra annorlunda?  

För det första borde jag ha spelat in all demosång i skolans bra mickar redan från början. Jag 

har märkt att den första demosången alltid blir bäst, och att det är väldigt svårt att få samma 

känsla i nya tagningar. Att känslan tappas bort parallellt med produktionsprocessen kan göra 

att textens innerbörd inte kommer fram lika tydligt. Jag ska köpa en ny, lite dyrare mick att ha 

hemma, så att demosången sedan kan användas när produktionen är klar. Detta kommer spara 

mig otroligt mycket tid i framtida projekt.  

För det andra visste jag inte att jag skulle lägga på trummor när vi spelade in stråkarna på 

RMV, hade jag vetat det då hade jag gjort det på ett annat sätt och spela in stråkkvartetten 

tillsammans med Hovis (trummisen), det var en utmaning för honom att lägga på trummor 

efteråt. Vi spelade in stråket till klick, men eftersom stråkmusikerna var lite ovana vid att 

spela till klick, blev det inte tight på alla slag.  

För det tredje har jag inte hunnit spela in ny sång på två låtar med micken som finns i skolan. 

Detta beror på Coronaviruset som precis har brutit ut i Sverige. Skolan stängde, och jag hann 

inte spela in all sång. Men eftersom jag planerar att köpa en bättre mick, får jag spela in sång 

på nytt på dessa två spår i ett senare skede.  

Förslag till framtida forskning 

När jag skriver och producerar nästa album, vill jag prova att experimentera mer med rytmer i 

mina melodier. Jag vill prova att få in mer text, och få det att låta lekfullt. Refrängerna vill jag 

göra ännu starkare genom produktion och top line. Dessutom vill jag undersöka hur nya 

tonarter och mer avancerade ackordföljder med nya färgningar skulle påverka mitt sound. 

Detta album går mest i Eb-dur, och det vill jag komma bort från under nästa projekt.  
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