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SAMMANFATTNING	  

I	  denna	  uppsats	  undersöker	  och	  analyserar	  jag	  inflytandet	  av	  samarbeten	  i	  

låtskrivarprocesser	  inom	  popmusiken	  i	  Sverige.	  Med	  detta	  examensarbete	  vill	  jag	  bidra	  

till	  en	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  musikbranschen	  kan	  fungera	  på	  en	  hög	  nivå	  och	  

därigenom	  svara	  på	  två	  huvudsakliga	  frågor:	  Hur	  gör	  låtskrivare	  när	  de	  skriver	  låtar	  

tillsammans	  med	  andra?	  Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  finns	  med	  att	  jobba	  med	  andra	  

alternativt	  att	  jobba	  på	  egen	  hand?	  	  

Detta	  ville	  jag	  ta	  reda	  på	  genom	  att	  undersöka	  processen	  på	  två	  olika	  sätt;	  dels	  

intervjua	  erfarna	  låtskrivare	  och	  dels	  skriva	  låtar	  i	  egna	  samarbeten.	  	  

Under	  min	  arbetsgång	  upptäckte	  jag	  mängder	  med	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  

samarbeten	  men	  framför	  allt	  fann	  jag	  en	  arbetsmetod	  som	  jag	  fick	  ökad	  förståelse	  för	  

och	  även	  en	  ökad	  uppskattning	  av.	  	  

TACK	  TILL	  

Stort	  tack	  till	  Marcus	  Backman	  och	  Fredrik	  Folkestad,	  mina	  samarbetspartners	  i	  

låtskrivandet.	  Tack	  till	  Christian	  Walz,	  Carl	  Wikström-‐Ask	  och	  Stefan	  Olsson,	  mina	  

intervjuobjekt.	  Även	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  har	  deltagit	  på	  mina	  låtar	  och	  till	  mina	  

handledare	  Patrik	  Ahlm	  och	  Karin	  Eriksson.	  
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1. VISION	  

	  

1.1. Inledning	  

Under	  min	  utbildning	  har	  jag	  många	  gånger	  kommit	  i	  kontakt	  med	  musikbranschen.	  Jag	  

har	  träffat	  mängder	  med	  professionella,	  erfarna	  låtskrivare	  och	  producenter	  som	  är	  

otroligt	  framgångsrika	  inom	  sitt	  område;	  skriva	  och	  producera	  musik.	  Under	  mitt	  andra	  

år	  på	  Linnéuniversitetet	  spenderade	  jag	  tio	  veckor	  på	  praktik,	  denna	  praktik	  gjorde	  jag	  

hos	  låtskrivaren	  och	  producenten	  Christian	  Walz.	  När	  jag	  var	  där	  iakttog	  jag	  honom	  när	  

han	  arbetade	  och	  jag	  lade	  märke	  till	  att	  de	  flesta	  låtar	  han	  arbetade	  med	  skrevs	  i	  

samarbete	  med	  andra.	  	  	  

	  

1.2.	  Syfte	  

I	  mitt	  examensarbete	  ska	  jag	  undersöka	  hur	  olika	  samarbeten	  brukar	  se	  ut	  i	  en	  

låtskrivarprocess	  inom	  popmusiken	  i	  Sverige.	  Jag	  vill	  titta	  närmare	  på	  eventuella	  för-‐	  

och	  nackdelar	  med	  att	  skriva	  i	  kollaborationer	  och	  jämföra	  dessa.	  Jag	  vill	  komma	  fram	  

till	  och	  förmedla	  information	  som	  kan	  underlätta	  för	  nyblivna	  låtskrivare	  som	  jag	  själv	  

som	  vill	  få	  en	  djupare	  kunskap	  om	  hur	  den	  komplexa	  musikbranschen	  kan	  fungera.	  	  

	  

1.3.	  Metod	  

Min	  undersökning	  bygger	  på	  två	  huvudsakliga	  delar:	  

	  

1.3.1	  Egen	  låtproduktion	  

Jag	  har	  gjort	  fem	  poplåtar	  varav	  tre	  i	  samarbeten	  och	  två	  helt	  själv.	  Under	  denna	  process	  

har	  jag	  antecknat	  iakttagelser	  och	  tankar	  i	  en	  loggbok	  som	  jag	  senare	  samlat	  ihop	  och	  

analyserat.	  Tanken	  med	  detta	  är	  att	  på	  egen	  hand	  kunna	  undersöka	  skillnader	  med	  att	  

jobba	  i	  grupp	  alternativt	  själv	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  hitta	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  varje	  

arbetssätt.	  Låtarnas	  syfte	  är	  endast	  att	  användas	  som	  hjälpmedel	  i	  min	  undersökning	  av	  

samarbeten.	  	  

Alla	  låtar	  är	  till	  s.k.	  ”leads”,	  dvs.	  uppdrag	  till	  specifika	  artister,	  jag/vi	  har	  fått	  

utanför	  arbetet,	  detta	  för	  att	  låtarna	  skulle	  få	  någon	  relevans	  och	  för	  att	  sätta	  mig/oss	  i	  

en	  verklig	  låtskrivarsituation	  som	  går	  att	  jämföra	  med	  mina	  intervjuobjekts	  vardagliga	  

arbetserfarenheter.	  	  
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De	  tre	  låtarna	  som	  jag	  skrev	  i	  samarbeten	  skrev	  jag	  med	  två	  olika	  personer,	  

Fredrik	  Folkestad	  (två	  låtar)	  och	  Marcus	  Backman	  (en	  låt).	  	  

Under	  tiden	  jag	  har	  skrivit	  låtar	  har	  jag	  antecknat	  i	  en	  loggbok	  som	  finns	  bifogad	  

som	  bilaga	  till	  uppsatsen.	  Den	  har	  jag	  skrivit	  för	  mig	  själv	  för	  att	  underlätta	  vid	  senare	  

analys.	  Jag	  har	  inte	  skrivit	  ner	  varje	  detalj	  om	  varje	  dag	  utan	  bara	  saker	  jag	  ansett	  kan	  

vara	  till	  nytta	  i	  anslutande	  till	  min	  fokus:	  samarbeten.	  	  

	  

1.3.2	  Intervjuer	  

Jag	  har	  gjort	  tre	  intervjuer	  med	  erfarna	  låtskrivare	  och	  producenter:	  Carl	  Wikström-‐Ask	  

(har	  skrivit	  till,	  och	  producerat	  bl.a.	  Daniel	  Adams-‐Ray),	  Christian	  Walz	  (Veronica	  

Maggio,	  Bo	  Kaspers	  Orkester)	  och	  Stefan	  Olsson	  (gjort	  musik	  till	  bl.a.	  tv-‐programmen	  Så	  

mycket	  bättre,	  Körslaget).	  Då	  har	  jag	  utgått	  från	  ett	  frågeformulär	  med	  grundläggande	  

frågor.	  Innan	  jag	  skrev	  mina	  frågor	  läste	  jag	  i	  två	  böcker	  om	  intervjuteknik,	  

Intervjumetodik	  av	  Annika	  Lantz	  (1993)	  och	  Praktisk	  intervjuteknik	  av	  Mats	  Ekholm	  och	  

Anders	  Fransson	  (1975).	  Jag	  använde	  mig	  av	  problemanalytiska	  frågor	  från	  Praktisk	  

intervjuteknik	  (Ekholm,	  1975,	  sid	  67)	  för	  att	  ta	  fram	  de	  viktigaste	  frågorna	  till	  mitt	  

formulär.	  Utöver	  formuläret	  tänkte	  jag	  använda	  följdfrågor	  och	  dra	  nytta	  av	  att	  jag	  redan	  

känner	  mina	  intervjuobjekt	  för	  att	  skapa	  en	  bekväm	  stämning	  och	  på	  så	  sätt	  få	  ut	  mer	  

och	  större	  svar	  att	  sälla	  följdfrågor	  till.	  De	  frågor	  jag	  skrev	  blev	  relativt	  breda	  och	  jag	  

insåg	  att	  svaren	  lätt	  kunde	  bli	  ganska	  omfattande,	  därför	  räckte	  det	  med	  sex	  centrala	  

frågor	  som	  sedan	  fick	  utvecklas	  i	  följdfrågor.	  Annika	  Lantz	  skriver	  i	  sin	  bok	  

”Intervjuaren	  skapar	  ett	  samspel	  och	  använder	  de	  personliga	  förutsättningarna	  som	  ett	  

medel	  för	  att	  möta	  respondenten.”	  (1993,	  sid.	  11)	  och	  detta	  försökte	  jag	  alltid	  ha	  i	  

bakhuvudet	  och	  det	  hjälpte	  mig	  enormt	  mycket.	  	  

Ekholm	  och	  Fransson	  argumenterar	  för	  att	  intervjun	  bör	  äga	  rum	  på	  en	  plats	  där	  

den	  svarande	  personen	  känner	  sig	  bekväm	  (1975,	  sid.	  21)	  och	  därför	  beslutade	  jag	  mig	  

för	  att	  genomföra	  intervjuerna	  i	  de	  svarandes	  respektive	  studior.	  	  

Vid	  intervjutillfället	  avtalade	  jag	  och	  intervjuobjekten	  om	  tid	  och	  jag	  erbjöd	  mig	  

komma	  till	  deras	  studio.	  Jag	  började	  med	  att	  intervjua	  Carl	  Wikström-‐Ask.	  Intervjun	  blev	  

tämligen	  öppen	  med	  många	  följdfrågor.	  Jag	  fick	  även	  känna	  in	  situationen	  och	  ändra	  

vissa	  frågor	  utefter	  de	  reaktioner	  och	  svar	  jag	  fick.	  	  

Både	  Stefan	  Olsson	  och	  Christian	  Walz	  som	  jag	  skulle	  intervjua	  senare	  på	  dagen	  

hade	  fått	  ont	  om	  tid	  i	  sitt	  övriga	  arbete	  och	  vi	  beslutade	  att	  intervjuerna	  skulle	  ske	  via	  
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Skype	  veckan	  efter.	  Skype	  fungerade	  också	  bra	  som	  metod,	  speciellt	  när	  video	  användes,	  

och	  intervjuerna	  med	  Stefan	  och	  Christian	  blev	  även	  de	  relativt	  flytande	  och	  jag	  fick	  

många	  nyttiga	  svar.	  	  

Vid	  vissa	  tillfällen	  ville	  inte	  mina	  intervjuobjekt	  att	  jag	  skulle	  namnge	  en	  

eventuell	  samarbetspartner	  och	  därför	  har	  jag	  benämnt	  dessa	  med	  exempelvis	  ”X”.	  

	  

	  

2. GENOMFÖRANDE	  

2.1. Egen	  låtproduktion	  

2.1.1. Med	  Fredrik	  Folkestad	  

Jag	  och	  Fredrik	  hade	  fått	  två	  leads	  från	  en	  av	  mina	  kontakter	  som	  jag	  tänkte	  att	  jag	  och	  

Fredrik	  kunde	  skriva	  mot.	  Samarbetet	  började	  med	  en	  låt	  och	  när	  den	  var	  färdig	  tänkte	  

vi	  att	  vi	  kunde	  göra	  en	  till	  eftersom	  vi	  blev	  väldigt	  nöjda	  med	  den	  första	  låten.	  	  

Första	  dagen	  var	  vi	  hemma	  hos	  mig	  och	  jag	  spelade	  fram	  idéer	  på	  mitt	  elpiano	  

och	  min	  gitarr	  medan	  Fredrik	  satt	  vid	  datorn	  och	  bearbetade	  ljuden	  som	  vi	  spelade	  in.	  	  

Vi	  satt	  hemma	  hos	  mig	  en	  gång	  till	  och	  lade	  på	  lite	  mer	  ljud	  och	  skrev	  lite	  text	  men	  efter	  

det	  höll	  vi	  mest	  till	  i	  Linnéuniversitetets	  studio.	  Det	  gick	  lite	  långsamt	  i	  början	  men	  efter	  

några	  gånger	  fick	  vi	  upp	  ett	  ganska	  bra	  tempo	  och	  samarbetet	  fungerade	  bra.	  I	  studion	  

gör	  vi	  praktiskt	  taget	  samma	  saker	  eftersom	  det	  mest	  är	  saker	  i	  datorn	  som	  görs	  då	  men	  

vi	  har	  också	  spelat	  in	  instrument,	  exempelvis	  piano,	  och	  då	  spelar	  jag	  för	  det	  mesta.	  Det	  

enda	  egentliga	  problemet	  vi	  stötte	  på	  var	  att	  vi	  insåg,	  när	  låten	  var	  klar,	  att	  vi	  skulle	  bli	  

tvungna	  att	  snabba	  upp	  låten	  lite	  och	  då	  var	  vi	  även	  tvungna	  att	  spela	  in	  alla	  körer	  och	  

pianon	  igen	  vilket	  självklart	  tog	  lite	  tid.	  Detta	  gjorde	  inte	  speciellt	  mycket	  för	  vår	  

arbetsmoral	  eftersom	  båda	  var	  väldigt	  noggranna	  med	  att	  låten	  skulle	  bli	  så	  bra	  som	  

möjligt.	  	  

Andra	  låten	  gick	  otroligt	  snabbt	  att	  göra.	  Första	  dagen	  satt	  vi	  hemma	  hos	  mig	  och	  

kom	  inte	  på	  mycket	  alls,	  hela	  dagen	  resulterade	  faktiskt	  bara	  i	  en	  gitarrslinga	  som	  vi	  

tyckte	  kunde	  passa	  som	  vers,	  men	  dagen	  efter	  gick	  det	  betydligt	  snabbare.	  Vi	  gjorde	  

nästan	  en	  hel	  form	  och	  nästan	  all	  text	  så	  morgondagen	  bestod	  mest	  av	  lite	  finjusterande	  

och	  även	  sånginspelning	  med	  Sabina	  Täck	  som	  också	  pluggar	  musikproduktion.	  Vi	  

skickade	  iväg	  låten	  till	  personen	  jag	  fått	  min	  lead	  ifrån	  och	  fick	  tillbaka	  feedback.	  Han	  

tyckte	  bl.a.	  att	  låten	  gick	  lite	  för	  långsamt	  och	  den	  här	  gången	  hade	  vi	  inte	  tid	  till	  att	  
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spela	  in	  allt	  igen	  utan	  vi	  tryckte	  helt	  enkelt	  ihop	  hela	  ljudfilen	  lite	  så	  den	  blev	  lite	  

snabbare.	  Detta	  fungerade	  till	  viss	  del	  men	  ljudkvaliteten	  försämrades.	  	  	  

	  

2.1.2. 	  Med	  Marcus	  Backman	  

Jag	  och	  Marcus	  hade	  samarbetat	  ett	  par	  gånger	  innan	  detta.	  Vi	  spelade	  i	  samma	  band	  

våren	  2012	  och	  spenderade	  då	  ett	  par	  veckor	  i	  inspelningsprocesser.	  	  

Den	  här	  gången	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  skriva	  en	  låt	  tillsammans.	  Vi	  jobbade	  

utefter	  en	  lead	  som	  jag	  fått	  tidigare,	  till	  en	  kvinnlig	  artist	  där	  de	  ville	  ha	  en	  hel	  låt,	  med	  

sång	  och	  allt.	  Vi	  jobbade	  i	  programmet	  Pro	  Tools	  och	  det	  var	  en	  förändring	  för	  mig	  

eftersom	  jag	  vanligtvis	  jobbar	  i	  ett	  annat	  program	  (Logic).	  Samarbetet	  blev	  därför	  

ganska	  uppdelat	  på	  så	  sätt	  att	  Marcus	  satt	  vid	  datorn	  och	  jag	  satt	  och	  skrev	  text	  och	  

melodier	  bredvid.	  Framåt	  slutet	  av	  samarbetet	  hade	  jag	  däremot	  bekantat	  mig	  mer	  med	  

programmet	  och	  kunde	  också	  sitta	  vid	  datorn	  och	  exempelvis	  klippa	  sång.	  Trots	  att	  vi	  

jobbade	  ganska	  uppdelat	  var	  det	  ett	  väldigt	  nära	  samarbete,	  båda	  sade	  vad	  vi	  tyckte	  om	  

det	  den	  andre	  gjorde	  samtidigt	  som	  båda	  alltid	  kom	  med	  idéer	  till	  det	  den	  andre	  höll	  på	  

med	  för	  stunden.	  Det	  var	  aldrig	  så	  att	  någon	  gjorde	  något	  utan	  att	  fråga	  den	  andre	  om	  

vad	  han	  tyckte.	  	  

Vi	  hittade	  ganska	  snabbt	  en	  grundidé	  som	  vi	  ville	  jobba	  efter	  och	  tack	  vare	  detta	  

gick	  arbetet	  relativt	  fort	  eftersom	  vi	  delade	  en	  förhållandevis	  klar	  vision	  innan	  vi	  

började.	  Efter	  detta	  tog	  det	  inte	  många	  dagar	  av	  intensivt	  arbetande	  innan	  låten	  var	  

färdig	  för	  sånginspelning.	  	  

Vår	  sångerska	  fick	  bli	  en	  tjej	  som	  heter	  Karolin	  Engman	  som	  Marcus	  hade	  haft	  

kontakt	  med	  innan.	  Henne	  valde	  vi	  efter	  att	  vi	  lyssnat	  på	  en	  låt	  med	  hennes	  band	  och	  

tyckt	  att	  hennes	  röst	  var	  lik	  den	  artist	  som	  låten	  skulle	  till.	  Inspelningen	  tog	  en	  dag	  och	  

gick	  helt	  okej.	  Det	  enda	  problemet	  var	  att	  hon	  inte	  kom	  upp	  till	  de	  höga	  noterna	  i	  

refrängen	  utan	  att	  hennes	  sångsätt	  ändrades	  så	  vi	  fick	  ändra	  om	  lite	  i	  låten	  och	  ha	  en	  del	  

i	  falsett	  istället.	  Samarbetet	  med	  Karolin	  gick	  även	  det	  bra.	  Hon	  var	  positivt	  inställd	  och	  

alltid	  villig	  att	  följa	  våra	  idéer	  men	  kom	  även	  med	  egna.	  	  

Dagen	  efter	  sånginspelningen	  satt	  vi	  och	  klippte	  sångspår	  och	  mixade	  färdigt	  

låten.	  Det	  tog	  väldigt	  lång	  tid	  mest	  på	  grund	  av	  att	  sången	  blev	  väldigt	  ansträngd	  i	  

refrängen	  eftersom	  vi	  fick	  tumma	  lite	  på	  tajmingen	  och	  uttalet	  för	  att	  Karolin	  skulle	  

kunna	  komma	  upp	  till	  de	  höga	  noterna.	  	  
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2.1.3. Egenskrivna	  låtar	  

Mina	  egenskrivna	  låtar	  skrev	  jag	  till	  en	  lead	  som	  jag	  hade	  fått	  för	  en	  svensk,	  kvinnlig	  

artist.	  Låtarna	  skulle	  inte	  ha	  någon	  sång	  bortsett	  från	  om	  jag	  hittade	  en	  refrängidé	  som	  

jag	  gillade.	  I	  denna	  process	  arbetade	  jag	  helt	  själv	  och	  tog	  inte	  hjälp	  av	  någon	  annan.	  	  

Den	  första	  låten	  jag	  gjorde	  fick	  jag	  färdigt	  en	  grundidé	  för	  en	  refräng	  ganska	  

snabbt.	  Efter	  det	  tog	  det	  lite	  längre	  tid	  eftersom	  jag	  ofta	  fastnade	  på	  små	  detaljer	  i	  

ljudbilden	  istället	  för	  att	  göra	  nya	  idéer	  för	  nya	  delar	  i	  låten.	  Detta	  tog	  mycket	  tid	  av	  mitt	  

arbete	  men	  efter	  ett	  tag	  testade	  jag	  en	  metod	  som	  jag	  och	  Fredrik	  hade	  prövat	  oss	  av,	  att	  

skriva	  ner	  exakt	  vad	  jag	  behövde	  göra	  och	  började	  bocka	  av.	  Denna	  metod	  fungerade	  bra	  

och	  jag	  gjorde	  färdigt	  det	  jag	  skulle	  på	  några	  dagar.	  	  

Andra	  låten	  gick	  snabbare.	  Bortsett	  från	  en	  kort	  period	  i	  början	  då	  jag	  

detaljpillade	  ganska	  mycket	  arbetade	  jag	  strukturerat	  och	  effektivt.	  	  

	  

	  

2.2. 	  	  Intervjuer	  

En	  likhet	  jag	  hittade	  när	  jag	  intervjuade	  professionella	  låtskrivare	  och	  producenter	  var	  

att	  alla	  hade	  jobbat	  i	  samarbeten,	  och	  inte	  lite	  heller.	  Alla	  tre	  jobbar	  nästan	  helt	  

uteslutande	  i	  samarbeten	  i	  olika	  former.	  	  

Angående	  kompromisser	  tycker	  de	  lite	  olika,	  Stefan	  Olsson	  menar	  att	  samarbeten	  

bygger	  helt	  på	  kompromisser.	  Han	  svarade	  bland	  annat	  på	  frågan	  om	  vilka	  faktorer	  som	  

bygger	  upp	  det	  perfekta	  samarbetet:	  ”Det	  är	  ju	  alltid	  skönt	  om	  det	  finns	  någon	  sorts	  

flexibilitet	  och	  transparens,	  att	  man	  kan	  ge	  och	  ta	  lite.	  Att	  man	  har	  någon	  som	  också	  kan	  

backa	  med	  sina	  idéer,	  det	  är	  väl	  det	  ett	  samarbete	  är;	  kompromisser.”	  

Christian	  Walz	  är	  mer	  inne	  på	  att	  ett	  perfekt	  samarbete	  är	  helt	  utan	  kompromisser.	  

Hans	  erfarenhet	  är	  att	  det	  ofta	  blir	  bättre	  när	  båda	  tycker	  samma	  sak	  och	  att	  när	  folk	  

tycker	  för	  olika	  kan	  det	  tära	  på	  stämningen	  i	  gruppen.	  Han	  nämner	  däremot	  att	  han	  

ibland	  har	  struntat	  i	  att	  sitta	  och	  tänka	  för	  mycket	  på	  andras	  idéer	  och	  göra	  som	  de	  vill	  

och	  att	  han	  då	  insett	  att	  han	  inte	  alltid	  har	  rätt.	  	  

Carl	  Wikström-‐Ask	  säger	  bland	  annat	  att	  han	  ”kanske	  borde	  sitta	  lite	  mer	  själv	  för	  

då	  blir	  det	  mer	  en	  vision	  som	  kan	  komma	  fram	  istället	  för	  när	  man	  samarbetar	  då	  man	  

ofta	  måste	  kompromissa.”	  Han	  tycker	  att	  det	  är	  lättare	  att	  få	  en	  klar	  röd	  linje	  i	  sin	  låt	  när	  

man	  sitter	  själv	  och	  inte	  behöver	  ta	  in	  någon	  annans	  åsikter.	  	  



	  
9	  

Han	  anser	  också	  att	  det	  ibland	  kan	  vara	  skönt	  att	  ha	  någon	  som	  styr	  och	  är	  

ansvarig	  för	  projektet,	  exempelvis	  artistens	  A&R,	  eftersom	  man	  då	  alltid	  har	  någon	  som	  

har	  sista	  ordet	  och	  därför	  kan	  bestämma	  när	  parter	  i	  samarbetet	  är	  oeniga	  om	  något.	  	  

Alla	  tre	  är	  eniga	  om	  att	  samarbetet	  måste	  innehålla	  bra	  stämning	  för	  att	  

slutprodukten	  ska	  bli	  tillfredställande.	  Walz	  säger:	  ”man	  får	  väl	  utvärdera	  hur	  många	  

fighter	  man	  orkar	  ta,	  hur	  mycket	  man	  orkar	  kämpa	  för	  sin	  idé	  utan	  att	  det	  går	  ut	  negativt	  

över	  projektet…”.	  Olsson	  berättar	  att	  han	  alltid	  låter	  artisten	  ha	  sista	  ordet	  eftersom	  det	  

är	  han	  eller	  hon	  som	  ska	  framföra	  det	  och	  även	  kunna	  känna	  att	  han	  eller	  hon	  kan	  stå	  för	  

det	  man	  gjort.	  Han	  säger	  också	  att	  man	  till	  en	  viss	  gräns	  kan	  försöka	  övertyga	  om	  sin	  idé	  

men	  att	  det	  inte	  får	  skapa	  dålig	  stämning.	  	  

	  

3. RESULTAT	  

Resultatet	  av	  detta	  arbete	  blev	  fem	  låtar	  på	  drygt	  tre	  minuter	  vardera	  samt	  tre	  

intervjuer	  på	  cirka	  15	  minuter	  vardera.	  	  

	  

4. DISKUSSION	  

4.1. Egen	  låtproduktion	  

Jag	  upptäckte	  som	  väntat	  mängder	  med	  skillnader	  mellan	  att	  jobba	  själv	  och	  att	  jobba	  i	  

par/grupp.	  	  

För	  mig	  var	  mina	  samarbeten	  befriande.	  Jag	  blev	  tvungen	  till	  att	  prestera	  snabbare	  

än	  vad	  jag	  vanligtvis	  brukar	  pressa	  mig	  till	  för	  att	  jag	  skulle	  känna	  att	  jag	  bidrog	  med	  

saker	  till	  projekten.	  Under	  låtarna	  jag	  skrev	  själv	  märkte	  jag	  hur	  jag	  ofta	  kunde	  fastna	  på	  

småsaker	  och	  tappa	  fokus	  på	  den	  egentliga	  uppgiften	  men	  när	  jag	  var	  i	  

samarbetssituationer	  var	  jag	  alltid	  på	  tårna	  för	  att	  komma	  på	  nya	  kreativa	  idéer.	  Detta	  

beror	  troligtvis	  på	  att	  man,	  när	  man	  är	  med	  andra	  med	  samma	  intresse,	  vill	  imponera	  

och	  även	  medverka	  till	  en	  lyckad	  slutprodukt.	  	  

En	  sak	  som	  jag	  saknade	  när	  jag	  skrev	  själv	  var	  tillgången	  till	  någon	  som	  man	  alltid	  

kan	  fråga	  om	  åsikter	  och	  idéer.	  I	  ett	  samarbete	  som	  fungerar	  är	  det	  optimala	  scenariot	  

att	  båda	  kompletterar	  varandras	  kunskaper	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Exempelvis	  kunde	  mina	  

kunskaper	  i	  melodi	  och	  harmonisering	  komplettera	  både	  Marcus	  och	  Fredriks	  tekniska	  

kunskaper	  men	  vi	  kunde	  alla	  göra	  det	  mesta	  i	  låtproduktionerna	  och	  därför	  hade	  också	  

alla	  synpunkter	  och	  det	  fungerade	  som	  en	  trygghet	  om	  man	  skulle	  fastna	  vid	  något.	  

Denna	  oerhört	  viktiga	  egenskap	  kan	  man	  inte	  få	  på	  samma	  sätt	  om	  man	  jobbar	  själv.	  	  



	  
10	  

Om	  man	  förutsätter	  att	  alla	  i	  samarbetet	  har	  olika	  framträdande	  egenskaper	  som	  

kompletterar	  varandra	  kan	  man	  även	  anta	  att	  slutprodukten	  uppnår	  en	  högre	  slutgiltig	  

nivå	  än	  om	  bara	  en	  person	  i	  gruppen	  hade	  utfört	  det.	  Därför	  anser	  jag	  att	  det	  är,	  i	  valet	  

av	  arbetspartner,	  viktigt	  att	  välja	  någon	  eller	  några	  som	  är	  bra	  på	  andra	  saker	  än	  en	  

själv.	  Det	  ska	  dock	  sägas	  att	  det	  i	  just	  ett	  låtskrivarsamarbete	  är	  viktigt	  att	  alla	  

inblandade	  personer	  har	  en	  förståelse	  för	  vad	  deras	  samarbetspartners	  håller	  på	  med,	  

annars	  faller	  hela	  tänket	  om	  support	  av	  idéer	  och	  tips	  som	  tidigare	  förklarat.	  	  

När	  jag	  arbetade	  i	  samarbeten	  lade	  jag	  ofta	  märke	  till	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  på	  som	  

jag	  aldrig	  tidigare	  använt	  mig	  av.	  Ibland	  var	  dessa	  metoder	  snabbare	  eller	  mer	  effektiva	  

än	  mina	  egna	  och	  då	  tog	  jag	  mig	  till	  dessa	  och	  utvecklade	  dem	  på	  ett	  eget	  sätt.	  	  

En	  del	  som	  jag	  anser	  att	  man	  i	  samarbeten	  kan	  gå	  miste	  om	  är	  möjligheten	  att	  

jobba	  med	  små	  detaljer	  mer	  i	  ett	  tidigare	  skede.	  Detta	  behöver	  inte	  vara	  en	  positiv	  

egenskap.	  Som	  jag	  skrivit	  tidigare	  var	  det	  något	  som	  stjälpte	  snarare	  än	  hjälpte	  mitt	  eget	  

arbete.	  Men	  ibland	  kan	  pressen	  att	  prestera	  direkt	  i	  ett	  samarbete,	  framför	  allt	  ett	  nytt,	  

göra	  att	  denna	  möjlighet	  försämras.	  	  

Om	  jag	  jämför	  låtarna	  jag	  skrev	  i	  samarbeten	  med	  låtarna	  jag	  skrev	  helt	  själv	  

märker	  jag	  också	  där	  tydliga	  skillnader.	  När	  jag	  lyssnar	  på	  musiken	  jag	  själv	  skrev	  kan	  

jag	  tycka	  att	  jag	  lätt	  hamnar	  i	  samma	  mönster	  i	  varje	  enskild	  låt	  och	  det	  blir	  ofta	  ganska	  

upprepande	  och	  samma	  tema	  igenom	  hela	  låten	  medan	  i	  låtarna	  jag	  skrivit	  i	  samarbeten	  

blir	  lite	  mer	  varierade	  och	  kanske	  lite	  mer	  intressanta	  för	  en	  neutral	  lyssnare.	  Detta	  tror	  

jag	  beror	  på	  att	  alla	  alltid	  kommer	  från	  mer	  eller	  mindre	  olika	  bakgrunder	  och	  därför	  

kommer	  med	  olika	  idéer	  vilket	  skapar	  kompromisser	  som	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  låten	  blir	  mer	  

händelserik.	  	  

	  

4.2. Intervjuer	  

Att	  de	  personerna	  jag	  pratade	  med	  nästan	  helt	  uteslutande	  jobbar	  i	  samarbeten	  tyder	  på	  

att	  det	  är	  en	  metod	  som	  dels	  är	  väldigt	  beprövad	  och	  dessutom	  en	  metod	  som	  

uppskattas	  och	  dessutom	  ger	  bäst	  resultat.	  	  

Det	  var	  intressant	  att	  lyssna	  på	  vad	  alla	  tyckte	  och	  även	  om	  alla	  är	  vana	  i	  

samarbeten	  hittade	  alla	  olika	  för-‐	  och	  nackdelar	  som	  de	  hade	  stött	  på.	  Utifrån	  svaren	  jag	  

fick	  kan	  jag	  konstatera	  att	  det	  verkar	  viktigt	  att	  kunna	  ta	  lite	  olika	  roller	  beroende	  på	  

vem	  ens	  samarbetspartner	  är	  och	  hur	  han	  eller	  hon	  fungerar.	  Kompromisser	  är	  oftast	  ett	  

måste	  när	  man	  tycker	  olika	  men	  om	  man	  exempelvis	  kan	  ta	  en	  tillbakadragen	  roll	  när	  
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ens	  samarbetspartner	  är	  mer	  drivande	  och	  kommer	  med	  mycket	  bra	  idéer	  tror	  jag	  att	  

man	  tjänar	  mycket.	  	  

Det	  som	  alla	  var	  överens	  om	  var	  betydelsen	  av	  bra	  stämning.	  Christian	  Walz	  

nämnde	  bland	  annat	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  ha	  två	  personer	  som	  fungerar	  bra	  ihop	  på	  ett	  

personligt	  plan	  än	  att	  ha	  två	  kompletta	  musikskapare	  och	  det	  tror	  jag	  är	  den	  viktigaste	  

punkten	  för	  alla	  samarbeten,	  inte	  bara	  inom	  musikskapande.	  Det	  är	  personligheterna	  

som	  skapar	  stämningen	  och	  en	  bra	  stämning	  kan	  vara	  nyckeln	  till	  ett	  perfekt	  resultat	  

samtidigt	  som	  en	  dålig	  stämning	  kan	  förstöra	  hela	  samarbetet.	  	  

En	  annan	  viktig	  aspekt	  att	  ta	  med	  in	  i	  ett	  samarbete	  är	  vilka	  roller	  man	  har.	  Om	  

man	  som	  låtskrivare/producent	  arbetar	  tillsammans	  med	  en	  artist	  är	  det	  viktigt	  att	  

komma	  ihåg	  att	  artisten	  är	  den	  som	  ska	  framföra	  låten	  och	  därför	  måste	  det	  man	  

kommer	  fram	  till	  vara	  något	  som	  den	  personen	  känner	  att	  han	  eller	  hon	  kan	  stå	  för.	  I	  

sådana	  fall	  anser	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  som	  producent	  att	  kunna	  släppa	  tyglarna	  ett	  tag	  

och	  låta	  artisten	  ha	  sista	  ordet.	  	  

	  

4.3. Sammanställning	  

Grunden	  i	  ett	  samarbete	  är	  som	  bekant	  att	  arbeta	  med	  en	  eller	  flera	  andra	  parter	  mot	  ett	  

gemensamt	  mål	  och	  det	  finns	  självklart	  saker	  som	  kan	  underlätta	  detta	  men	  även	  saker	  

som	  kan	  försvåra	  arbetet.	  	  

Till	  att	  börja	  med	  har	  man	  alltid	  någon	  annan	  som	  måste	  få	  vara	  med	  och	  tycka	  till	  

om	  saker	  och	  ting	  förutsatt	  att	  samarbetet	  är	  någorlunda	  demokratiskt,	  d.v.s.	  utan	  en	  

uttalad	  ansvarig	  eller	  ledare.	  Därför	  måste	  man	  enas	  om	  saker	  och	  det	  kan	  ofta	  vara	  

svårt.	  Jag	  har	  fått	  uppfattningen	  att	  många	  människor	  som	  arbetar	  med	  kreativa	  yrken	  

kan	  vara	  oerhört	  envisa	  när	  det	  kommer	  till	  tillvägagångssättet	  för	  att	  förverkliga	  deras	  

vision,	  jag	  vet	  själv	  hur	  det	  är	  när	  någon	  blir	  tveksam	  till	  en	  idé	  man	  haft	  och	  varit	  

stensäker	  på.	  Därför	  krävs	  det	  i	  ett	  samarbete	  att	  alla	  involverade	  parter	  är	  villiga	  att	  

ändra	  på	  sina	  idéer	  om	  det	  kommer	  en	  bättre.	  Man	  måste	  även	  vara	  öppen	  och	  kunna	  

lyssna	  på	  andra	  och	  inte	  låsa	  fast	  sin	  ståndpunkt.	  Detta	  kan	  vara	  både	  positivt	  och	  

negativt	  beroende	  på	  hur	  man	  är	  som	  person;	  om	  man	  är	  villig	  att	  ändra	  sig	  kan	  det	  ge	  

otroligt	  mycket	  och	  man	  kan	  samtidigt	  lära	  sig	  nya	  saker	  men	  är	  man	  stängd	  utan	  

önskan	  att	  ta	  emot	  andras	  förslag	  kan	  det	  snarare	  försvåra	  samarbetets	  fortsättning.	  	  

En	  given	  fördel	  i	  ett	  perfekt	  fungerande	  samarbete	  är	  givetvis	  att	  man	  arbetar	  

snabbare.	  Detta	  kunde	  jag	  känna	  av	  under	  mitt	  och	  Fredriks	  andra	  samarbete,	  när	  vi	  
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hade	  lärt	  känna	  varandra	  bättre.	  Om	  två	  människor	  som	  jobbar	  tillsammans	  är	  duktiga	  

på	  olika	  saker	  och	  även	  gör	  olika	  saker	  samtidigt	  säger	  det	  sig	  självt	  att	  arbetet	  slutförs	  

tidigare	  än	  om	  en	  person	  hade	  gjort	  alla	  delar	  själv.	  	  

Det	  viktigaste	  jag	  lärde	  mig	  i	  mina	  samarbeten	  var	  om	  möjligheterna	  att	  ta	  till	  sig	  

nya	  metoder	  och	  tekniker,	  låtskrivarmässigt	  och	  teknikmässigt	  men	  även	  

samarbetstekniker	  och	  att	  läsa	  av	  vilken	  roll	  man	  ska	  ta	  i	  olika	  sammanhang.	  Inom	  

låtskrivarkulturen	  arbetar	  alla	  på	  olika	  sätt	  och	  därför	  kan	  man	  alltid	  hitta	  nya	  

tillvägagångssätt	  som	  kan	  vara	  smidigare	  än	  de	  man	  tidigare	  använde	  sig	  av.	  Att	  hitta	  

nya	  arbetsgångar	  är	  alltid	  nyttigt	  och	  kan	  ge	  perspektiv	  på	  sitt	  eget	  arbete	  och	  efter	  ett	  

tag	  är	  det	  möjligt	  att	  man	  utvecklat	  en	  helt	  ny	  metod	  som	  man	  märker	  är	  mycket	  

effektivare	  än	  de	  tidigare.	  	  

Mina	  lärdomar	  från	  detta	  projekt	  är	  så	  gott	  som	  uteslutande	  positiva.	  Samarbete	  är	  

en	  metod	  som	  jag	  alltid	  kommer	  försöka	  använda	  mig	  av	  i	  min	  låtskrivarkarriär	  och	  

även	  i	  så	  många	  andra	  fall	  jag	  stöter	  på	  som	  möjligt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
13	  

REFERENSER	  

Ekholm,	  Mats;	  Fransson,	  Anders	  (1975)	  Praktisk	  intervjuteknik,	  Norstedts	  Förlag	  AB	  

Lantz,	  Annika	  (1993)	  Intervjumetodik.	  Studentlitteratur	  Lund	  

Zimsen,	  Karen	  (1993)	  Hur	  får	  jag	  det	  sagt?	  Gyldenalske	  Boghandel,	  Nordisk	  Forlag	  A/S	  

	  

MUNTLIGA	  INTERVJUER	  

Olsson,	  Stefan	  (2013-‐05-‐17)	  

Walz,	  Christian	  (2013-‐05-‐17)	  

Wikström-‐Ask,	  Carl	  (2013-‐05-‐07)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
14	  

LOGGBOK	  

	  

13	  februari	  

Jag	  har	  bestämt	  mig	  någorlunda	  för	  vad	  jag	  vill	  göra.	  Det	  ska	  ha	  att	  göra	  med	  samarbeten	  

inom	  låtskriveri	  där	  jag	  ska	  göra	  låtar	  själv	  och	  tillsammans	  med	  andra	  och	  visa	  de	  för	  

folk	  jag	  har	  lärt	  känna	  inom	  branschen	  för	  att	  undersöka	  mottagande	  och	  feedback	  m.m.	  

	  

14	  februari	  

Jag	  pratade	  med	  Fredrik	  Folkestad	  i	  klassen	  om	  att	  göra	  några	  låtar	  ihop.	  

	  

16	  februari	  

Jag	  och	  Fredrik	  började	  göra	  en	  låt.	  Vi	  fick	  ihop	  en	  hel	  del,	  började	  med	  att	  spela	  en	  

slinga	  på	  mitt	  elpiano	  och	  utgick	  ifrån	  den.	  Samarbetet	  funkar	  helt	  okej	  för	  att	  vara	  

första	  gången.	  Det	  känns	  som	  att	  vi	  kompletterar	  varandra	  ganska	  bra	  vilket	  känns	  

väldigt	  viktigt.	  Exempel:	  Jag	  spelar	  in	  en	  ackordslinga	  på	  piano,	  gitarr	  eller	  något	  annat	  

och	  Fredrik	  leker	  lite	  med	  den	  i	  datorn	  och	  sedan	  har	  man	  ofta	  ett	  ganska	  unikt	  ljud.	  	  

	  

20	  februari	  

Låten	  tillsammans	  med	  Fredrik	  börjar	  få	  en	  form	  och	  vi	  har	  börjat	  skriva	  lite	  text.	  När	  vi	  

har	  gjort	  den	  här	  låten	  har	  vi	  börjat	  med	  att	  få	  fram	  en	  någorlunda	  vettig	  

form(instrumental),	  på	  exempelvis	  en	  vers,	  och	  senare	  jobbat	  fram	  text	  vilket	  har	  

fungerat	  bra.	  Vårt	  samarbete	  fungerar	  bra	  och	  när	  vi	  tycker	  olika	  om	  saker	  testar	  vi	  

antingen	  båda	  eller	  så	  brukar	  den	  andre	  ge	  sig	  ganska	  snabbt(på	  ett	  positivt	  sätt).	  	  

	  

26	  februari	  

Jag	  började	  på	  en	  egen	  låt.	  Den	  här	  gången	  började	  jag	  med	  att	  lägga	  en	  ackordslinga	  på	  

pianot	  som	  fick	  bli	  till	  refrängen	  och	  sedan	  testade	  jag	  lite	  sångmelodier.	  Jag	  gjorde	  lite	  

pålägg	  med	  syntar	  och	  andra	  instrument	  och	  började	  göra	  lite	  körer.	  	  

	  

7	  mars	  

Jag	  ändrade	  mig	  lite	  idag	  angående	  ”tes”.	  Jag	  ska	  fortfarande	  undersöka	  samarbeten	  men	  

det	  ska	  delas	  in	  i	  två	  eller	  tre	  delar:	  en	  låtskrivardel	  där	  jag	  gör	  några	  låtar,	  hälften	  själv	  

och	  andra	  hälften	  i	  samarbeten,	  för	  att	  undersöka	  skillnaderna.	  Den	  andra	  delen	  ska	  
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innehålla	  intervjuer	  av	  folk	  i	  branschen	  till	  exempel	  Christian	  och	  Calle.	  Den	  tredje	  delen	  

skulle	  kunna	  vara	  någon	  form	  av	  internetresearch	  eller	  liknande.	  Jag	  fick	  också	  reda	  på	  

en	  lead	  till	  en	  artist	  som	  jag	  ska	  skriva	  mina	  egna	  låtar	  till,	  jag	  tror	  att	  den	  jag	  började	  på	  

i	  februari	  kan	  passa	  om	  jag	  gör	  om	  den	  lite.	  De	  vill	  inte	  ha	  någon	  sång	  och	  bara	  

grundidéer,	  men	  kanske	  en	  melodiidé	  till	  refrängen	  vilket	  är	  ganska	  bra	  eftersom	  det	  är	  

den	  ända	  sången	  jag	  har	  kommit	  på.	  	  

	  

9	  mars	  

Jag	  fortsatte	  med	  min	  egen	  låt.	  Jag	  började	  göra	  ett	  beat	  och	  gjorde	  en	  leadsyntslinga	  

som	  jag	  har	  tänkt	  ska	  följa	  sångmelodin	  i	  refrängen.	  Skillnaderna	  mellan	  att	  jobba	  i	  par	  

och	  jobba	  själv	  är	  ganska	  många.	  När	  jag	  jobbar	  själv	  har	  jag	  ganska	  lätt	  för	  att	  fastna	  i	  

smådetaljer	  och	  inte	  komma	  iväg	  vidare	  från	  det.	  När	  jag	  jobbar	  med	  Fredrik	  har	  jag	  

mycket	  lättare	  att	  komma	  vidare	  och	  göra	  färdigt	  en	  helhet	  innan	  vi	  börjar	  pyssla	  med	  

detaljer.	  Det	  kanske	  har	  att	  göra	  med	  att	  man	  känner	  en	  större	  prestationsstress	  när	  

man	  jobbar	  med	  någon	  annan	  men	  det	  tror	  jag	  är	  bra	  så	  länge	  man	  har	  en	  lagom	  balans	  

mellan	  båda	  parter.	  	  

	  

13	  mars	  

Samarbetet	  med	  Fredrik	  funkar	  bra,	  vi	  kan	  jobba	  ganska	  fort	  tillsammans	  och	  det	  känns	  

inte	  som	  att	  det	  spelar	  någon	  stor	  roll	  var	  vi	  är,	  vi	  har	  suttit	  i	  studion,	  hemma	  hos	  mig	  

och	  hemma	  hos	  honom	  och	  det	  går	  lika	  bra	  oavsett	  var	  vi	  är.	  Jag	  hade	  tänkt	  mig	  att	  det	  

kanske	  skulle	  vara	  svårare	  för	  mig	  att	  få	  fram	  mina	  idéer	  när	  jag	  inte	  är	  hemma	  (i	  en	  

bekant	  och	  bekväm	  miljö)	  men	  jag	  blev	  överraskad	  över	  hur	  bra	  det	  har	  gått.	  	  

	  

22	  mars	  

Vi	  är	  hyfsat	  färdiga	  med	  låten	  men	  har	  insett	  att	  den	  går	  för	  långsamt	  så	  vi	  har	  spelat	  in	  

pianot	  igen	  och	  gjort	  om	  lite	  småsaker	  och	  det	  har	  gått	  ganska	  fort.	  Vi	  hade	  skrivit	  ner	  

exakt	  vad	  vi	  behövde	  ändra	  så	  det	  bidrog	  nog	  till	  snabbheten.	  Det	  känns	  som	  att	  jag	  blir	  

mer	  strukturerad	  när	  jag	  jobbar	  med	  någon	  annan	  eftersom	  jag	  oftare	  skriver	  ner	  vad	  

som	  behövs	  göra	  istället	  för	  att,	  som	  det	  ser	  ut	  när	  jag	  jobbar	  själv,	  försöker	  hålla	  allt	  i	  

huvudet.	  	  
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25	  mars	  

Idag	  spelade	  vi	  in	  allt	  som	  fattades,	  körer	  m.m.	  och	  den	  är	  klar.	  Personen	  vi	  hade	  fått	  

leaden	  av	  sade	  åt	  oss	  att	  ta	  bort	  all	  leadsång	  för	  att	  han	  skulle	  kunna	  skriva	  en	  text	  på	  

engelska.	  Låten	  blev	  färdig	  ganska	  snabbt.	  	  

	  

3	  april	  

Jag	  har	  suttit	  några	  dagar	  i	  sträck	  med	  min	  gamla	  låt	  och	  en	  ny	  låt	  som	  jag	  har	  börjat	  

med	  .	  Den	  nya	  blir	  ganska	  lugn	  men	  lite	  hård	  och	  den	  kan	  nog	  också	  passa	  till	  samma	  

lead	  fastän	  den	  är	  väldigt	  annorlunda.	  Den	  gamla	  sitter	  jag	  mest	  fast	  i	  och	  ändrar	  sound	  

fram	  och	  tillbaka.	  Det	  går	  långsamt	  och	  jag	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  jag	  ska	  göra	  av	  den.	  	  

	  

4	  april	  

Jag	  och	  Fredrik	  började	  på	  en	  ny	  låt.	  Vi	  försökte	  åtminstone.	  Vi	  hittade	  på	  ett	  kompplock	  

till	  gitarr	  och	  klippte	  upp	  det	  lite	  men	  inte	  mycket	  mer.	  Det	  gick	  ganska	  segt	  idag	  och	  

båda	  var	  ganska	  trötta.	  Vi	  fick	  aldrig	  igång	  ett	  bra	  flow	  som	  förra	  gången,	  det	  kanske	  går	  

bättre	  imorgon.	  

	  

5	  april	  

Det	  gick	  väldigt	  mycket	  bättre	  idag.	  Vi	  tog	  en	  väldigt	  liten	  del	  av	  den	  tidigare	  inspelade	  

gitarrslingan	  och	  gjorde	  ett	  beat	  och	  fick	  ut	  nästan	  en	  hel	  form	  på	  låten.	  Vi	  skrev	  nästan	  

all	  sång	  till	  låten	  också.	  Jag	  tror	  att	  skillnaden	  var	  vår	  inställning,	  båda	  var	  taggade	  och	  

kom	  med	  nya	  idéer	  hela	  tiden.	  Igår	  tror	  jag	  att	  vi	  inte	  riktigt	  fattade	  den	  andres	  idéer	  

helt	  men	  idag	  flöt	  det	  på	  och	  vi	  kompromissade	  ofta	  och	  det	  funkade	  väldigt	  bra.	  Vi	  ska	  

göra	  färdigt	  låten	  imorgon	  och	  spela	  in	  sång	  med	  Sabina.	  	  

	  

6e	  april	  

Vi	  gjorde	  färdigt	  hela	  låten	  idag,	  kan	  inte	  fatta	  att	  det	  bara	  tog	  två	  dagar.	  Vi	  jobbade	  

otroligt	  snabbt	  i	  studion	  och	  sedan	  kom	  Sabina	  och	  vi	  spelade	  in	  sången	  lika	  snabbt	  som	  

vi	  klippte	  den	  efteråt.	  Det	  enda	  problemet	  är	  att	  denna	  låt	  också	  är	  för	  långsam.	  Jag	  tror	  

inte	  att	  vi	  kommer	  spela	  in	  den	  här	  igen	  just	  nu	  däremot.	  Samarbetet	  med	  Sabina	  funkar	  

jättebra,	  mycket	  tack	  vare	  att	  vi	  båda	  känner	  henne	  sedan	  innan	  och	  har	  spelat	  in	  sång	  

med	  henne	  tidigare	  och	  därför	  vet	  vad	  som	  är	  bra	  att	  säga	  i	  studion	  för	  att	  få	  fram	  ett	  bra	  

resultat.	  Det	  känns	  som	  det	  absolut	  viktigaste	  för	  en	  producent	  som	  spelar	  in	  en	  
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sångare/sångerska;	  att	  hålla	  den	  personen	  glad	  och	  behålla	  en	  positiv	  stämning.	  Det	  är	  

nog	  positivt	  att	  jobba	  med	  människor	  man	  har	  varit	  med	  innan	  just	  eftersom	  man	  då	  vet	  

lite	  lättare	  hur	  man	  ska	  hantera	  dem.	  	  

	  

10	  april	  	  

Jag	  testade	  att	  göra	  likadant	  som	  i	  samarbetet	  med	  Fredrik,	  jag	  skrev	  ner	  vad	  jag	  

behövde	  göra	  på	  den	  gamla	  låten	  och	  kom	  fram	  till	  lite	  nya	  saker	  som	  jag	  ska	  lägga	  till	  i	  

formen.	  Det	  återstår	  att	  se	  om	  tekniken	  fungerar	  men	  jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  nästa	  gång	  

jag	  sätter	  mig	  ner	  med	  anteckningarna	  kommer	  det	  gå	  fortare	  att	  komma	  igång.	  	  

	  

11	  april	  

Jag	  följde	  anteckningarna	  men	  lade	  till	  lite	  punkter	  under	  tiden.	  Det	  funkade	  jättebra.	  

Syftet	  var	  att	  fokusera	  på	  att	  lägga	  en	  grund	  först	  och	  då	  funkade	  det	  så	  att	  jag	  strök	  helt	  

enkelt	  av	  från	  listan	  när	  jag	  var	  färdig	  med	  exempelvis	  en	  vers.	  Det	  är	  nog	  ett	  arbetssätt	  

jag	  ska	  fortsätta	  med.	  Låten	  är	  nästan	  färdig	  men	  jag	  behöver	  en	  text	  och	  melodi	  till	  allt	  

utom	  refrängen.	  

	  

18	  april	  

Jag	  var	  i	  Stockholm	  över	  helgen	  och	  hämtade	  lite	  böcker	  om	  intervjuteknik	  som	  jag	  ska	  

använda	  till	  intervjudelen.	  Nu	  har	  jag	  gjort	  färdig	  min	  första	  låt	  som	  jag	  började	  med	  den	  

26e	  februari.	  Det	  känns	  som	  att	  jag	  jobbar	  mycket	  långsammare	  när	  jag	  jobbar	  ensam.	  

Jag	  tror	  att	  det	  beror	  på	  att	  jag	  inte	  känner	  någon	  större	  stress	  över	  att	  prestera	  bra	  

idéer	  direkt.	  Däremot	  jobbar	  jag	  mycket	  bättre	  när	  jag	  jobbar	  snabbt	  känns	  det	  som.	  

Ibland	  när	  jag	  är	  själv	  gör	  jag	  vissa	  saker	  som	  jag	  senare	  gör	  om	  osv.	  Jag	  har	  lätt	  för	  att	  

fastna	  i	  detaljer	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  om	  jag	  skriver	  med	  någon	  annan.	  	  

	  

20	  april	  

Jag	  och	  Marcus	  Backman	  i	  klassen	  påbörjade	  ett	  samarbete.	  Vi	  har	  fått	  en	  ”lead”	  från	  en	  

kontakt	  och	  ska	  skriva	  en	  låt	  mot	  en	  specifik	  artist.	  Vi	  har	  gjort	  några	  samarbeten	  innan,	  

bland	  annat	  var	  vi	  med	  i	  samma	  band	  förra	  året,	  men	  det	  har	  inte	  blivit	  något	  av	  dessa	  så	  

det	  ska	  bli	  spännande	  att	  se	  hur	  det	  blir	  den	  här	  gången.	  	  

	  

	  



	  
18	  

1	  maj	  

Jag	  och	  Marcus	  har	  suttit	  några	  dagar	  och	  skrivit.	  Vårt	  samarbete	  funkar	  ganska	  bra,	  vi	  

kompletterar	  varandra	  ganska	  bra;	  han	  sitter	  mycket	  vid	  datorn	  och	  fixar	  medan	  jag	  

sitter	  och	  skriver	  text	  och	  melodi.	  Så	  ser	  det	  inte	  alltid	  ut	  dock,	  vi	  skiftar	  ganska	  mycket	  

och	  båda	  gör	  lite	  av	  varje.	  Vi	  pratar	  oss	  fram	  till	  lösningar	  och	  det	  funkar	  väldigt	  bra.	  Vi	  

kommer	  oftast	  överens	  om	  vad	  låten	  behöver	  och	  när	  vi	  inte	  gör	  det	  går	  det	  fort	  för	  oss	  

att	  kompromissa	  fram	  en	  lösning.	  	  

	  

2	  maj	  

Jag	  är	  färdig	  med	  min	  andra	  egenskrivna	  låt,	  jag	  är	  ganska	  nöjd	  med	  den	  men	  det	  har	  

gått	  långsamt	  fram.	  Jag	  har	  ofta	  suttit	  och	  pillat	  lite	  med	  småsaker	  i	  den	  och	  det	  har	  

dragit	  ut	  på	  tiden.	  Efter	  ett	  tag	  testade	  jag	  samma	  metod	  som	  förr;	  jag	  skrev	  ner	  exakt	  

vad	  jag	  behövde	  göra,	  ganska	  brett,	  exempelvis:	  skriva	  ett	  stick,	  och	  sedan	  bockade	  jag	  

av	  det	  osv.	  Det	  funkade	  till	  viss	  mån	  men	  jag	  följde	  inte	  schemat	  till	  hundra	  procent.	  	  

	  

8	  maj	  

Låten	  tillsammans	  med	  Marcus	  börjar	  få	  en	  bra	  form.	  Vi	  ändrar	  oss	  ganska	  mycket	  och	  

kan	  ibland	  ta	  bort	  en	  hel	  del	  av	  låten	  för	  att	  kanske	  ersätta	  med	  en	  annan	  men	  det	  

stannar	  inte	  upp	  arbetet,	  tvärt	  om	  så	  går	  det	  snabbare	  och	  ju	  mer	  nya	  saker	  vi	  gör	  desto	  

mer	  inspirerade	  blir	  vi.	  	  

	  

12	  maj	  

Vi	  spelade	  in	  sång	  tillsammans	  med	  en	  tjej	  som	  Marcus	  kände,	  Karolin.	  Det	  funkade	  

relativt	  bra,	  tonarten	  var	  lite	  för	  hög	  för	  henne	  så	  vi	  fick	  kompromissa	  ganska	  mycket	  i	  

låten	  och	  ändra	  lite	  i	  sången.	  Samarbetet	  med	  henne	  gick	  bra,	  vi	  försökte	  hålla	  en	  bra	  

och	  positiv	  stämning	  i	  studion	  och	  det	  fungerade	  fint.	  Karolin	  var	  ganska	  lätt	  att	  ha	  att	  

göra	  med	  men	  man	  är	  alltid	  lite	  försiktig	  i	  början	  av	  ett	  nytt	  samarbete	  känns	  det	  som,	  

man	  kanske	  inte	  alltid	  vet	  direkt	  hur	  man	  ska	  få	  fram	  sina	  åsikter	  och	  idéer.	  	  

	  

15	  maj	  

Jag	  och	  Marcus	  blev	  färdiga	  med	  låten.	  Jag	  är	  jättenöjd	  med	  vårt	  samarbete,	  det	  har	  

fungerat	  över	  förväntan.	  Jag	  tror	  det	  beror	  på	  att	  vi	  har	  gjort	  lite	  olika	  saker	  och	  alltid	  

har	  haft	  något	  att	  göra.	  Om	  båda	  sitter	  och	  gör	  samma	  sak	  tror	  jag	  att	  man	  kan	  trampa	  



	  
19	  

varandra	  på	  tårna	  lite	  men	  vi	  har	  alltid	  gett	  plats	  åt	  den	  andres	  idéer	  och	  inte	  varit	  för	  

envisa.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  en	  nyckel	  till	  ett	  bra	  samarbete;	  att	  inte	  vara	  för	  stenhård	  med	  

sina	  egna	  idéer.	  Självklart	  ska	  man	  stå	  på	  sig	  om	  man	  har	  en	  idé	  som	  man	  tror	  på	  till	  

hundra	  procent	  men	  det	  får	  inte	  gå	  ut	  över	  stämningen	  och	  energin,	  det	  är	  det	  viktigaste	  

i	  samarbeten	  enligt	  mig.	  	  
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INTERVJUER	  

	  

1. Christian	  Walz	  

Kan	  du	  beskriva	  hur	  samarbeten	  fungerar	  för	  dig?	  

Ja	  jag	  började	  ju	  nästan	  helt	  själv,	  utifrån	  mina	  helt	  egna	  premisser	  och	  idéer	  om	  hur	  det	  

skulle	  gå	  till	  vilket	  är	  något	  väldigt	  annorlunda	  från	  att	  skriva	  med	  någon	  annan	  eller	  till	  

någon	  annan.	  Det	  är	  någon	  slags	  process	  i	  att	  våga	  blotta	  vad	  man	  själv	  tycker	  är	  bra,	  

vara	  entusiastisk	  till	  de	  idéerna	  man	  gillar	  men	  samtidigt,	  något	  jag	  själv	  behöver	  bli	  

bättre	  på,	  kunna	  veta	  när	  man	  ska	  backa	  och	  låta	  grejer	  som	  man	  själv	  kanske	  inte	  

tycker	  om	  få	  en	  chans.	  Det	  kan	  ju	  ofta	  vara	  grejer	  som	  är	  bra	  bara	  att	  man	  själv	  inte	  

fattar	  det.	  	  

	  

Hur	  brukar	  du	  göra	  då	  med	  kompromisser	  när	  man	  inte	  tycker	  samma	  sak?	  

Det	  beror	  på	  om	  man	  har	  samma	  grundinställning	  till	  saker.	  Det	  beror	  helt	  på	  vem	  man	  

jobbar	  med.	  Men	  visst	  måste	  man	  kompromissa	  om	  man	  har	  helt	  olika	  smak.	  Jag	  tycker	  

annars	  att	  de	  gångerna	  man	  inte	  behöver	  kompromissa	  så	  mycket	  det	  är	  då	  det	  bli	  som	  

bäst.	  De	  enklaste	  samarbetena	  är	  ofta	  när	  man	  antingen	  delar	  en	  gemensam	  vision	  eller	  

där	  den	  ena	  styr	  visionen,	  det	  är	  väldigt	  svårt	  när	  båda	  har	  två	  helt	  olika	  visioner	  om	  var	  

man	  är	  på	  väg.	  	  

	  

Hur	  funkar	  det	  med	  kompromisser	  när	  båda	  är	  lika	  ansvariga	  för	  visionen?	  

Man	  får	  väl	  utvärdera	  hur	  många	  fighter	  man	  orkar	  ta,	  hur	  mycket	  man	  orkar	  kämpa	  för	  

sin	  idé	  utan	  att	  det	  går	  ut	  negativt	  över	  projektet,	  jag	  är	  ju	  inte	  världsbäst	  på	  det	  där	  ska	  

jag	  säga	  men	  jag	  är	  bättre	  på	  det	  nu	  än	  vad	  jag	  var	  förr.	  Men	  jag	  menar	  nog	  inte	  vem	  som	  

har	  sista	  ordet	  utan	  snarare	  visionen;	  hur	  vill	  man	  att	  resultatet	  ska	  vara,	  vilken	  

grundkänsla	  och	  vad	  man	  vill	  förmedla	  med	  låten,	  vilken	  stil	  ska	  det	  vara?	  Alltså	  allt	  det	  

där,	  om	  man	  har	  olika	  visioner	  där,	  då	  blir	  det	  skitsvårt	  att	  göra	  saker.	  	  

	  

När	  jag	  jobbade	  med	  ett	  band	  så	  tyckte	  vi	  ofta	  väldigt	  olika	  och	  det	  blev	  ju	  tungt	  att	  

jobba	  med	  det	  på	  olika	  sätt.	  Men	  ibland	  så	  valde	  jag	  att	  skita	  i	  saker	  som	  jag	  tänkte	  att:	  

”det	  där	  blir	  ju	  bra	  ändå”,	  och	  då	  inser	  jag	  ju	  att	  jag	  har	  ju	  inte	  alltid	  rätt	  men	  samtidigt	  

så	  fanns	  det	  grejer	  som	  jag	  önskar	  att	  jag	  hade	  fightats	  om	  mer	  men	  det	  kanske	  är	  något	  

man	  lär	  sig	  efter	  ett	  tag:	  att	  höra	  vad	  man	  ska	  lägga	  sin	  energi	  på	  att	  få	  igenom	  och	  vad	  
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när	  man	  kanske	  ska	  lägga	  sig.	  Det	  bästa	  är	  ju	  om	  man	  inte	  kommer	  till	  det	  läget.	  Det	  är	  

bra	  att	  sätta	  sig	  ner	  innan	  man	  börjar	  ett	  projekt	  och	  se	  vad	  det	  är	  för	  person	  man	  har	  

att	  göra	  med,	  det	  är	  ju	  en	  väldigt	  konstig	  situation	  att	  sätta	  sig	  ner	  med	  en	  person	  och	  

vara	  öppen	  med	  tankar	  och	  idéer	  om	  man	  inte	  riktigt	  vet	  vem	  det	  är.	  	  

	  

Ja	  hur	  är	  det,	  om	  man	  blir	  ihop-parad	  med	  någon	  man	  aldrig	  tidigare	  har	  träffat	  

jämfört	  med	  att	  sitta	  och	  skriva	  med	  någon	  som	  du	  har	  jobbat	  med	  innan?	  

Alla	  de	  man	  känner	  som	  man	  tycker	  är	  bra	  på	  något,	  när	  man	  lär	  känna	  de	  väl	  så	  blir	  

man	  van	  vid	  det	  de	  är	  bra	  på	  och	  man	  kanske	  tar	  det	  för	  givet	  samtidigt	  som	  man	  

märker	  det	  de	  inte	  är	  lika	  bra	  på,	  och	  det	  kan	  ju	  vara	  en	  nackdel	  med	  att	  jobba	  med	  

samma	  person	  eller	  personer	  hela	  tiden,	  till	  exempel	  i	  team.	  Man	  ser	  många	  team	  som,	  

efter	  ett	  tag,	  tar	  varandra	  för	  givet	  och	  om	  man	  inte	  kan	  lägga	  värde	  i	  vad	  den	  andra	  är	  

bra	  på	  så	  är	  det	  som	  ett	  förhållande,	  det	  håller	  inte	  riktigt.	  Annars	  tycker	  jag	  att	  det	  kan	  

vara	  läskigt	  att	  bli	  ihop-‐parad	  med	  någon	  man	  inte	  känner.	  Det	  kan	  vara	  läskigt	  att	  säga	  

exakt	  vad	  man	  tycker	  och	  läskigt	  att	  trycka	  på	  sina	  idéer	  lite	  mer,	  framför	  allt	  om	  det	  är	  

en	  person	  man	  respekterar	  väldigt	  mycket.	  	  

	  

En	  basic-fråga,	  hur	  många	  av	  dina	  låtar	  har	  kommit	  fram	  genom	  samarbeten?	  

Hundra	  procent.	  Jag	  tror	  aldrig	  jag	  har	  gjort	  en	  låt	  som	  har	  släppts	  som	  jag	  har	  gjort	  helt	  

själv.	  Det	  är	  alltid	  någon	  form	  av	  samarbete.	  När	  jag	  började,	  som	  artist,	  var	  det	  betydligt	  

mer	  eget	  arbete,	  man	  fick	  ta	  ansvar	  för	  att	  saker	  skulle	  hända	  och	  driva	  det	  framåt	  men	  

skillnaden	  efter	  jag	  slutade	  som	  artist	  mot	  nu	  är	  stor	  eftersom	  jag	  har	  börjat	  uppskatta	  

att	  samarbeta	  med	  folk.	  Tidigare	  sa	  jag	  alltid	  nej	  till	  så	  mycket.	  	  

	  

Hur	  så?	  

Jag	  vet	  inte,	  kanske	  en	  osäkerhet	  med	  min	  egen	  identitet.	  Det	  är	  ju	  alltid	  lätt	  när	  man	  har	  

åstadkommit	  något,	  har	  hittat	  ett	  sound	  eller	  något	  sådant,	  så	  är	  det	  alltid	  en	  trygghet	  

när	  man	  börjar	  jobba	  med	  någon	  att	  man	  kan	  backa	  tillbaka,	  om	  man	  blir	  osäker,	  och	  

tänka	  efter	  på	  ”var	  är	  jag,	  vad	  gillar	  jag?”.	  Men	  det	  hänger	  nog	  mer	  ihop	  med	  artisteriet,	  

att	  man	  blir	  stressad	  när	  folk	  kommer	  in	  och	  tycker	  saker	  som	  jag	  inte	  tycker	  är	  bra,	  om	  

man	  är	  rädd	  för	  att	  tappa	  bort	  sig	  själv	  där	  i.	  	  
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Hur	  brukar	  dina	  samarbeten	  se	  ut?	  Var	  är	  ni	  och	  spelar	  det	  någon	  roll	  var	  ni	  är?	  

Det	  mesta	  brukar	  ju	  ske	  här	  i	  studion	  men	  man	  går	  ju	  ut	  och	  träffar	  andra	  då	  och	  då,	  det	  

är	  ju	  så	  samarbetena	  funkar.	  Jag	  tror	  det	  bästa	  är	  att	  hitta	  någon	  slags	  balans	  mellan	  det.	  

	  

Kan	  det	  bli	  påträngande	  om	  man	  sitter	  hela	  tiden	  tillsammans	  eller	  funkar	  det	  för	  

dig?	  

Jo	  men	  det	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  få	  sitta	  själv	  ibland.	  Jag	  tycker	  att	  så	  länge	  artisten	  är	  

positiv	  så	  är	  det	  bara	  bra	  att	  ha	  artisten	  med.	  När	  artisten	  är	  peppande	  så	  kan	  göra	  så	  att	  

jag	  får	  ur	  mig	  grejer	  som	  man	  annars	  inte	  skulle	  fått	  ut	  sig.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  så	  

enkelt	  att	  ”ja,	  nu	  gör	  jag	  grejer	  som	  är	  bäst	  i	  världen,	  bara	  jag	  får	  bestämma	  själv	  blir	  

allting	  jättebra”.	  Jag	  vill	  ju	  inte	  att	  det	  ska	  vara	  så	  även	  om	  jag	  är	  rätt	  envis	  i	  mina	  åsikter.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  gå	  på	  magkänsla	  men	  magkänslan	  kan	  även	  förändras	  när	  man	  har	  att	  

göra	  med	  personligheter	  och	  det	  tror	  jag	  är	  viktigt.	  	  

	  

Ibland	  kan	  det	  vara	  bra	  med	  en	  artist	  bakom	  sig	  och	  ibland	  kan	  det	  vara	  skitjobbigt	  om	  

någon	  står	  och	  hänger	  bakom	  en	  hela	  tiden.	  

	  

Vad	  kan	  det	  bero	  på?	  

Det	  beror	  väl	  på	  vilken	  energi	  man	  har.	  Jag	  har	  ju	  förstått	  det	  nu	  att	  man	  verkligen	  kan	  

komma	  någon	  vart	  om	  jag	  säger	  att	  någons	  idé	  är	  bra	  och	  försöker	  bygga	  på	  den	  istället	  

för	  att	  säga	  ”njaa	  kanske	  inte”.	  Det	  är	  ofta	  väldigt	  upp	  och	  ner	  också.	  När	  [artist	  X]	  var	  

här	  så	  kunde	  jag	  ibland	  känna	  ”kan	  hon	  inte	  bara	  gå	  snart	  så	  jag	  får	  sitta	  ensam	  med	  det	  

här”	  och	  ibland	  helt	  tvärt	  om	  och	  få	  tokvibbar	  av	  att	  hon	  bara	  var	  där	  och	  lade	  sin	  touch	  

på	  det	  hela.	  Det	  finns	  liksom	  inget	  speciellt	  sätt	  eller	  modell	  som	  man	  kan	  använda	  för	  

att	  få	  det	  att	  funka	  men	  jag	  hoppas	  att	  jag	  sakta	  blir	  lite	  bättre	  på	  det.	  	  

	  

Om	  man	  skulle	  jämföra	  viktiga	  egenskaper:	  ett	  samarbete	  där	  båda	  är	  otroligt	  bra	  

musikaliskt	  eller	  ett	  samarbete	  där	  båda	  funkar	  extremt	  bra	  ihop	  och	  kan	  

samarbeta	  optimalt,	  vad	  är	  då	  bäst?	  

Det	  finns	  ingen	  tvekan,	  musikerna	  är	  helt	  ointressanta.	  Det	  är	  inte	  alls	  det	  man	  pratar	  

om.	  Det	  är	  inte	  ens	  musik	  det	  handlar	  om	  utan	  det	  är	  känslor	  och	  det	  är	  konkret	  

produktivitet	  och	  vilka	  signaler	  den	  man	  har	  gjort	  skickar.	  	  
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Om	  man	  skulle	  jämföra	  att	  jobba	  i	  ett	  samarbete	  och	  att	  jobba	  själv,	  vad	  är	  

skillnaderna	  och	  vad	  är	  bra	  respektive	  dåligt	  med	  de	  olika?	  

Vad	  som	  är	  bra	  med	  att	  jobba	  själv	  är	  att	  man	  kan	  göra	  lite	  dåliga	  saker	  på	  vägen	  men	  

det	  kan	  ändå	  bli	  bra	  i	  slutändan	  utan	  att	  någon	  avbryter	  dig.	  Du	  kan	  alltså	  ha	  en	  vision	  

från	  början	  och	  kanske	  inte	  riktigt	  får	  fram	  den	  direkt	  medan	  när	  du	  jobbar	  med	  någon	  

annan	  kanske	  den	  personen	  inte	  fattar	  grejen	  i	  början.	  Om	  man	  inte	  känner	  varandra	  

väldigt	  bra	  finns	  det	  alltid	  en	  risk	  att	  den	  där	  grejen	  som	  i	  början	  lät	  rätt	  dåligt	  men	  som	  

hade	  potential	  inte	  blir	  av.	  Det	  är	  ofta	  så	  för	  mig	  att	  jag	  kan	  göra	  någon	  väldigt	  speciell	  

grej	  som	  någon,	  under	  tidens	  gång,	  skulle	  ha	  dissat	  men	  som	  senare	  kanske	  skulle	  blivit	  

jättebra.	  	  

	  

Så	  vad	  är	  då	  enligt	  dig	  de	  negativa	  aspekterna	  med	  att	  jobba	  i	  samarbeten	  och	  vad	  

är	  de	  positiva?	  

De	  positiva	  är	  väl	  att	  man	  inte	  fastnar	  lika	  ofta.	  När	  man	  sitter	  själv	  kan	  man	  lätt	  haka	  

upp	  sig	  men	  när	  man	  jobbar	  två,	  om	  man	  skulle	  fastna,	  så	  kan	  ju	  den	  andra	  personen	  

fortsätta	  och	  man	  kan	  avlasta	  varandra	  lite.	  Det	  finns	  ju	  egentligen	  massor	  med	  bra	  

grejer	  med	  att	  samarbeta	  med	  folk,	  den	  viktigaste	  kanske	  är	  att	  man	  är	  bra	  på	  olika	  

saker	  och	  kan	  komplettera	  varandra	  bra.	  Jag	  tror	  att	  man	  alltid	  måste	  ha	  en	  bra	  balans	  i	  

livet	  för	  att	  kunna	  prestera	  och	  det	  gäller	  även	  i	  samarbeten.	  	  
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2. Carl	  Wikström-‐Ask	  

Skulle	  du	  kunna	  ge	  några	  exempel	  på	  tidigare	  samarbeten?	  

Ja	  det	  är	  väl	  X	  som	  jag	  jobbat	  mest	  ihop	  med	  men	  alla	  låtar	  jag	  gör	  är	  samarbeten	  mer	  

eller	  mindre.	  	  

	  

Hur	  brukar	  samarbetena,	  exempelvis	  det	  med	  X,	  se	  ut?	  

Han	  brukar	  ha	  en	  referenslåt	  eller	  två	  som	  han	  vill	  att	  det	  vi	  gör	  ska	  likna	  och	  sen	  brukar	  

jag	  göra	  något	  som	  låter	  ungefär	  som	  det	  fast	  lite	  annorlunda	  och	  sen	  brukar	  han	  kanske	  

komma	  på	  någon	  melodi	  eller	  ibland	  hjälper	  jag	  till	  med	  det.	  

	  

Så	  ni	  sitter	  inte	  alltid	  tillsammans?	  

Nej	  precis,	  det	  är	  lite	  skönare.	  På	  första	  skivan	  satt	  vi	  alltid	  ihop	  men	  då	  brukar	  det	  ta	  

lite	  längre	  tid.	  

	  

Hur	  kommer	  det	  sig?	  

Eftersom	  om	  jag	  exempelvis	  kommer	  på	  en	  idé	  som	  jag	  är	  säker	  på	  att	  den	  kommer	  

funka	  och	  han	  också	  har	  en	  idé	  som	  kanske	  också	  funkar	  då	  måste	  man	  pröva	  båda	  och	  

då	  tar	  det	  längre	  tid	  än	  det	  gör	  numera.	  	  

	  

Och	  hur	  skulle	  du	  beskriva	  skillnaden	  med	  hur	  ni	  jobbar	  idag?	  

Nu	  när	  man	  har	  blivit	  lite	  mer	  erfaren	  och	  vi	  har	  suttit	  mycket	  ihop	  kan	  man	  lättare	  

förstå	  vad	  den	  andre	  vill	  ha	  och	  fixa	  det	  lite	  snabbare.	  

	  

Skulle	  du	  säga	  att	  det	  spelar	  någon	  roll	  var	  ni	  är	  när	  ni	  skriver	  låtar?	  

Ja	  jag	  gillar	  mest	  att	  vara	  här[i	  studion]	  för	  sen	  när	  man	  är	  hos	  honom	  blir	  man	  lite	  på	  ett	  

annat	  sätt.	  

	  

Hur	  menar	  du	  då?	  

Det	  går	  snabbare	  att	  få	  fram	  sina	  idéer	  när	  man	  är	  bekväm	  i	  sin	  omgivning	  men	  det	  kan	  

även	  bli	  så	  att	  man	  blir	  till	  ett	  verktyg	  som	  mest	  gör	  som	  man	  blir	  tillsagd	  så	  det	  kan	  

också	  vara	  bra	  att	  vara	  någon	  annan	  stans	  så	  kan	  man	  göra	  andra	  grejer,	  typ	  skissa	  lite	  

fort	  eller	  mer	  spela	  fram	  något.	  
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Anpassar	  ni	  er	  arbetsplats	  utefter	  var	  i	  låten	  ni	  är,	  exempelvis	  när	  ni	  skriver	  

kontra	  när	  ni	  arrangerar?	  

Det	  beror	  lite	  på	  vilket	  stadie	  vi	  är.	  Om	  man	  till	  exempel	  har	  en	  ganska	  färdig	  låt	  och	  ska	  

producera	  upp	  den	  så	  brukar	  vi	  sitta	  här	  för	  jag	  har	  lite	  mer	  ljud	  och	  sådant	  där	  men	  om	  

man	  bara	  ska	  skriva	  lite	  så	  spelar	  det	  inte	  så	  stor	  roll	  var	  man	  är.	  Men	  det	  är	  ganska	  

speciellt	  för	  mitt	  och	  X	  samarbete	  att	  vi	  är	  ganska	  flexibla.	  	  

	  

Hur	  är	  det	  med	  roller,	  vilken	  roll	  i	  samarbetet	  brukar	  du	  ta?	  

I	  X-‐samarbetet	  är	  väl	  jag	  den	  som	  har	  mest	  koll	  på	  ackord	  och	  melodi	  och	  form	  och	  

sådant;	  ser	  till	  så	  att	  allt	  följer	  ett	  okej	  mönster	  och	  hänger	  ihop.	  

	  

Och	  X?	  

I	  och	  med	  att	  han	  är	  artisten	  vill	  han	  göra	  saker	  som	  han	  kan	  stå	  för	  som	  text	  och	  så	  och	  

han	  får	  då	  göra	  lite	  ”edgiga”	  saker	  och	  då	  kanske	  jag	  får	  ta	  ner	  det	  lite	  ibland	  så	  det	  blir	  

en	  bra	  balans	  i	  det	  hela.	  	  

	  

Har	  du	  varit	  med	  om	  samarbeten	  som	  inte	  fungerat	  så	  bra	  och	  varför	  har	  dessa	  

inte	  fungerat?	  

Ja	  det	  kan	  ibland	  vara	  lite	  problem	  när	  man	  jobbar	  med	  någon	  som	  tycker	  om	  och	  är	  bra	  

på	  samma	  saker	  som	  en	  själv.	  Till	  exempel	  så	  tycker	  jag	  väldigt	  mycket	  om	  att	  sitta	  och	  

”prodda”	  och	  mixa	  låtarna	  och	  då	  är	  det	  bra	  att	  hitta	  någon	  som	  kompletterar	  mina	  

egenskaper	  ganska	  bra.	  Annars	  känns	  det	  som	  att	  man	  kan	  slösa	  bort	  massa	  tid	  och	  det	  

inte	  händer	  någonting	  och	  man	  kan	  också	  bli	  lite	  frustrerad	  för	  att	  man	  vill	  göra	  saker	  

som	  den	  andra	  gör	  själv	  istället.	  	  

	  

Du	  sa	  ju	  innan	  att	  nästan	  alla	  låtar	  du	  gör	  är	  samarbeten	  men	  tror	  du	  att	  du	  skulle	  

kunna	  hitta	  några	  övriga	  aspekter	  som	  man	  går	  miste	  om	  när	  man	  jobbar	  i	  par	  

eller	  i	  grupp	  jämfört	  med	  om	  man	  jobbar	  själv?	  

Ja,	  jag	  har	  börjat	  fundera	  lite	  på	  det	  nu	  och	  det	  känns	  som	  att	  jag	  kanske	  borde	  sitta	  lite	  

mer	  själv	  för	  då	  blir	  det	  mer	  en	  vision	  som	  kan	  komma	  fram	  istället	  för	  när	  man	  

samarbetar	  då	  man	  ofta	  måste	  kompromissa.	  Ibland	  blir	  det	  självklart	  bättre,	  kanske	  en	  

eller	  två	  gånger	  av	  tio,	  men	  oftast	  när	  man	  sitter	  själv	  är	  det	  lättare	  att	  hålla	  sig	  till	  sin	  
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vision	  och	  få	  en	  klarare	  röd	  linje	  i	  låten.	  Jag	  tror	  att	  man	  ska	  sitta	  själv	  så	  långt	  det	  går	  

tills	  man	  behöver	  hjälp	  och	  då	  kan	  man	  gå	  till	  någon	  och	  snacka.	  	  

	  

Har	  du	  någon	  sådan	  person	  som	  du	  brukar	  gå	  till	  för	  tips	  eller	  liknande?	  

Ja,	  jag	  brukar	  väl	  mest	  fråga	  de	  andra	  i	  studion.	  Men	  man	  ska	  nog	  fråga	  alla,	  även	  de	  som	  

inte	  håller	  på	  med	  musik,	  kanske	  helst	  de	  som	  inte	  håller	  på	  med	  musik,	  jag	  brukar	  fråga	  

min	  tjej	  typ.	  

	  

Angående	  kompromisser:	  om	  man	  har	  varsin	  idé	  som	  var	  och	  en	  tror	  väldigt	  

mycket	  på,	  hur	  brukar	  du	  eller	  ni	  göra	  då?	  

Till	  exempel	  med	  ett	  band	  jag	  har	  jobbat	  lite	  med	  på	  sistone	  så	  gjorde	  vi	  båda	  idéerna	  

och	  sedan	  lät	  vi	  deras	  A&R	  bestämma	  vad	  som	  var	  bäst.	  

	  

Och	  hur	  brukar	  det	  bli	  då?	  

Det	  är	  självklart	  olika	  från	  fall	  till	  fall	  men	  när	  man	  inte	  ”vinner”	  så	  fattar	  man	  ju	  alltid	  

efter	  ett	  tag	  var	  det	  var	  som	  inte	  funkade	  så	  bra	  men	  det	  är	  ju	  också	  bra	  lärdomar.	  	  

	  

Om	  man	  har	  en	  A&R	  som	  har	  gett	  er	  ett	  uppdrag	  och	  alltså	  styr	  det	  projektet,	  hur	  

upplever	  du	  det?	  

Jag	  tycker	  det	  är	  bra	  med	  en	  A&R	  för	  de	  sitter	  inte	  och	  lyssnar	  på	  låtarna	  hela	  tiden	  så	  då	  

kan	  de	  oftast	  ge	  bättre	  feedback	  eftersom	  de	  hör	  första	  gången	  vad	  de	  tycker.	  Om	  det	  är	  

en	  riktigt	  bra	  A&R	  lyssnar	  oftast	  bara	  en	  eller	  två	  gånger	  och	  sedan	  skriver	  de	  ner	  sin	  

feedback	  och	  det	  är	  bra	  eftersom	  då	  blir	  de	  inte	  vana	  med	  en	  demo.	  Ibland	  om	  artisten	  

vill	  något	  speciellt	  eller	  lite	  konstigt	  brukar	  A&R-‐personen	  oftast	  hålla	  med	  producenten	  

och	  då	  kan	  man	  gå	  till	  den	  personen	  för	  att	  övertala	  artisten	  till	  vissa	  saker.	  	  

	  

Har	  du	  blivit	  ihop-parad	  med	  någon	  och	  hur	  har	  det	  fungerat?	  

Ja	  det	  kan	  vara	  kul,	  det	  blir	  lite	  som	  en	  chansning	  men	  oftast	  om	  det	  är	  någon	  som	  är	  för	  

lik	  mig	  i	  låtskrivandet	  så	  blir	  det	  ju	  ofta	  inte	  så	  bra	  men	  det	  kan	  även	  funka	  och	  ge	  en	  

extra	  feeling	  och	  då	  blir	  det	  ju	  också	  ofta	  bra.	  
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3. Stefan	  Olsson	  

Skulle	  du	  kunna	  ge	  några	  exempel	  på	  tidigare	  samarbeten	  du	  har	  arbetat	  med	  för	  

att	  göra	  låtar	  som	  du	  känner	  har	  gett	  något?	  

Ett	  samarbete	  som	  har	  varit	  väldigt	  betydelsefullt	  för	  mig	  har	  varit	  med	  Micke	  

Hagerman	  som	  jobbar	  som	  manager	  och	  musikredaktör	  för	  många	  tv-‐program.	  Han	  är	  

ju	  ingen	  artist	  men	  han	  jobbar	  ju	  mycket	  redaktionellt	  och	  jobbar	  mycket	  med	  

artisterna.	  Det	  känns	  som	  att	  man	  lär	  sig	  mycket	  från	  alla	  artister	  jag	  har	  jobbat	  med.	  

Man	  lär	  sig	  att	  samarbeta,	  att	  man	  måste	  vara	  väldigt	  flexibel.	  	  

	  

Samarbetet	  som	  du	  och	  Micke	  Hagerman	  har	  haft,	  kan	  du	  beskriva	  det	  lite	  mer?	  

När	  hörs	  ni	  av	  och	  i	  vilka	  sammanhang?	  	  

Jag	  började	  samarbeta	  med	  honom	  i	  körslaget,	  tv-‐programmet.	  Han	  jobbade	  då	  som	  

musikredaktör,	  alltså	  ansvarig	  för	  musiken	  kan	  man	  säga,	  och	  jag	  gjorde	  musiken.	  Då	  

började	  vi	  samarbeta	  och	  det	  funkade	  jättebra	  och	  sedan	  har	  det	  fortsatt	  med	  bland	  

annat	  ”Så	  mycket	  bättre”.	  Då	  är	  han	  också	  musikredaktör	  och	  ansvarig	  och	  jag	  är	  den	  

som	  ska	  utföra	  musiken,	  sätta	  ihop	  bandet	  och	  sitta	  och	  göra	  låtarna	  tillsammans	  med	  

artisterna.	  	  

	  

Hur	  brukar	  de	  samarbetena	  fungera	  med	  artisterna	  i	  Så	  mycket	  bättre?	  

Det	  är	  lite	  olika,	  det	  beror	  på.	  Det	  kan	  vara	  att	  det	  ska	  göras	  fulla	  förproddar,	  att	  prodda	  

upp	  en	  hel	  låt	  men	  det	  kan	  även	  vara	  att	  träffa	  artisterna	  och	  lyssna	  på	  vad	  dem	  tänker	  

och	  kanske	  komma	  med	  en	  idé	  och	  sitta	  och	  spela	  in	  en	  refrängrunda	  på	  en	  gitarr	  och	  

sedan	  repar	  vi	  med	  bandet	  innan	  programmet,	  så	  det	  är	  väldigt	  olika.	  Vissa	  artister	  

träffar	  jag	  inte	  alls	  utan	  de	  gör	  själva	  eller	  med	  någon	  annan	  producent	  och	  så	  får	  jag	  

någon	  slask	  och	  så	  plankar	  jag	  den	  och	  så	  repar	  vi	  med	  bandet.	  	  

	  

Hur	  många	  av	  låtarna	  du	  gör	  kommer	  till	  genom	  samarbeten?	  Finns	  det	  några	  

tillfällen	  då	  du	  sitter	  helt	  själv?	  

Ja	  så	  kan	  det	  vara,	  det	  kan	  vara	  med	  artister	  som	  inte	  är	  så	  vana	  att	  arra	  själva.	  Jag	  

kommer	  ihåg	  med	  [artist	  Y]	  till	  exempel.	  Hon	  har	  alltid	  jobbat	  med	  gamla	  arrangörer	  och	  

då	  var	  det	  ju	  orkesterledaren	  som	  var	  arrangören	  och	  producenten	  och	  så	  är	  det	  väl	  med	  

många	  från	  den	  gamla	  skolan	  att	  de	  är	  väl	  lite	  mer	  beroende	  av	  andra	  och	  sen	  när	  det	  
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kommer	  nya	  artister	  så	  ska	  de	  vara	  med	  och	  peta	  i	  allt.	  Då	  satt	  jag	  mycket	  själv	  och	  

arrade.	  	  

	  

De	  här	  projekten	  styrs	  kanske	  ganska	  ofta	  av	  en	  musikredaktör,	  exempelvis	  

Micke,	  men	  om	  det	  bara	  är	  du	  och	  artisten,	  vem	  brukar	  ha	  sista	  ordet	  om	  ni	  inte	  är	  

överens?	  

Det	  har	  ju	  artisten,	  alltid,	  eftersom	  det	  är	  den	  som	  ska	  framföra	  allt	  sen.	  Artisten	  ska	  ju	  

känna	  att	  han	  eller	  hon	  kan	  stå	  för	  det	  och	  därför	  låter	  jag	  alltid	  artisten	  bestämma	  i	  

slutändan.	  	  

	  

Om	  ni	  skulle	  vara	  oense	  om	  något,	  hur	  brukar	  du	  lösa	  det?	  

Då	  är	  det	  bara	  att	  gilla	  läget.	  Så	  känns	  det	  som	  att	  det	  är	  jämt,	  så	  är	  det	  alltid.	  Man	  kan	  ju	  

till	  en	  viss	  gräns	  försöka	  övertyga	  om	  man	  själv	  har	  en	  vision	  som	  man	  tror	  väldigt	  

mycket	  på	  men	  det	  är	  ju	  alltid	  svårt	  hur	  man	  ska	  förhålla	  sig	  vid	  sådana	  situationer	  för	  

att	  inte	  skapa	  dålig	  stämning.	  	  

	  

Har	  du	  varit	  med	  om	  samarbeten	  som	  inte	  fungerar	  bra	  eller	  inte	  funkar	  alls	  och	  

vad	  är	  det	  då	  för	  faktorer	  som	  ställer	  till	  det?	  	  

Ja	  men	  det	  har	  man	  väl,	  absolut.	  Framför	  allt	  kan	  jag	  överlag	  ha	  svårt	  att	  samarbeta	  med	  

band.	  Speciellt	  om	  det	  är	  ett	  band	  som	  ska	  ha	  någon	  slags	  demokrati.	  Då	  är	  det	  så	  många	  

som	  ska	  tycka.	  När	  man	  har	  en	  artist	  då	  har	  man	  ju	  bara	  en	  person	  att	  kompromissa	  med	  

men	  i	  ett	  band	  så	  är	  det	  ofta	  att	  man	  kan	  ha	  en	  med	  sig	  men	  sen	  ställer	  någon	  annan	  sig	  

på	  tvären.	  Alla	  har	  ju	  ofta	  sina	  ”bäbisar”	  i	  låtarna,	  alla	  vill	  ha	  med	  sin	  favoritdel	  så	  det	  är	  

alltid	  någon	  man	  trampar	  på	  tårna	  så	  det	  tycker	  jag	  kan	  bli	  ganska	  rörigt.	  	  

	  

Om	  man	  jämför	  att	  jobba	  i	  samarbeten	  och	  att	  jobba	  själv,	  kan	  du	  se	  några	  

aspekter	  som	  man	  går	  miste	  om	  när	  man	  samarbetar	  resp.	  när	  man	  arbetar	  själv?	  

Jag	  tycker	  nog	  alltid	  att	  det	  är	  bra	  att	  samarbeta,	  om	  man	  kan	  ha	  något	  slags	  utbyte.	  

Speciellt	  om	  man	  jobbar	  med	  någon	  som	  har	  andra	  kvaliteter,	  som	  kan	  komplettera	  en.	  

Det	  kan	  vara	  lätt	  att	  köra	  fast	  ibland	  och	  då	  kan	  ibland	  den	  andra	  personen	  tänka	  åt	  en	  

så	  att	  man	  kläcker	  nöten.	  	  
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Kan	  du	  känna	  några	  fördelar	  med	  att	  jobba	  själv	  som	  man	  inte	  får	  i	  samarbeten?	  

Nej	  jag	  är	  ofta	  ganska	  öppen	  för	  att	  ändra	  min	  åsikt	  när	  man	  tycker	  olika	  så	  samarbeten	  

brukar	  aldrig	  fastna	  riktigt.	  	  

	  

Har	  du	  några	  faktorer	  som	  borde	  vara	  med	  i	  ”det	  perfekta	  samarbetet”?	  

Det	  är	  ju	  alltid	  skönt	  om	  det	  finns	  någon	  sorts	  flexibilitet	  och	  transparens,	  att	  man	  kan	  

ge	  och	  ta	  lite.	  Att	  man	  har	  någon	  som	  också	  kan	  backa	  med	  sina	  idéer,	  det	  är	  väl	  det	  ett	  

samarbete	  är;	  kompromisser.	  Om	  det	  behövs,	  det	  kanske	  inte	  alltid	  behövs.	  Men	  det	  är	  

alltid	  skönt	  om	  man	  är	  på	  samma	  nivå	  där.	  	  

	  

Angående	  kompromisser,	  kan	  det	  ibland	  vara	  bättre	  att	  man	  kompromissar	  än	  att	  

båda	  viker	  sig	  direkt?	  

Ja	  det	  kan	  jag	  nog	  tycka.	  När	  man	  kompromissar	  gör	  man	  ju	  det	  för	  att	  alla	  ska	  vara	  

nöjda	  med	  resultatet	  och	  inte	  bara	  en.	  Det	  funkar	  ju	  inte	  riktigt	  om	  båda	  väntar	  på	  den	  

andres	  idéer	  och	  ingen	  kommer	  med	  något	  nytt.	  	  

	  

Har	  du	  någon	  speciell	  plats	  som	  du	  känner	  dig	  extra	  bekväm	  i	  eller	  spelar	  det	  

ingen	  speciell	  roll,	  hur	  ser	  du	  på	  det?	  

Jag	  brukar	  tycka	  att	  det	  är	  skönast	  att	  sitta	  i	  min	  studio	  för	  då	  har	  jag	  ju	  tillgång	  till	  alla	  

mina	  verktyg	  som	  jag	  är	  van	  att	  arbeta	  med.	  Det	  kan	  ju	  vara	  skönt	  att	  sitta	  någon	  annan	  

stans	  för	  att	  få	  inspiration	  kanske	  men	  överlag	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  skönast	  att	  sitta	  här.	  	  

	  

Vad	  tycker	  du	  om	  att	  bli	  ”ihop-parad”	  med	  artister?	  Hur	  är	  det	  jämfört	  med	  när	  du	  

själv	  väljer	  arbetspartner?	  

Det	  kan	  ju	  vara	  en	  väldig	  skillnad.	  Det	  kan	  ju	  ta	  ett	  tag	  innan	  man	  hittar	  ett	  bra	  

arbetssätt	  men	  jag	  försöker	  alltid	  framstå	  som	  världens	  smidigaste	  person	  samtidigt	  

som	  man	  inte	  kan	  vara	  för	  passiv.	  Man	  kan	  ju	  alltid	  vara	  smidig	  och	  göra	  som	  de	  tycker	  

till	  hundra	  procent	  men	  väldigt	  ofta	  är	  det	  bra	  också	  att	  vara	  lite	  framåt	  och	  komma	  med	  

idéer	  och	  visioner	  som	  gör	  att	  de	  känner	  sig	  trygga	  och	  tänker	  att	  det	  kommer	  gå	  framåt	  

men	  samtidigt	  får	  man	  ju	  då	  vara	  beredd	  på	  att	  de	  säger	  ungefär:	  ”så	  tycker	  jag	  inte	  alls”.	  

Så	  man	  måste	  hitta	  någon	  bra	  balans	  där	  mellan	  att	  både	  gasa	  och	  bromsa.	  	  
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PROBLEMANALYS	  TILL	  FRÅGEFORMULÄR	  

	  

1. Varför	  ska	  intervjuerna	  göras?	  

-‐ Intervjuerna	  är	  en	  stor	  del	  i	  mitt	  arbete	  och	  är	  tänkta	  att	  ge	  en	  professionell	  syn	  

på	  samarbeten	  inom	  låtskriveri.	  Jag	  ska	  intervjua	  erfarna	  låtskrivare	  och	  

producenter	  som	  är	  insatta	  i	  musikbranschen	  och	  deras	  svar	  ska	  komplettera	  

min	  egen	  syn	  på	  samarbeten	  och	  förhoppningsvis	  kan	  jag	  dra	  några	  slutsatser	  av	  

analysen	  av	  dessa	  intervjuer.	  	  

	  

2. Vilka	  frågor	  ska	  intervjuerna	  ge	  svar	  på?	  

-‐ Jag	  vill	  ha	  svar	  på	  mina	  två	  huvudfrågor:	  	  

o Hur	  gör	  låtskrivare	  när	  de	  skriver	  låtar	  tillsammans	  med	  andra?	  	  

o Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  finns	  med	  att	  jobba	  med	  andra	  alternativt	  att	  jobba	  

på	  egen	  hand?	  

	  

3. Vilka	  frågeområden	  är	  viktigast?	  

-‐ Det	  jag	  helst	  vill	  får	  fram	  av	  intervjuerna	  är	  att	  få	  reda	  på	  hur	  normen	  ser	  ut	  inom	  

låtskrivarkulturen;	  hur	  vanligt	  är	  samarbeten?	  Hur	  brukar	  de	  se	  ut?	  Den	  senare	  

är	  en	  väldigt	  bred	  fråga	  så	  därför	  vill	  jag	  dela	  in	  den	  i	  lite	  mindre	  frågor	  för	  att	  få	  

ut	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt.	  	  
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-‐ Skulle	  du	  kunna	  ge	  några	  exempel	  på	  tidigare	  samarbeten?	  

-‐ Hur	  brukar	  samarbetena	  se	  ut?	  

-‐ Spelar	  det	  någon	  roll	  var	  ni	  skriver	  låtar?	  

-‐ Hur	  brukar	  den	  ekonomiska	  fördelningen	  se	  ut	  i	  samarbeten	  och	  vad	  har	  det	  för	  

betydelse	  för	  själva	  samarbetsprocessen?	  

-‐ Har	  du	  varit	  med	  om	  samarbeten	  som	  inte	  fungerat	  så	  bra	  och	  varför	  har	  dessa	  

inte	  fungerat?	  

-‐ Hur	  brukar	  det	  lösas	  när	  parter	  inom	  samarbeten	  är	  oense	  om	  något?	  

	  


