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Titel: En resa genom två olika roller inom musikproduktion - Hur ändras mitt arbetssätt              
beroende på vilken roll jag tar inom co-writes? 
 
Engelsk Titel: A journey through two different roles in music production - How does              
my workflow change depending on what role I take in co-writing? 
 
Sammanfattning 
I detta konstnärliga forskningsarbete har jag undersökt hur mitt arbetssätt påverkas av            
vilken roll jag tar inom en session. Syftet med undersökningen är att undersöka hur mitt               
arbetssätt fungerar och ifall jag kan analysera och utveckla mitt eget skapande. Detta har              
jag valt att göra då jag började skriva låtar med endast gitarr och papper och på senare år                  
går vidare till att skriva mer låtar med digitala verktyg. Jag har utgått från mina               
frågeställningar hur ändras mitt arbetssätt beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i               
en session? kommer jag märka skillnad beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i en                 
session? Samt hur påverkas mina kreativa val beroende på om jag använder mig av              
dator eller akustiska instrument som verktyg? Jag har valt att undersöka detta med hjälp              
att sätta mig i två låtskrivarsessions en där jag sitter vid datorn och en där jag låter en                  
annan producent sitta vid datorn. Sedan har jag analyserat och jämfört mitt arbetssätt             
mellan dessa två möten. Som bakgrund till arbetet har jag läst om flow, co-writes, daws,               
sampling samt hur producenter arbetar. Genom kvalitativ forskning samt         
processloggbok som min metod har jag dokumenterat och reflekterat över mitt           
arbetssätt, tankar och känslor genom mitt arbete. Mitt resultat blev att jag kände mer              
flow i den sessionen som jag inte satt vid datorn något som förvånade mig samt att jag                 
märkte skillnad på vart jag lade mitt fokus när jag skrev låten. Detta arbete har hjälp mig                 
förstå mitt egna låtskapande och startat tankar på vad begreppet producent egentligen            
betyder. 
 
Sökord: Musikproducent, Flow, Låtskrivare, Daw, Co-write 
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Inledning 
Jag började intressera mig för musik när jag var runt 10 år då min pappa kom hem med en                   
gitarr som hade köpt på en loppis. Jag blev energisk och berättade detta för min               
klasskamrat som också hade fått en gitarr några månader innan mig, Vi bestämde oss för               
att skapa en duo där vi började skriva våra första låtar. Jag började skriva ner texter och                 
ackord i ett häfte där jag hade skrivit vårt bandnamn “Black Tiger” på, Men efter några rep                 
bestämde vi oss för att vi inte fungerade så bra tillsammans musikaliskt. 
 
Något år senare började jag ta gitarrlektioner för att kunna utveckla mitt skapande ännu              
mer. Men tyckte alltid att det var tråkigt att lära mig spela andras låtar och framför allt                 
lära mig dem via noter. Så jag fortsatte med att skriva egna ackordföljder som jag hade                
gjort med min klasskamrat tidigare. Sedan kom jag och min bror på att vi skulle starta                
ett band tillsammans, I detta bandet var det jag och han som skrev låtarna. Under något                
år hade vi fått ihop våra första tre låtar tillsammans, då fick jag reda på att min kompis                  
som också höll på med musik även kunde spela in den i sin hemmastudio. Jag hörde av                 
mig till honom för att fråga om han kunde spela in mitt bands musik och han tackade ja.                  
Under en dag riggade vi upp hela hans vardagsrum för att spela in våran första demo.                
Jag kollade noggrant på vad han gjorde, hur han kopplade in sladdarna och hur han fick                
signal in i datorn. Jag frågade alla möjliga olika frågor och kom då fram till att jag själv                  
skulle köpa mig ett ljudkort efter detta så jag kan börja spela in min egen musik. Något                 
år senare jag sparat ihop pengar gick jag till min lokala musikaffär och införskaffade              
mig ett Line6 UX2, det hade 2 ingångar och 2 utgångar. Det speciella med detta ljudkort                
var att det fanns en inbyggd gitarrförstärkarsimulator som gjorde det väldigt lätt för mig              
att spela in mina egna gitarr-riff. Under en period byggde min musik främst på gitarr,               
bas och trummor, men det var under gymnasietiden som jag började förstå att man              
kunde använda datorns verktyg till mer än just bara den vanliga rock-uppsättningen. 
 
Jag började studera en kurs på min gymnasielinje som var inriktad på studioteknik, där              
vi fick lära oss om inspelning samt även att använda de digitala verktyg som finns i                
respektive DAW. Jag började intressera mig mer och mer för hur de olika syntharna,              
ljudvägarna och effekterna fungerar, Sedan dess har jag ofta låtit datorn styra lite hur              
mina låtar tar sin bana. Jag har tänkt tillbaka mer och mer till det där första mötet när jag                   
satt med min kompis och skrev ner ackord och text i ett häfte, och hur ser då min roll ut                    
när jag sitter vid datorn och skapar med de personer jag skriver musik med nu? Finns                
det någon skillnad ifall jag är den personen som inte använder datorn för att få ut mitt                 
musikskapande. 
 
Idag är inte min musik lika gitarrbaserad som den var när jag började spela in musik                
men jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant ifall mitt arbetssätt blir påverkat              
av gitarren, pianot eller vilket instrument jag bestämmer mig för att skriva musiken på. 
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Problemformulering 
Då mitt egna skapande nu har tenderat att alltid starta vid en dator, hur kan jag då                 
applicera min kunskap när jag inte använder min dator som verktyg i en session              
tillsammans med andra musikkreatörer? Jag tycker det finns för lite kunskap om vad de              
olika rollerna tillför vid musikskapande. 
 
 
Syfte 
Syftet med min undersökning är att analysera hur mitt arbetsflöde ser ut i olika roller för                
att kunna förstå och effektivisera mitt skapande med andra.  
 
Frågeställning 
Hur ändras mitt arbetssätt beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i en session? 
Kommer jag märka skillnad beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i en session? 
Hur påverkas mina kreativa val beroende på om jag använder mig av dator eller              
akustiska instrument som verktyg? 
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Bakgrund/Litteratur 
I det följande kommer jag ta upp begreppen Flow, Co-write, Daw och Producent som              
kommer ligga som grund för min undersökning 
 
Flow 
Mihaly Csikszentmihalyi beskriver begreppet flow som en kombination att vara lycklig           
och produktiv. Man kan beskriva det som ett tillstånd där man känner att man utvecklas               
men samtidigt behöver anstränga sig för att ta sig till sitt mål. Ifall man inte får en                 
tillräckligt utmanande uppgift när man ska göra ett uppdrag är det lätt att man upplever               
uppgiften blir tråkig och har då svårare slutföra det man håller på med. Vi fungerar               
likadant ifall en uppgift är åt andra hållet, ifall man får ett för svårt uppdrag kommer vi                 
känna ängslan och därför ha svårare att avsluta uppgiften. Csikszentmihalyi beskriver           
detta i sin bok Flow : 
 

Att lösa intellektuella gåtor är en av de äldsta formerna av njutning vi känner, en               
föregångare till filosofi och modern vetenskap. Vissa personer har blivit så skickliga på             
notskrift att de inte längre behöver lyssna till själva spelandet för att njuta av              
musikstycket(Csikszentmihalyi, s.151). 

 
När jag försöker översätta detta till musikproducenters upplevelser av olika          
sessions/co-writes kan jag se ett tydligt samband. Pop-producenter försöker alltid          
utmana sig lite för att känna att man kan sitta och jobba med sin musik under en längre                  
tid. Det är vanligt att man försöker blanda in en annan genre i den musiken man jobbar                 
med vanligtvis för att få det lite utmanande och spännande för hjärnan som gör att vi vill                 
fortsätta med musik. Att försöka utveckla våran egen genre gör ofta att            
musikproducenter hamnar i just flow. 
 
Co-Writes 
Joe Bennet har kollat över topplistorna de senare 50 åren har man upptäckt att det är                
väldigt få låtar som är skriva av endast en person. Den vanligaste konstellationen är              
låtskrivare av 2 men ofta är de fler. Men det finns inga siffror än på om det är fler låtar                    
som är skrivna solo som det går sämre för eller om det bara är vanligare att man brukar                  
sitta i grupper om två när man skapar musik.. Det är svårare att undersöka hur enskilda                
personer gör när de skapar. Bennet tar upp det i sin artikel Constraint, collaboration and               
creativity in popular songwriting teams(2012). 
 

However, my main reason for undertaking research into collaborative songwriting as           
opposed to individual songwriting is a pragmatic one of observational methodology – it             
is easier to observe collaborative teams at work because the requisite need to             
communicate and negotiate creative ideas makes them manifest and more overtly           
observable. We cannot know the internal workings of an individual songwriter’s mind            
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(or that of any composer) without intervening, almost certainly destructively, in their            
working methods (s.147) 
 

Bennet tror även att det finns så lite forskning inom de kreativa yrkena för att oftast de                 
som jobbar med inom professionell nivå oftast har så mycket jobb att de inte hinner               
delta i studier som ska försöka analysera det. Men de studier som man lyckats komma in                
i för att granska ser man ofta att det första som händer i en co-write brukar vara något                  
som stimulerar kreativiteten. Det kan vara allt ifrån en ackordföljd, melodifras, sample            
eller en trumloop, Men ibland kan det även vara en kort melodislinga eller en bild. Efter                
detta brukar oftast låtidéerna börja utvecklas och en slags stimulans börjar infinna sig             
låtskrivarna emellan. Oftas försöker man utveckla varandras idéer och får då en            
gemensam stimulans. Detta är något som Joe Bennet(2012) kallar för “stimulus           
evaluation“ han tar upp detta i sin artikel 

 
Thus, the following discussion of the songwriting team’s processing of stimuli, which I             
shall call ‘stimulus evaluation’, applies recurrently and sometimes concurrently         
throughout the song’s creation, and is applied to every creative idea that is proposed              
during the co-writing session. During the evaluation stage of a stimulus it can be              
processed in four ways by the writing team; approval, veto, negotiation or adaptation.             
Approval allows the idea to take its place in the song, a process that usually requires                
consensus from the songwriting team. A co-writer may challenge another writer’s           
stimulus, leading to veto (rejecting the stimulus), negotiation (arguing a case for            
accepting the stimulus) or adaptation (changing the stimulus until vetoed or approved).            
A stimulus is the beginning of a creative idea’s pathway through the songwriting team’s              
filter; consensus represents a successful end to its journey (s.155). 

 
Denna typen av stimulans är vanligt förekommande i professionella grupper av av            
låtskrivare som är menat för att utföra co-writes. Dessa produktionsteam är ihopsatta för             
att få ut så många låtar som möjligt. Lars Lilliestam(2006) förklarar det i sin bok               
Musikliv : 

 
Det finns också “låtskrivarfabriker” och produktionsteam där låtskrivare, producenter         
och, inte att förglömma, studiomusiker arbetar tillsammans för att göra låtar åt ett stall              
artister, som arbetslagen på Brill Building i New York på 1950-talet, skivbolaget            
Motown på 1960-talet, 1980-talets Stock - Aitken - Watermann och produktionsteamen           
kring Cheironstudion i Stockholm under det sena 1990-talet med bland andra Max            
Martin och Denniz Pop. (S.87) 

 
Låtskrivarfabriker är idag ett väldigt förekommande fenomen inom popmusiken. Olika          
bolag sätter då ihop låtskrivare, producenter och artister för att göra just co-writes. Detta              
arbetssätt gör det lättare att fördela rollerna inom gruppen, De vanligaste rollerna inom             
Co-Writes är: 
 
● Topliner: Person som är mest inriktad på melodi och text. 
● Beatmaker: Person som är främst insatt i den instrumentala delen av musiken 
● Artist: Personen som man skriver musiken för. 
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● Producent: Definitionen av producent varierar men är oftast personen som          
försöker få alla delar att fungera ihop. 
 
Kombinationen av dessa roller kan variera från session till session.  

 
Digital Audio Workstation (DAW) 
Den mesta musiken som skapas i dag tas fram via en DAW. Det är inte ofta man                 
springer in i en studio som arbetar helt utan digitala verktyg, med det stora utbud som                
har kommit idag på både DAWar och olika plugins är det lätt att skapa just den musik                 
du vill. Tidigare inom musikproduktion använt sig av olika typer av hårdvara för att              
utföra olika delar av processen. Nu när DAWen har blivit standard istället vid skapande              
av musik förväntar man sig att sitt program ska göra allt som en helt studio tidigare                
kunde göra åt en. Huber Runstein tar upp detta i sin bok Modern Recording Technique s: 

 
Throughout the history of music and audio production, we’ve grown used to the idea              
that certain devices were only meant to perform a single task: A recorder records and               
plays back, a limiter limits and a mixer mixes. Fortunately the age of microprocessor              
has totally broken down these traditional lines in a way that created a breed of digital                
chameleons that can change their functional colors as needed to match the task at              
hand.(Runstein 2014, s.233) 

 
Man använder sig alltså inte lika mycket längre av det traditionella sättet att producera              
musik, och det är inte lika vanligt att man använder sig av analoga verktyg. 
 
Sampling 
När man skapar musik inom den digitala världen är det vanligt att man använder sig av                
samples. Om man ser tillbaka i historien så började man använda samples främst för att               
få en trummaskin. Det gjorde det möjligt för musiker att kunna lägga till percussiva ljud               
till sina låtar utan att behöva anlita en trumslagare. Inte så långt efter den första               
trummaskinen, kom verktyg där man både kunde spela in, transponera, processa och            
editera ljudet direkt på RAM (random access memory) efter den utvecklingen är det             
ungefär så vi använder oss av samples idag. Ett vanligt scenario där samples används är               
när man skapar så kallade beats, är att använda sig av tekniken som kallas för               
beatslicing och går ut på att man både tidssynkoniserar och transponerar det sample man              
har bestämt sig för att använda så det passar låten. Huber Runstein pratar om detta i                
Modern Recording Techniques : 

 
The basic idea behind groove-based tools rests with tempo matching, the idea that             
various rhythms, grooves, pads and any other imaginable sounds of various tempos,            
lengths (and often musical keys) can be artfully crafted together into a single, working              
session. (s.289) 

 
Mark Ronson berättar hur han använder sig av just samples för att få fram en viss känsla                 
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och ljudlandskap i sina produktioner. Hur han blir inspirerad och använder det för att              
skapa nya låtar. Detta berättar han i boken Behind The Glass Volume II: 

 
Well, I was always a big fan of the classic producer/arranger. Again, those records from               
the ‘60s are the records I got into when I was samplning from hip-hop. I´d go and pick                  
up a record from the Modern Jazz Quartet or from Quincy Jones, because they´d have               
these kind of wonderful, lush sonic soundscapes. (s.312) 

 
Det är något som vi fortfarande använder oss av väldigt ofta. Flera kända låtar är               
baserade just på sampling av andra gamla låtar såsom Toxic av Britney Spears, Hard              
Knock Life av Jay-Z, Touch the sky - Kanye west, Crazy - Gnarls Barkley och många                
mer. 
När man använder sig av samples är det viktigt att veta att både tidsbearbetning och               
pitch bearbetning använder sig av olika algoritmer i olika program. Dessa algoritmer            
processar ljudet på olika sätt så t.ex. En trumloop kan låta bättre när en viss algoritm är                 
aktiverad  
medans en gitarrloop/sample skulle kunna låta mycket sämre. 
 
Producent 
Begreppet producent inom musik har ändrat betydelse genom åren. Det var inte förrän             
tidigt 1900-tal som man började använda begreppet producent inom musik då man            
anlitade personer som instruerade sångare att stå olika avstånd från grammofontratten           
som man spelade in på. Men det var på 1950-talet som man började ändra på själva                
begreppet. Med den stora explosionen av rock ’n’ roll, soul, R&B, funk, modern jazz,              
Motown, och tidig elektronisk musik började mer den moderna musikproducenten växa           
fram. Denna producent hade en större roll i hela inspelningsprocessen. De kunde vara             
med i de flesta steg såsom att skriva musiken, hyra musiker, hyra tekniker, coacha              
artisten, spela in och mycket mer där omkring. Idag är frågan ganska splittrad av vad en                
producent egentligen är och vad dess roll är. Brian M. Jackson tar upp ett intressant               
citat från musikproducenten Dr. Dre i sin bok The Music Producer’s Survival Guide:             
Chaos, Creativity, and Career in Independent and Electronic Music: 

 
In the great documentary Something from Nothing: The Art of Rap (2012), Ice-T             
interviews a lot of major players in hip hop, including 
Dr. Dre. During their discussion, they cut right to the heart of what it means to be a                  
producer. 
Ice-T: People I’ve talked to that have had the privilege of working with you have said                
the same thing….When you go in the studio with Dre it’s not 
a game…you gonna do it until Dre thinks it’s right. And they all appreciate that.               
There’s a big difference between a beat maker and a producer. 
Dr. Dre: Yeah, you know what, there’s definitely a big difference between a beat maker               
and a producer, ‘cuz once you finish the beat you have to produce the record.(s.42) 
 

Med detta citat menar alltså Dr. Dre att det inte räcker med den kreativa första idéen för                 
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att man ska anses som en producent utan att man måste vara med i hela processen för att                  
kunna anses som producent och inte beat maker. Så alltså den den perfekta producenten              
skulle vara både en musiker, låtskrivare, beat maker, ljudtekniker samt veta sin            
artistsvagheter och styrkor. 
Även Mark Ronson tar upp detta i sin intervju i boken Behind the glass volume II 
 

The was a real challenge: coming up with a beat that wouldn't detract from the song and                 
still become a integral part of it. With a song like “Rehab” or “You know i'm no god”                  
it's a lot easier because you can just put something hard behind it that's going to drive                 
the track Coming from deejaying you´re always thinking about the beat, but sometimes             
i find i have to shut down that side of my brain and remind myself it's not really about                   
that. (s.313) 

 
Så alltså den svåra biten för producenter som kommer från beat-makar sidan är att              
försöka ta sig ifrån att beatet är det viktigaste, Det är ju alltså helheten som är det                 
viktigaste och hur det ska hålla ihop. Ronson pratar mycket i sin intervju om att det ofta                 
handlar att försöka ta till sig vad artister och de andra du skriver med gillar själv och vill                  
förmedla. 
 
Amandine Pras och Catherine Guastavino(2011) menar att producenter blir tvingade att           
göra mycket mer än att bara producera efter digitaliseringen, även personer som är mer              
inriktade på bara inspelning behöver ha färdighet i mer än just bara teknisk inspelning,              
de förklarar det såhär. 
 

In this new context, the role of the producer tends to be confused with the role of the                  
sound engineer. Although the two professions traditionally required different skills and           
competencies, the distinction between the two has become less obvious. Because of            
financial constraints and the accessibility of new digital tools, producers now tend to be              
in charge of both roles at the same time (Burgess, 2008; Neuenfeldt, 2007). On the               
other hand, as musicians do not necessarily hire a professional producer when they             
record their project, sound engineers may have to handle more than just technical             
responsibilities, and thus require multiple skills (Neuenfeldt, 2007) (Pras & Guastavino           
2011, s.74). 

 
I deras artikel förklarar de hur man kan beskriva en producent som ett par extra öron där                 
man måste kunna förbättra och förstå olika delar av musik såsom identitet,            
musikframträdande, komposition, arrangering och även ljudkvalitet (inkluderar både        
akustiken av instrumenten, rummen och ljudinställningar. De beskriver att ett par           
tränade öron är som att bemästra ett instrument och att det fungerar på samma sätt som                
att öva på ett instrument. 
 
De förklarar även hur många yngre producenter måste bredda sina genrer för att kunna              
bemästra sina verktyg. Fast även om man gör det är det vanligt att man måste även lära                 
sig ny utrustning när man åker runt och producerar. (Pras & Guastavino 2011) 
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Metod 
I det följande kommer jag förklara vilken metod jag kommer använda mig av när jag               
genomför min undersökning samt konstnärligforskning  
 
Kvalitativ metod 
För att komma fram till vad man ska ha för metod är det bäst att formulera ett problem                  
först. Min frågeställning handlar om min personliga upplevelse i olika sessions. För att             
kunna undersöka min upplevelse väljer jag att göra en göra en kvalitativ analys. Denna              
typ av datainsamling samlar på sig information om hur människors upplevelser och            
känslor skiljer sig eller är lika från fall till fall. Då jag kommer analysera mina egna                
upplevelser är det viktigt att jag skriver ner alla tankar och känslor jag får och känner                
just då. 
 

Under själva datainsamlingen och under de inledande analyserna dyker det säkert upp            
tankar som rör hela problemområdet. Det är viktigt inför den slutliga analysen att vi              
dokumenterar dessa tankar. Ett bra tips är att föra en dagbok över allt som händer under                
undersökningen och alla de tankar och reflektioner vi får under arbetets gång. Denna             
dagbok kan vi sedan gå tillbaka för att se hur kunskapen om det studerade              
utvecklas.(Patel & Davidsson 2003, s 66) 

 
Det kan dock uppkomma små inslag av kvantitativ metod i en kvalitativ i form av               
statistik. Ifall det uppkommer någon faktor som du inte är beredd på kan denna väga               
minst lika tungt. Johan Alvehus (2013) skriver följande om  kvalitativ metod  
 

Kvantiteter spelar oftast en viktig roll i kvalitativ forskning - men inte nödvändigtvis             
samma entydiga roll som då statistiska samband är avgörande för tolkningen och            
relevansen av data. Snarare är det så att även kvantitativa aspekter måste underkastas             
tolkning. (s.22). 

 
Det är viktigt att tänka på att vi måste kunna tolka all den data vi samlar på oss. Min                   
studie kommer handla om konstnärligaprocesser och då är det viktigt att kunna se vad              
som har hänt på vägen till vårt resultat. 
 
Så jag har bestämt mig för att jag ska planera in två olika sessions med två andra                 
låtskrivare/producenter för att se hur jag fungerar i en session med bara gitarr som              
verktyg eller när jag har hela den digitala plattformen som hjälp. 

 
Konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning är ett svårt begrepp då det ofta handlar om personliga upplevelser.             
Detta ska sedan via vetenska1pliga metoder leda till ett resultat.  
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Vad är konstnärlig forskning? Om jag ska forska om mina egna tankar och känslor vid               
musikskapande måste det kunna väcka tankar hos andra personer som håller på med             
samma sak. Konstnärlig forskning är ett väldigt stort begrepp och handla om allt ifrån              
att producera musik till att undersöka hur textförfattande fungerar. Christer Bouij (2005)            
tar upp 3 viktiga punkter varför man ska forska inom konsten: 

 
Öka den samlade kunskapen genom mänsklig upplevelse och gränsöverskridande mellan          
vetenskap och upplevelse.Att främja utvecklingen inom olika konstområden Att berika          
grundutbildningen(s. 30). 

Metod för dataskapande 
Jag har valt att använda mig av en processloggbok (Björndal 2005, s. 66) under min               
undersökning. Den passar min frågeställning väldigt bra då jag både får ur mig             
genomförande och personliga tankar. Den kommer vara till stor hjälp då jag ska             
undersöka hur de olika formerna av sessions påverkar mina kreativa val. Som            
komplement till loggboken kommer jag att kontinuerligt spara ut ljudutkast via           
inspelning på mobil och mp3 bouncar från projektet. Detta för att få med så många               
detaljer som möjligt. 
 

De observationer som görs samtidigt som man är verksam som pedagog har emellertid,             
som vi redan varit inne på, uppenbara begränsningar. I visst avseende kan denna typ av               
observation jämföras med att vara chaufför under en långfärd och samtidigt i detalj             
försöka observera omgivningen runt motorvägen(Björndal 2005). 

 
Jag kommer hålla mitt loggboksskrivande enkelt då jag kommer beskriva vad som har             
hänt och hur jag kände mig vid tillfället samt vad jag lärde mig. Jag kommer även                
referera till olika typer av ljudutkast från inspelningstillfällerna. 
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Planering och genomförande 
I det följande kommer jag förklara hur jag kommer gå till väga när jag genomför min                
undersökning, detta inkluderar vilka personer jag kommer jobba med, vilken plats jag            
kommer vara på samt vilka regler jag kommer behöva hålla mig till. 
 
För att undersöka skillnaden på mina roller har jag valt att sätta mig i två olika sessions                 
där jag i den ena kommer sitta vid datorn och i den andra sessionen kommer jag inte                 
använda mig av digitala verktyg personligen utan använda mig av en annan person. Min              
roll kommer då främst vara på låtskriveri utan digitala verktyg, 
 
Vid sessionen som jag inte sitter vid datorn kommer jag inte få kommentera saker som               
enbart har med det datortekniska att göra. T.ex ifall jag tycker att en synth låter på                
speciellt sätt, får jag inte kommentera just det ljudet, eller ifall jag tycker att det är en                 
effekt som ligger fel får jag inte heller då kommentera just den effekten. Det jag får                
kommentera i den sessionen är allt som har med just låtskriveriet att göra, Såsom              
arrangering, ackordläggningar, melodier och rytmik. 
Detta för att se om jag arbetar på ett annat sätt när jag skriver musik utan att jag själv har                    
möjligheterna att använda mig av den digitala verktyg.Vid sessionen när jag själv sitter             
vid datorn får jag använda mig av alla de olika möjligheter som datorn har att erbjuda                
för olika typer av inspiration. Verktygen jag kommer använda mig av på datorn är              
Cubase (DAW), Splice (Samples) och Logic (DAW för sånginspelning) det kan även            
förekomma instrument av olika slag såsom gitarr, bas, tamburin osv. 
 
Studio RadioAddict 
Jag har valt att utföra mitt arbete i en studio som ligger placerad mitt i Örebro. I detta                  
studiokomplex finns det 5 olika studiorum där varav två stycken har ett dedikerat             
sångbås för sånginspelning och mindre instrument inspelningar. Lokalerna är bra för           
långa sessions då de har mycket ljusinsläpp och bra monitorer.  
 
Co-writers 
Mattias kommer endast vara med på en av sessionerna och då agera som producent              
bakom datorn. Han kommer ursprungligen från västerås och studerar nu vid Örebros            
universitet. Mattias är främst inriktad på att skapa och producera beats, men kan även              
skriva toplines. Hans främsta genre som han verkar inom är Trap/Hiphop/Future och            
producerar oftast åt andra artister men planerar att även att börja släppa ett soloprojekt.              
Verktyget som han använder när han skriver och producerar är Ableton (Daw) och             
Splice (Samples). 
 
Tove är främst topliner men vet hur man producerar upp enklare produktioner, främst             
sång. Hon har ett gäng låtar i sitt bagage och väldigt stor kunskap inom just melodier                
och olika typer av melodispråk. Hon studerar just nu också vid Örebros universitet.             
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Hennes främsta genre är R’n’B/Pop och hon har släppt låtar både i Sverige, Tyskland              
och Usa. Tove kommer vara med på båda låtarna där hennes fokus kommer ligga på               
topline men även som bollplank för produktionen. 
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Resultat 
I denna delen kommer jag ta upp hur vi gick tillväga när vi skapade de två olika låtarna                  
samt hur mina egna tankegångar var under processen. 
 
Utopia 
Denna låt är den låt då jag inte får sitta vid datorn utan bara använda analoga verktyg för                  
min egen inspiration samt skapande av musik. Låten blev inte klar under den sessionen              
men jag bestämde att jag hade samlat ihop tillräckligt med data för att kunna analysera               
mitt arbetssätt. 
 
Dagen började med att jag, Mattias och Tove satte oss ner för att prata ihop oss om                 
vilken typ av låt vi skulle skriva. Innan jag kom ner till studion har jag lyssnat på låten                  
Be my baby framförd av Ariana Grande och Cashmere Cat, Jag spelade upp låten för de                
andra och frågade om vi inte kunna göra en låt som lutar lite mer åt det R’n’B hållet                  
som den gjorde. De båda accepterade detta och vi började att försöka hitta en              
ackordföljd som kändes rätt att använda. 
 
Vi valde ett par ackord jag hade fått fram via att spela på min gitarr. Mattias började                 
snabbt att bygga en grund trumloop som vi skulle kunna spela in ackorden över. Men               
tidigt in i låten började jag tänka på ifall man skulle rytmisera ackorden via en basgång                
istället.  
 

Loggbok, 25 April 10:00 
Istället för att köra ackord som en pad började jag spela en basgång för att få låten att                  
driva lite mer framåt. Tove tyckte om ideén och började snabbt sjunga på basgången. Hon               
kom även med förslag att man skulle kunna använda sig av basgången som vocal stick               
senare i låten. 

 
Mattias spelade in min basgång och fortsatte sitt arbete på att göra en grund. Jag och                
tove började samtidigt att försöka komma på ett tema som man skulle kunna skriva låten               
på. Det första temat som vi kom fram till var att det skulle handla om en person som ser                   
en annan person på krogen som man är kär i, samtidigt kommer en vän fram och pratar                 
med en och då visar det sig att den personen vill prata ut om att hen är kär i samma                    
person som man är kär i. 
Men när vi började skriva på det temat var det svårt att komma fram till något som vi                  
gillade.  
 

Loggbok, 25 April 11:30 
Både jag och Tove har svårt för att hitta ord för det första temat som vi valde att skriva                   
om. Ingen kände riktigt att meningarna vi kom fram till var något speciellt roligt att arbeta                
på. Vi bestämde oss för att bara köra på lite frihet ett tag, utan tema. 
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När vi hade kört på utan tema ett tag kom vi fram till att texten som vi arbetade med var                    
ett tema runt drömmar/dagdrömmar om en person som inte finns i verkligheten men             
man så gärna skulle vilja träffa. Vi letade ett tag uttryck runt just drömmer och hur man                 
kan förklara det med olika ord. Vi gillade t.ex. Sandman, Utopia och Fantasy för att               
försöka få fram vad vi vill göra i den här världen. 
 
Medans Mattias fortfarande satt och jobbade på beatet och produktionen bestämde oss            
jag och Tove för att gå iväg till ett annat rum för att försöka få ihop texten och                  
melodierna till ackorden som vi bestämt. När vi jobbat ihop en bit på hur melodierna               
och texten skulle fungera ihop visade vi upp det för Mattias och han visade oss vad han                 
hade gjort på produktionen. När mattias visade upp beatet tänkte jag att direkt på vissa               
saker jag hade använt mig av ifall det var jag som satt vid datorn. 

 
 
25 april 12:45 
Jag kände mig nästan lite maktlös utan att kunna röra datorns verktyg medans jag skrev på                
låten. Vissa effekter hade jag använt annorlunda och jag hade velat sätta ett annat ID på                
musiken. Mattias använder sig av datorn på ett annat sätt än hur jag brukar använda den. 

 
När vi satt ihop med Mattias och gick igenom toplinen kom vi på att vi skulle kunna                 
använda oss av en ohh kör mellan fraserna på b-delen av refrängen. Vi tänkte att Tove                
skulle sjunga med vibrato så det blev lite mer som en 80-tals saw vibrato synth. Mattias                
tänkte även på att man kan duplicera upp det med 80-tals synth. När vi satt där kom vi                  
även på att vi skulle ta bort en heltakt på första delen av refrängen för att kunna lyfta                  
fram det högre registret i sågen. Detta gjorde så att man fick ett något vi kallar för                 
“Anti-drop”. Vi tyckte att detta blev väldigt bra. Men för att få önskad effekt var vi                
tvunga att bygga upp bryggan så mycket som möjligt så man verkligen kände             
antidroppet. Mattias satte sig ner för att leta samples som skulle göra att det kändes ännu                
större och starkare. 

 
 
25 april 15:40 
Vi känner oss nöjda med själva uppbyggnaden mot refrängen. Det gav den första             
textraden “I am flying high as a kite” mer kraft och kändes mycket mer tydligare än                
vad den har gjort tidigare.  

 
Efter vi byggt upp denna pre-chorus bestämde vi oss för att avsluta denna dagen för att                
fortsätta på låten senare. 
 
Denna dag kom aldrig då en vi var tvungna att avboka det andra tillfället. Vi bestämde                
oss för att använda det vi skapade första dagen som grund till undersökningen. 
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Skinny Dippin 
Denna låt får jag använda mig av alla verktyg då även inkluderat den digtala världen. 
 
Dagen började med att tove kom till studion vi började pratade ett tag och jag visade                
upp ett beat jag hade gjort lite tidigare innan hon kom in till studion. Beatet innehöll ett                 
stråkriff som jag tyckte om. Tove var inte lika imponerad av stråk-riffet men gillade              
idéen av själva klangen av stråket. Jag började kolla runt lite i Splice-Biblioteket och              
hittade ett annat stråkriff som både jag och Tove blev inspirerade av. Jag började planka               
riffet och skriva in det mer som en ackordföljd. 
 

15 April 10:00 
Jag analyserade ett färdigt stråkriff och gjorde om det på mitt sätt. Jag ändrade både               
lite rytmik och harmonisering. Både jag och Tove gick igång på idéen av att skapa               
vidare på denna loop. 

 
När jag hade börjat få en kort loop som både jag och Tove kunde sjunga till började vi                  
hitta lite melodier. Tove började sjunga “Nana nana na” Och jag hakade på och började               
sätta ord på det. Det första jag kom fram till var en fras som gick “Chocolate Chocolate                 
chippin” vi började utveckla det mer och mer. Vi ville ha en fras som ändå lät ungefär                 
som Chocolate, Chocolate chippin men hade en annan betydelse.  
 

15 April 11:14 
Tove och jag försökte utveckla Chocolate, Chocolate cippin till något annat som man             
kan sjunga. Vi började hitta andra fraser men beslöt oss tillsist att använda Skinny,              
Skinny dippin. Vi gillade verkligen hur det låg i munnen och hur man sjunger dem. 

 
Sedan började vi utveckla vad vi skulle sjunga efter. Vi kom på en melodi som hade                
upptakt till skinny dippin. I wanna feel you, feel you trippin. Men efter en viss               
eftertanke kom vi på att det inte riktigt kändes rätt.  
 

15 april 11:45 
Sedan började vi sjunga på en refräng som hade frasen “it´s always been you” Vi ville                
ha något imellan som binder ihop båda melodierna. Vi testade runt olika former av              
melodier både att gå uppåt eller ligga kvar i samma register men vi bestämde oss för att                 
göra en melodi som faller snabbt neråt. 

 
Under tiden som Tove började spåna på ett tema som låten skulle kunna ha började jag                
försöka forma ett ID i låten. Jag började med att lägga till pizzicato stråk och gör en                 
löpning uppåt i pauserna vid ackorden. Men jag kände att det inte riktigt passade att ha i                 
introt, Jag testade runt och började processa olika röster som jag haft innan och fick till                
något som jag tyckte passade som ett bra ID. Dessa melodier blev jag inspirerad av olika                
samples som jag tidigare skaffat till andra låtar. 

 
15 April 14:30 
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Vi var inte riktigt nöjda med våra första melodier på versen och satt och sjöng fram                
olika melodier. Vi började med ganska så långa fraser som inte riktigt tog slut.  
 

När vi började känna att melodierna började sätta sig så tog vi fram textdokumentet för               
att försöka komma på ett tema för låten. Vi började spåna på ett tema, vi kom fram till                  
ett tema som skulle handla om en person som verkligen vill ha den andra personen men                
inte riktigt vågar visa det. Det enda man vill göra med den andra personen är att vara                 
nära och nakenbada bredvid varandra. När vi började skriva texten började rytmiken            
falla mer och mer på plats.  

 
15 April 15:15 
Vi fortsatte på temat bad och kom på en hook del som gick “I-i-i-i-i’ve dive into to you”                  
som binder ihop pre-chorus och refräng på ett bra sätt.  
 

Jag testade att göra en paus efter första refrängen för att kunna bygga energin så bra som                 
möjligt. Jag testade även att experimentera med hooken “I’m feeling like i wanna do              
what all the others lovers do” jag testade att använda mig av ett pitch verktyg och                
pitchade ner formanten via automation för att få en effekt. 
 
När vi kom till sticket hade vi lite problem med hur vi skulle göra. Vi testade först att ha                   
ett lite mer rytmiskt stick med sången. Men när vi testade det tyckte vi båda att det inte                  
riktigt fungerade som vi ville. Så vi valde att försöka harmonisera om sticket för att se                
ifall det skulle kunna ge oss någon slags inspiration. Jag lekte runt lite med ackorden               
medans Tove var borta, efter några försök kom jag fram till en ackordföljd som jag ändå                
kände mig nöjd med. Bestämde mig för att visa den för Tove, och hon tyckte att den var                  
bra.  

 
15 April 17:30 
Efter lite testande på den nya ackordföljden kom jag på att det kanske går att lägga till                 
första delen av chorus. Min tanke för detta var att andra delen av chorus är det som har                  
högt energi och man vill köra det mer mellow innan den energin lyfter låten igen. 
 

Men efter ett tag kom vi på att det vore en bra idé ifall vi använde oss av körer för att                     
harmonisera sticket. Detta kändes som det blev mer drastisk skillnad som vi ville åt. När               
vi hade spelat in sången och körerna kändes det som vi hade hittat rätt och bestämde oss                 
för att känna oss klara med låten. 
 
Resultat-analys 
Mitt syfte med min undersökning var att analysera hur mitt arbetsflöde såg ut i olika               
roller för att kunna förstå och effektivisera mitt skapande med andra. 
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Hur ändras mitt arbetssätt beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i en 
session? 
Den största skillnaden jag märker mellan mina två olika sessions där jag deltagit i olika               
roller är att mitt fokus på vad som är viktigt skiftar. Detta gör att mitt melodispråk oftast                 
blir annorlunda. När jag satt som endast låtskrivare och inte producenten vid datorn blev              
jag mer inspirerad av olika faktorer som var runt mig. De akustiska instrument som              
fanns runt mig inspirerade mer till melodier än vid sessionen vid datorn. Jag fokuserade              
mer på att få fram ord och melodi när jag inte satt vid datorn. Jag märkte stora skillnader                  
på att jag istället för att testa sjunga om melodin i olika varianter använde mig av olika                 
typer av tidsjusteringar eller pitchverktyg för att åstadkomma en annan typ av topline av              
det vi redan spelat in. Det känns verkligen som jag även håller med Ronson samt Dr.dre                
där de båda berättar om just hur det är att vara beat-makare och producent samtidigt,               
Ibland är det svårt att komma ur sin egen box för att just fokusera på det som är bäst för                    
låten. Jag tyckte att hur mycket vi skapade ungefär lika fort i de båda sessionerna, detta                
även fast jag upplevde att flowet var mer i den sessionen när jag inte satt vid datorn.                 
Detta kan vara för att jag känner mig mer säker bakom datorn och vet ungefär vad jag                 
ska göra medans jag blir mer utmanad när jag måste fokusera mer på melodierna.  
 
Hur påverkas mina kreativa val beroende på om jag använder mig av dator             
eller akustiska instrument som verktyg? 
Den rollen jag får när jag sitter vid datorn blir oftare inspirerad av andras ljud,               
samplingar osv. Detta är något som Mark Ronson tar upp i sin intervju i boken Behind                
the glass Volume II. Det han berättar då är hur han just blir inspirerad gamla               
inspelningar som redan finns som har tycker har ett skönt och inspirerande ljudlandskap             
när han skapar. Denna typ av teknik använder man sig av ofta när man skapar just musik                 
med digitala verktyg. Det är en teknik jag använder mycket vid datorn och kan till o                
med fastna i det arbetssättet som jag nämner i stycket ovan istället för att fokusera på                
just de viktiga delarna. Självklart kan även just att få till den tekniken vara en viktig del                 
i sig. Men om man inte har en ordentlig grund ifrån start kan det vara svårt att försöka                  
rädda upp melodin och ackord just med den tekniken. Ronson nämner även att han              
ibland får ställa in sig på att stänga av sin beat-makar sida när man ska skapa en låt med                   
topline och försöka få ett sammanhang. Jag märkte också att jag lättare blev ofokuserad              
och använde just sången och toplinenen mer som samples och försökte använda            
tekniken beatsclining något som Huber Runstien tar upp i sin bok Modern Records             
Technics. Med tanke på de digitala verktyg man kan använda idag trodde jag att min               
upplevelse skulle vara annorlunda och just den den sessionen när jag satt vid datorn              
skulle få mig att uppleva mer flow. Sessionen när jag inte själv satt vid datorn för att                 
skriva musiken började jag tänka mer på vad rösten kan göra samt även text för att byta                 
t.ex. Fokus på energin. Något som uppkom i utopia där jag inte satt vid datorn var att vi                  
försökte leka med just att melodin går upp så högt i register och då ta bort en hel takt i                    
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det instrumentala kändes enklare att komma på när jag inte hade det digitala verktyget              
framför mig.  
 
Kommer jag märka skillnad beroende på vilken roll jag tar när jag sitter i en               
session? 
Det känns som jag är mer beslutsam när jag har fått producentrollen. Mitt kreativa sinne               
blir både bredare och vill testa mer saker när jag inte sitter vid datorn då vill jag testa                  
flera olika saker runt mig för att skapa en annan känsla. Det kunde vara att bara en bas                  
som stod i rummet som jag började spela på eller att Tove nynnade på en melodi som                 
jag ville utveckla. 
I Skinny Dippin kom vi snabbt fram till vad vi ville att låten skulle handla om, Men min                  
producent hjärna började då snabbare att fokusera just på hur jag skulle få ett ID i                
tracket istället för ett ID överlag. Jag upptäckte detta ganska snabbt när jag gjorde det,               
t.ex när jag lade till första pizzicato stråket som gjorde en löpning uppåt i introt märkte                
jag att det tog för mycket fokus på engång och gjorde då låten mer otydlig än innan.                 
Visst, jag var med och sjöng och utvecklade melodifraserna tillsammans med Tove även             
fast jag satt och försökte fokusera på just hur betat lät. Men jag hade svårare att komma i                  
flow i den sessionen då det kändes som min kritiska hjärna arbetade mer än vad den                
gjorde i Utopia. 
Just när det kommer till flow upplever jag en stor skillnad de två olika låtarna. Det                
kändes som jag upplevde känslan mer när jag bara satt med en gitarr och skapade, detta                
tror jag är för jag upplever mer utmaning vid att skriva topline än vid när jag känner mig                  
trygg i producent stolen vid datorn. Mihaly Csikszentmihalyi beskriver just hur man            
måste ha en bra balansgång mellan utmaning och kunskap för att kunna uppleva flow.              
När jag sitter säker i min producent stol blir det enkelt att jag gör saker på rutin och inte                   
utmanar mig lika mycket som jag skulle behöva. 
 
Men som Amandine Pras och Chatrine Gustavino(2011) i sin artikel The role of music              
producers and sound engineers in the current recording context, as perceived by young             
professionals att producenter behöver vara mer än bara en kunnig teknisk person som             
spelar in musik. Därför kändes det även som jag deltog i rollen som producent även fast                
jag inte direkt hade fått på mig rollen producent på Utopia. Även fast det inte var jag                 
som gjorde ändringarna digitalt kändes det som att jag ändå var med och tillförde idéer               
som skulle kunna anses som producent tankar. De beskriver det som att en producent              
ska vara ett par extra öron som ska vara så tränade att de ska kunna urskilja delar av                  
låtar som andra inte skulle kunna göra. Något som jag märker att jag gör även när jag                 
inte sitter vid datorn och jobbar. Min kunskap som jag redan har gör att jag inte kan                 
stänga av mina producentöron när jag väl sitter i en session.  
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Diskussion 
Jag har kommit fram till att det är en skillnad beroende på vilken roll jag tar, men inte på                   
det sättet som jag kanske tänkte mig att det skulle vara från början.Även fast vi inte                
gjorde klart Utopia tyckte jag att jag hade samlat ihop tillräckligt med data för att kunna                
analysera detta arbete. Båda låtarna kom ungefär lika långt vardera session och var då              
lätt att kunna se hur de olika arberssätterna var.  
 
Min första tanke på hur det skulle bli skillnad var att jag skulle uppleva att det skulle ta                  
längre tid att få fram mina idéer om det inte var jag som satt vid datorn. Jag trodde även                   
att jag skulle uppleva mer flow ifall det var jag som satt vid datorn och inte tvärtom. Jag                  
tycker det är väldigt intressant och spännande hur det fungerar med just flow och hur det                
blev i denna undersökningen. Att just när jag börjar utmana mig mer utanför min              
bekvämlighetszon så börjar känslan om att tid och rum finns försvinna. Att jag går så               
mycket in i mina tankar för att fokusera på att få ut det bästa av låten samtidigt som jag                   
utvecklas är någon som jag gillar och uppskattar.  

 
Förslag till vidare forskning 
En annan intressant fråga som jag tycker fler borde lyfta är rollen producent och vad en                
producent är? I min undersökning så tycker jag att jag tar producent rollen i båda               
sessionerna även fast jag inte sitter vid datorn ena tillfället. Varför jag skulle kalla det               
producent vid båda tillfällena är för jag har mer överseende genom hela processen och              
försöker därför få alla element att låta så bra som möjligt. Många tänker att producenten               
är den person som sitter och gör det tekniska, men som de flesta kända producenterna               
säger handlar det om mycket mer än just bara spela in och göra musikaliska-bakgrunder.              
En producent ska försöka få fram de starka delarna av låten så den lyfter mer, och jag                 
tycker att jag tillför det vid båda tillfällena. Detta är något som jag tycker omvärlden               
borde ta till sig och anpassa sig lite mer efter. Ett vanligt scenario för en artist när man                  
släpper en låt via ett bolag är att personen som sitter vid datorn är den som får producent                  
arvode medans de andra låtskrivarna som har varit lika stor del av processen i              
produktionen inte får någon andel. Med tanke på hur musikbranschen ändras så finns det              
mer och mer pengar på masterägandet av låten och de upphovsrättsliga pengarna blir             
mindre. Det betyder att de personer som har jobbat med låten väldigt mycket, men som               
anses som låtskrivare inte får ta en lika stor del av inkomsten som sitter på ett                
masterägande. När jag kollar mer in på artister jag själv tycker om börjar jag märka att                
fler och fler går ifrån de stora bolagen detta tror jag kan bero på att de just har börjat                   
förstå att den gamla vägen där man köper masterägandet inte känns som det fungerar för               
dagens låtskrivare. Så jag tycker man borde kolla över hur man värderar de olika              
rollerna i just skapande processen och därmed borde det bli jämnare utdelning på             
belöningen som delas ut ifall en låt säljer bra.  
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För att utveckla min undersökning skulle man kunna testa att sätta sig i fler sessions och                
testa att producera med bara öronen och där jag inte få använda instrument alls. Alltså               
att jag skulle sitta med en person till som sitter och producerar vid datorn likt som vid                 
utopia, men endast med mitt tränade öra kunna se vad jag kan tillföra till låten. Jag                
skulle även kunna testa att bara använda mig av digitala tekniker för att skapa nya               
melodier för att se hur den låten blir kontra bara den med öronen. Alltså, att jag skulle                 
bara använda mig av beatslicing och samplingar för att komma fram till en ny låt. Man                
skulle även kunna utveckla metoden och använda sig videofilmning när man skapar            
låtarna, Då kan man se olika alla små val man gör i mer detalj beroende på vad man gör. 
 
Jag tycker mitt arbete kan vara till nytta för framtida producenter och undersökningar             
för att det lyfter en fråga vem i en grupp som egentligen anses som producent. Fler                
låtskrivare borde tänka på ifall de egentligen är en del av producentarbetet och tvärtom.              
Även just hur viktigt det är att ha ett tränat öra, även fast man kan ta stor hjälp av den                    
digitala världen idag så måste man behandla sitt öra som ett instrument och träna på att                
höra vad det är som gör att produktioner låter bra.  
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Bilaga 1. SKINNY DIPPIN 

 
Verse 1 
The bright side of the truth 
is that I want my body next to you 
The sad side of it all 
is that I’m tryna hold back 
 
Pre chorus 
Still I keep skinny 
Skinny dipping  
I wanna feel you 
Feel you drippin 
You can watch me when I’m 
skinny  
Skinny dippin 
 
Wa a a a  
I dive in-to you 
 
Chorus 
I’m falling for you 
I’m feeling like I wanna do 
what all the other lovers do 
(It's) always been you  
I’m swimming in my ocean of emotions  
Baby I just feel like 
Skinny 
Skinny dipping  
Do you feel me 
Feel me drippin 
All over, you 
I’m feeling like I wanna do  
what all the other lovers do 
 
Verse 2  
Sweet talk all you want 
Cause you know that I can handle you/it 
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But a soft spot in my heart 
Is what I’m tryna protect 
 
Pre chorus 
Still I keep skinny 
Skinny dipping  
I wanna feel you 
Feel you drippin 
 
You can watch me when I’m 
skinny  
Skinny dippin 
 
Wa a a a  
I dive in-to you 
 
Chorus 
I’m falling for you 
I’m feeling like I wanna do 
what all the other lovers do 
(It's) always been you  
Im swimming in my ocean of emotions  
Baby i just feel like 
Skinny 
Skinny dipping  
Do you feel me 
Feel me drippin 
All over, you 
I’m feeling like I wanna do  
what all the other lovers do 
 
I'm done with hesitating 
Don’t care how I’m behaving 
As long as I am with you 
I wanna do what all the other losers do  
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Bilaga 2 Utopia 
Vers 1 
I fell out of bed last night 
Dreamed about 
Your love 
 
Dirty talking on the phone? 
Sandman said  
Hello 
 
So babyboy  
Dont just act,  
Do your work,  
Show your love,  
Make me proud, 
When I go, 
Scream out loud,  
Make your neighbours wanna cry 
  
Stay at home 
Tonight  
 
Chorus 
I am flying high as a kite 
Letting all my dreams come to life 
 
I don’t want  
Utopia 
To be a  
Ooooh 
Fantasy 
No, I don’t want  
Utopia 
To be a  
Ooooh 
Fantasy 

 

 
 


