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Sammanfattning

Detta arbete syftar till att beskriva den konstnärliga processen när jag och en annan 
låtskrivare, på distans, har skrivit låtar till en kommande skiva. Co-writing är en term inom, 
bland annat, låtskrivande som innebär att skriva låtar tillsammans med andra musiker. Detta 
sätt att jobba har för många låtskrivare varit framgångsrikt och det är oftast mer regel än 
undantag att stora hits har minst två upphovsmän. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att 
jobba på samma fysiska plats, men med dagens teknik går det även att jobba effektivt på 
distans. 

Metoden för detta arbete har främst involverat digitala verktyg såsom Skype, Dropbox och 
Google Drive för att möjliggöra att jobba på distans. För att kunna beskriva händelser och 
skeenden i den konstnärliga process som undersöks har loggbok och videoinspelningar varit 
en viktig del för insamling av information. 

Arbetet resulterade i tre låtskisser. I min resultatdel beskriver jag processen med dessa tre 
låtar från första idé till demostadiet. Beskrivningen av musikaliska händelseförlopp 
förtydligas med notexempel och klingade ljudfiler. Den viktigaste slutsatsen efter detta arbete 
är vikten av kommunikation och planering när man jobbar på distans. 

Nyckelord: Co-writing, låtskrivande, komposition, digitala verktyg 
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1 Inledning och bakgrund

Detta arbete beskriver den konstnärliga processen mellan mig och Tiffany Kronlöf när vi på 
distans har jobbat med hennes kommande skiva. Eftersom det har gått tre år sedan vi släppte 
musik under hennes egna namn ska det bli spännande att utveckla musikskapandet och 
textförfattandet. Det ska även bli intressant att jobba på distans som den huvudsakliga 
arbetsmetoden. I denna text är konstnärliga processer av betydelse, det innebär att referenser 
som anges är skriven litteratur såväl som visuell och klingade, vid referensåtergivning har det 
valts att skriva titlar med kursiverad text. I en konstnärlig process är det fördelaktigt att vara 
öppen för nya intryck och våga blicka utanför sin egen ”komfortzon”, det medför 
komplikationer om det strävas efter att få till en minutiös planering av arbetet som kommer att
ske. Resultatdelen där den konstnärliga processen beskrivs består därför delvis av 
konstnärliga referenser som har varit en del i processen att skapa låtar. 

1.1 Bakgrund
Så länge jag kan minnas har min stora passion alltid varit musik. Vid nioårsålder började jag 
spela gitarr, i grundskolan gick jag i musikklass och har studerat musik på både folk- och 
högskola. I gymnasieskolan började jag skriva låtar i popband, sedan dess har jag skrivit 
musik i många olika genre, utvecklat olika tekniker för hur jag komponerar och lärt mig hela 
processen med att spela in, från inspelning till slutmix. 

År 2008 var jag med i en grupp som hette Rebel Youth Family (RYF) där jag spelade gitarr 
och skrev musik. Gruppen fungerade både som ett producentkollektiv där vi jobbade med 
olika artister men också som ett liveband där vi kompade våra egna artister. På våren fanns 
det ett behov av körsång, jag föreslog Tiffany Kronlöf och sen dess har vi haft ett konstnärligt
samarbete. Jag och Tiffany fick göra många körjobb på flera artisters låtar som RYF 
producerade och utan gruppens vetskap hade Tiffany börjat skriva egna texter. När gruppen 
sedan splittrades beslutade jag och Tiffany att vi skulle fortsätta göra musik tillsammans. Vi 
släppte en EP1 2012, en singel 2013 och medverkade på ett samlingsalbum 2014 (K, 2012; K, 
2013; K, 2014). Efter att YouTubevideon Så jävla PK! (Kronlöf, Kronlöf, & Gisslén) kom ut 
2013 fick vi möjligheten att göra en humorserie, Full Patte säsong 1 och 2, till SVTplay. Min 
roll blev att, tillsammans med Tiffany, skriva musik till varje avsnitt som summerade 
avsnittets tema. Detta har resulterat i två skivor med åtta låtar vardera (Bianca & Tiffany, 
2014; Bianca & Tiffany, 2016). Detta långa samarbete har gjort att vi har utvecklat ett 
effektivt arbetssätt där båda känner sig trygga med varandra. 

1 EP = extended play. Det syftar till ett musikalbum som är kortare än ett fullängdsalbum men längre än en 

singel. 
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1.1.1 Utgångspunkter för musik och textförfattande

Det har länge funnits en tanke på att göra en konceptskiva med en genomgående handling 
som är tänkt att utgå ifrån Tiffanys liv. Eftersom vi har känt varandra sedan 2003 och delar 
många minnen har vi en bra grund att genomföra detta på, då jag också kommer kunna 
relatera till de olika händelserna. Det vore intressant att göra en skiva med personliga 
berättelser eftersom vi tidigare gjort politisk medveten musik och musik med mycket humor. 
Som lyssnare känner jag ofta ett behov att lära känna artisten och tycker att en artist inte ska 
dras ifrån att vara transparent. Artisten Max Peezay beskriver i en intervju hur producenten 
Salla uppmanade hans grupp Fjärde Världen att, efter deras första skiva, börja skriva fler 
personliga texter (Gustavsson, 2014). Salla menade att lyssnarna visste att de kunde rappa 
men inte något om deras personliga bakgrund. 

En inspiration till detta arbete har varit den brittiska gruppen The Streets som år 2003 släppte 
konceptalbumet A grand don't come for free. Albumet har en handling med utgångspunkt i  
sångaren Mike Skinners liv. The Streets kombinerar både humor och drama på ett sätt som 
både jag och Tiffany blir inspirerade av. Handlingen består i huvudsak av Mikes 
kärleksrelation till sin flickvän Simone och sin vänskap med Dan, men det finns även 
återkommande humoristiska teman såsom att han alltid har problem med sin mobiltelefon och
att han har tappat bort 1 000 pund. Historierna är berättade i presensform vilket gör att 
lyssnaren lätt kan sugas in i handlingen. Vanligt förekommande är roliga vardagsiakttagelser 
såsom att det apropå ingenting kommer en bil förbipasserande och skvätter ner honom. I detta
arbete vill vi på liknande sätt ha en blandning av händelser som är allvarliga och 
humoristiska, exempelvis en skildring av en kärleksrelation på väg mot ett slut eller en 
otrohetsaffär. Återkommande teman skulle kunna vara att perioden präglades av att ha lite 
pengar och att hemmanycklarna ständigt tappades bort. 

Precis som i exempelvis en bra teaterpjäs är dramaturgin väl genomtänkt och följer på många 
sätt den klassiska dramaturgiska modellen, det finns en presentation av karaktärer och 
nuvarande situation, en fördjupning av karaktärer, en upptrappning av en konflikt, ett klimax 
och en avrundande avslutning där det finns en insikt (Gladsö, Gjervan, Hovik & Skagen, 
2005). Det finns även olika berättarformer som i exempelvis albumets första spår It was 
supposed to be so easy där första versen börjar med att han radar upp fyra olika saker han 
behöver hinna med, men misslyckas med det första. I andra versen radar han upp det första 
som han misslyckades med och de resterande tre sakerna som är kvar, för att sedan 
misslyckas med det andra som han behövde hinna med och så vidare. Eller som i albumets 
fjärde spår Blinded by the lights där han på ett varierat sätt får in texttemat, ”Lights are 
blinding my eyes, people pushing by and walking off into the night”, efter var åttonde takt. 
Denna väl genomtänkta dramaturgi och varierade sätt att berätta historier är en viktig 
inspiration till detta arbete. 
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Som aktiva konstnärer i hiphopgenren stöter vi på begreppet flow, med det menas 
kombinationen av rytm och rim när man rappar. I detta arbete vill vi tillsammans utveckla 
flowet i Tiffanys rap. The Streets (2003) är intressant att ha som inspiration eftersom flowet 
påminner om spoken word2 och skiljer sig mycket från Tiffanys flow. 
En annan inspiration är den brittiske grimeartisten3 Kano som kombinerar jamaicansk 
dancehall4 med grime i sin rapstil. Med beats på 140 beats per minute (BPM5) växlar han 
mellan att rappa snabbt och långsamt till att ta pauser i hela takter. 

I en intervju med Mike Skinner berättar han om vikten att få nya influenser i sitt skapande 
(Mike Banks, 2015). Han berättar hur han i början av sin karriär var tidig med att jobba i 
hemmastudio i en tid då idealet var att göra produktioner i stora studios. Det var ett resultat av
att han vid det tillfället inte hade den ekonomiska möjligheten att jobba i stora studios, men 
även ett resultat av billigare teknik. Eftersom det var ett nytt sätt att skapa för honom var det 
fördelaktigt. När han nu har haft en framgångsrik karriär har han haft möjligheten att bygga 
upp en egen stor och fullt utrustad studio, men eftersom han inte har jobbat på det sättet 
tidigare ger det nu honom nya influenser i hans skapande. På samma sätt behöver jag nya ljud 
och samplingar för att hitta ny inspiration. 

1.1.2 Co-writing 

Co-writing är en term inom låtskrivande som innebär att skriva låtar tillsammans med andra 
musiker. Blume (2004) menar att co-writing är en handling där en låtskrivare samarbetar med 
en eller flera andra låtskrivare. Från början av 1900-talet och framåt är många framgångsrika 
låtar inom populärmusik skrivna av flera låtskrivare. Rodgers och Hammerstein The sound of 
music, Lieber och Stoller Stand by me och Hound dog och Lennon/McCartney Yesterday 
nämner Blume som några exempel. Han menar att majoriteten av hitlåtar är gjorda av flera 
låtskrivare. Hillered (2013) menar att i USA är det nästan mer regel än undantag att stora hits 
har minst två upphovsmän, de som lever på att leverera låtar till andra är beroende av co-
writing. 
   
Blume (2004) menar att det finns många anledningar till varför det är fördelaktigt att skriva 
låtar med en annan låtskrivare. Vissa skriver bara musik eller text och behöver därför 
samarbeta för att det ska bli en färdig låt, medan andra som skriver både text och musik gör 
det för att få resultat som de aldrig skulle kunna uppnå på egen hand. Hillered (2013) menar 

2 En genre inom poesi som i detta avseende syftar till det karaktäristiska sättet som texten vanligtvis framförs 

på. 

3 En subgenre till Hiphop som utvecklades i östra London i början av 2000-talet. I likhet med hiphop är det 

mestadels rap men musiken har influenser i från techno och elektroscenen och den är inte lika samplings 

baserad. Tempot är oftast i 140 beats per minute.  

4 Musiken har ofta rytmen två punkterade sextondelar följt av en åttondel. Stilen präglas av sångstilen toasting 

där pratsång används. 

5 BPM = Beats per minute = Antal pulsslag på en minut. Ett sätt att mäta tempo i en låt. 
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att de hinder som man ofta fastnar i går dubbelt så fort att lösa när man är två. Hon hävdar 
även att det är en injektion av nya idéer, ackordgångar, grooves, uttrycksätt, ordval och 
förhållningssätt. 

Nedan följer nio punkter som Blume (2004) tar upp som anledningar till att samarbeta med 
andra låtskrivare. De är med som ett sätt att få fördjupat perspektiv på vad begreppet co-
writing kan innebära. Dessa punkter är översatta och sammanfattade: 

• ”Writing-up”: Det bästa sättet att utveckla dina låtskrivarfärdigheter är genom att 
skriva med en låtskrivare som är steget före dig på karriärstegen. 

• Politiska överväganden: Din låtskrivarpartner kan ha kontakter till artister, 
producenter eller förlag som du själv vill etablera en kontakt med. 

• Skriva med etablerade artister eller producenter: Även om det inte garanterar en 
framgångsrik låt kommer den med stor sannolikhet att höras av människor med 
mycket makt inom branschen.

• Ökad möjlighet för presentationer: Flera låtskrivare lika med flera som presenterar 
låten för förlag, artister, producenter osv. 

• Inspirationskälla: En bra partner får dig att jobba på din bästa nivå så att du inte nöjer 
dig med medelmåttigt resultat. 

• Ökar ditt kontaktnätverk: Du får tillgång till din partners kontakter såsom musiker, 
studios och andra låtskrivare. 

• Disciplin: Ett samarbete där man sätter upp slutdatum för specifika ändamål gör att 
man kommer skriva även om man inte känner för det eller om man inte har inspiration
till att göra det. Ansvaret inför sin partner kommer i sig bli en motivation till att 
arbeta. 

• Omedelbar återkoppling: Din partner kommer säga direkt om det är bra eller dåligt. 
• Känslomässigt stöd: Precis som med all kreativ verksamhet är låtskrivande kantad av 

känslomässiga upp- och nedgångar. Din partner kommer kunna bidra med 
känslomässigt stöd och upplyftande. 

Blume (2004) skriver om ett fenomen som uppstår när ett samarbete är som bäst mellan två 
låtskrivare, som är svårt att beskriva med ord. Han menar att sina bästa samarbeten inte har att
göra med huruvida framgångsrik hans partner var, utan det är något som inte går att beskriva 
som lyfts fram ur honom när den rätta partnern är i rummet. Han menar även att hans partner i
fråga vittnar om samma sak. För att komma åt detta fenomen menar Blume att man kan 
komma att behöva samarbeta med flera olika låtskrivare, och att man då måste komma ihåg 
att denna kemi inte nödvändigtvis uppenbarar sig på en gång. Personligen har jag upplevt 
detta fenomen när jag och Tiffany jobbar tillsammans. 
   
Blume (2004) menar att det behöver finnas en viss nivå av trygghet som möjliggör att man 
vågar säga det som kommer till en utan att man känner att man kommer bli hårt kritiserad. 
Genom att säga något som jag själv anser vara löjligt, kan det sätta igång en process hos sin 
partner som leder fram till något som båda har letat efter. Pattison (2016) menar på liknade 
sätt att ett ”co-writing” rum är en ”nej” fri zon. Tanken är att hur dum idé man än tycker sig 
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ha, ska man säga det högt utan att censurera någonting. Om den ena säger någon dum idé kan 
det leda till en mindre dum idé hos den andra, som i sin tur leder till en helt okej idé som i 
slutändan resulterar till en bra idé. Utan den initiala ”dumma” idén skulle den bra idén aldrig 
komma till. Om någon inte gillar det den hör säger man ingenting, vilket medför att ingen 
behöver försvara något och de idéer som blir kvar är automatiskt idéer som båda gillar. På 
samma sätt menar Hillered (2013) att man ska säga ja till alla idéer som spontant kommer upp
och testa dem praktiskt. Hon menar att det är viktigt att vara prestigelös och istället för att 
avfärda ett förslag komma med ett eget, annorlunda förslag. 
   
Mycket av mitt och Tiffanys arbete görs gemensamt på samma fysiska plats, men eftersom 
Tiffany sedan en tid tillbaka bor i Berlin kommer vår arbetsprocess se annorlunda ut och vi 
kommer behöva jobba mer på varsina håll. Blume (2004) menar att många framgångsrika 
samarbeten sker när båda är på samma fysiska plats, men att det även går att samarbeta på 
distans. Han har själv skrivit två låtar tillsammans med Grammy vinnaren Todd Cerney och 
spelat in den ena utan att de överhuvudtaget sågs, deras metod var då att jobba via mail. Ena 
låten skickade Blume en färdig text som Cerney tonsatte, och tvärtom på den andra låten. 
Blume menar även att faxmaskin, MP3 och e-mail gör att processen blir mer omedelbar när 
det kommer till återkoppling. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt har det 
utvecklats nya digitala verktyg för att jobba med bland annat låtskrivande på distans. Tjänster 
som Google Drive, Dropbox och Skype gör att återkopplingen bokstavligt blir omedelbar 
eftersom man kan prata och jobba med varandra i realtid från olika platser. Efter detta arbete 
är förhoppningen att jag har fått mer insikt om fördelarna och nackdelarna med att jobba med 
digitala verktyg jämfört med att jobba på samma fysiska plats. 

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva en konstnärlig process gällande 
låtskrivande på distans mellan två låtskrivare. 

Frågeställningen som ska undersökas är: vad är skillnaden att jobba på distans med hjälp av 
digitala verktyg, jämfört med att jobba på samma fysiska plats? 

Detta arbete ska ses som en del i en konstnärlig process som siktar mot att resultera i ett 
färdigt musikalbum. 
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2 Metod

För att möjliggöra samarbete på distans var digitala verktyg nödvändiga, via möten på Skype 
gav vi varandra olika uppgifter, pratade om referenser kring musik och bestämde ämnen till 
låtarna. All lagring och överföring av text och musik kom att ske via molntjänster (2.1.1, 
2.1.2), musikproduktionen kom att ske i musikprogrammet Logic Pro där sampling (2.1.4) var
ett viktigt verktyg för detta arbete. Loggbok och videoinspelningar var en viktig del för 
insamling av information och för att kunna beskriva händelser och skeenden i den 
konstnärliga process som undersöktes, det kom att användas som underlag för min resultat- 
och diskussionsdel. 

2.1 Digitala verktyg
Definitionen av digitala verktyg kan göras i två kategorier, hårdvara och programvara. Med 
hårdvara menas fysiska artefakter som exempelvis dator, surfplatta eller mobiltelefon. Med 
programvara menas de program som används för ett specifikt ändamål som exempelvis 
ordbehandling, webbläsare, sociala medier, kommunikation eller ljud- och bildredigering. 
Nedan följer en beskrivning på de program som användes i detta arbete. 

2.1.1 Skype

Skype är ett program för IP-telefoni vilket innebär att det går med hjälp av en 
internetuppkoppling föra över röstsamtal baserat på användarens internetprotokoll. 
Programmet är gratis och laddas ner till användarens hårdvara. Efter att användaren har 
registrerat ett användarkonto går det att ringa upp en annan användare av programmet. Med 
hjälp av en webbkamera är det även möjligt att se varandra under samtalet. (Microsoft, 2016) 

Detta program var nödvändigt för vår kontinuerliga kommunikation då Tiffany bor i Berlin. 
Varje vecka var det minst ett möte inplanerat då vi diskuterade arbetet utifrån olika ämnen: 
temat och handlingen på skivan, låttexter, musikaliska idéer och musikaliska referenser. Det 
gavs även återkoppling på varandras arbete och nya uppgifter till nästkommande möte. 

2.1.2 Dropbox 

Dropbox är en molntjänst som erbjuder lagring av datorfiler på internet, programmet är gratis 
och kan laddas ner till användares hårdvara eller användas direkt på nätet. Gratistjänsten 
innebär att användaren får två gigabyte lagringsutrymme och kan sedan utöka sitt 
lagringsutrymme på olika sätt genom marknadsföring av programmet i sina sociala medier 
eller genom att bjuda in nya användare som leder till nya registreringar (Dropbox, 2016). Då 
vi är i behov av att lagra filer som kräver mycket utrymme använder vi produkten Dropbox 
Pro vilket ger en terabyte i lagringsutrymme. De filer som lagras via Dropbox är olika typer 
av musikfiler exempelvis röstmemo, sånginspelningar och musikaliska idéer. 
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Förutom att programmet automatiskt gör en säkerhetskopiering av material är det även ett 
smidigt sätt att dela filer till varandra. De filer som delas med varandra läggs i en gemensam 
mapp. När filen är uppladdad i mappen har båda tillgång till den under förutsättning att det 
finns internetuppkoppling. Detta möjliggjorde omedelbar återkoppling och förberedelser till 
Skypemötena. 

2.1.3 Google Drive 

Google Drive är en molntjänst som erbjuder lagring av datorfiler på internet, programmet är 
gratis och kan laddas ner till användares hårdvara eller användas direkt på internet.  
Gratistjänsten innebär att användaren får 15 gigabyte i lagringsutrymme vilket passade oss då 
vi lagrade dokument som inte krävde mer utrymme. En stor fördel med Google Drive är att 
flera personer kan skriva i ett dokument samtidigt vilket underlättade vårt arbete genom att vi 
i realtid kunde kontrollera mötesanteckningar och tillsammans skriva i samma textdokument. 
(Google, 2016) 

2.1.4 Logic Pro  

Logic Pro är ett program för musikproduktion och musikbearbetning, en så kallad digital 
audio workstation. Programmet är mångfacetterat och tillåter exempelvis inspelning och 
redigering av audiofiler, programmering av midi, mixning och mastring av låtar. Med hjälp av
mjukvaruprogram, eller så kallade plugins, skapas möjligheter att göra unika produktioner. 
Olika plugins kan exempelvis vara syntar med olika instrument men även olika 
mixningsverktyg såsom kompressorer och equalizer, eller effekter såsom reverb och delay. 
Dessa är ofta simuleringar av gamla klassiska analoga motsvarigheter. (Apple, 2017) 

ESX24 är en inbyggd sampler i Logic som gör det möjligt att genom inspelning av 
exempelvis ett trumljud överföra det till samplern för att då kunna hantera den audiofilen som
midi. Jag har använt mig av ESX24 för att sampla olika röstinspelningar. Genom att klippa 
upp en röstinspelning och överföra de olika klippen till ESX24 blir det möjligt att spela varje 
klipp på en separat tangent på en keyboard. Därefter går det att använda samplingen som ett 
instrument och kombinera klippen hur man vill. Det går även att pitcha (ändra tonhöjd) på 
alla klipp och på så sätt anpassa röstinspelningen till en given tonart. (Apple, 2017) 
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2.2 Loggbok
Jag har att använt mig av loggbok när jag jobbar med mitt projekt. Bjørndal (2005) menar att 
loggskrivande skapar en djupare förståelse av något som har skett och genom att använda sig 
av en loggbok reflekterar man över den egna processen på ett systematiskt sätt. 

Bjørndal (2005, s. 62) skriver att man med loggskrivande främjar en inre dialog med sig själv 
och att man åtminstone kan lära sig följande saker om sig själv: 

• Vad man redan vet: När man skriver sker samtidigt ett medvetandegörande av vad 
man vet och vad man kan. 

• Vad man känner: Eftersom loggboken är till för en själv behöver man inte känna sig 
hindrad av att andra ska läsa och bedöma det som man har skrivit. 

• Vad man gör och hur man gör det: Eftersom mycket av det man gör ofta är 
automatiserat blir det mer tillgängligt för analys om man formulerar det i skrift. Denna
punkt är särskilt intressant för mig eftersom jag inte har analyserat min och Tiffanys 
konstnärliga process i text någon gång under våra sex år som kollegor. 

• Varför man handlar som man gör: Man kan se genomgående tendenser i sitt sätt att 
handla, och på så sätt möjliggöra en förändring. 

Det finns olika sätt att strukturera en loggbok och till detta arbete användes processloggbok 
(Bjørndal, 2005). Det innebar att jag registrerade min egen process, vår gemensamma process 
och reflekterade över den information som samlades in. För att komma åt den konstnärliga 
processen är det viktigt att skriva ner hur olika idéer kommer till och försöka ta reda på vad 
det är som påverkar de olika resultaten. 

2.3 Videoinspelning
För ytterligare dokumentation användes skärminspelningar i programmet Quicktime på 
utvalda Skypemöten och några gånger när jag jobbade själv i Logic, detta för att få mer 
detaljerad information än vad en loggbok kunde ge. Bjørndal (2005) menar att ljud- och 
videoinspelningar har två huvudsakliga fördelar, det ena är att det konserverar händelser så att
man kan iaktta samma händelse flera gånger och det andra är att man får möjlighet att 
upptäcka detaljer. Kommunikationen mellan två personer är en komplicerad process och 
denna typ av dokumentation gjorde det möjligt för mig att synliggöra exakt vad som ledde till 
vad i den konstnärliga processen. 
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3 Resultat

Under en period på cirka en månad har jag och Tiffany jobbat på hennes soloskiva, det har 
resulterat i tre låtskisser som vi båda gillar. I den här delen beskrivs processen med dessa tre 
låtar från första idé till demostadiet, beskrivningen av musikaliska händelseförlopp kommer 
förtydligas med notexempel och klingade ljudfiler vars namn anges i parantes. Arbetet med 
texten kommer beskrivas ytligt eftersom Tiffany jobbade mestadels själv med texten och jag 
med musiken under denna period. 

3.1 EP idé 1 
Första idén till EP idé 1 kommer ifrån att jag under en tid tillbaka har lyssnat på podcasten 
Den blå hästen (Åkersten Triumf, 2014). Vinjettmusiken är en åttasekunders del av en, för 
mig okänd, komposition som spelas av stråkinstrument. Jag började med att planka melodin 
och gjorde därefter en egen variant med stråkljud som jag hade i Logic. Melodin gick i Cm 
men tillskillnad från originalet valde jag att inte ha med tonerna A eller B. Förändringen blev 
ett mer utpräglat diatoniskt tonförråd vilket möjliggjorde en enklare harmonisering. 

Nästa steg var att programmera trummor och jag valde att sänka tempot från cirka 120 BPM 
till 94 BPM. Understämman i stråkmelodin fick bli utgångspunkten för valet av rytmfigur i 
bastrumman. Virveln fick den givna rollen att spela på tvåan och fyran i takten, men blev 
även dubblerad av ett kantslag med en extra spelad sextondel på andra slaget. För att 
komplettera svänget lade jag till ett klassiskt Roland TR-808 trumljud som fick spela en figur 
med sextondelsunderdelning och var fjärde takt ett trumfill. Jag fick en känsla av att något 
saknades på ettan efter trumfillet så jag valde att lägga till en ”orkester hit” med ackordet Cm. 

Efter att ha tittat på ett youtubeklipp där producenten Masse visar hur han gör musiken till 
Finess låt Stad i Ljus blev jag inspirerad av att använda mig av gospelkör-ljudet i Logic 
(Redline Recordings, 2014). Jag arrangerade det fyrstämmigt utifrån ackorden Cm – Bb – 
Eb/G – Ab och mixade om ljudet med olika plugins för att få det att låta som att det var 
samplat från en gammal skiva. Basen utgår från rytmen i bastrumman men kompletterar 
samtidigt stråkstämmorna då den spelar fler toner där det finns utrymme. Först provade jag att
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improvisera fram basgångar med olika ljud på en analog syntbas. Även fast jag testade att 
göra omkring tio olika ljud så fick jag ingen inspiration, utan det var först när jag använde 
mig av en mjukvarusynt i logic som jag tyckte det lät bra. Då var det som att idén till den 
rörliga figuren kom till, mycket på grund av att ljudet ”tillät” det. 

Efter att ha köpt samplingspaketet Ultimate Voice började jag att utforska vad det innehöll. 
Min intention var att hitta en melodi sjungen av en manlig eller kvinnlig sångare som innehöll
wailningar, med referens från Kano's låtar Garage Skank och 3 wheel up's (Kano, 2016). I 
sökandet hittade jag en wailsampling och två olika samplingspaketet som jag tyckte var 
relevanta. Wailsamplingen var en bluesig fras sjungen av en kvinnlig röst i tonarten D. Jag 
klippte upp den så att de olika tonerna blev ett eget klipp och överförde sedan de till samplern 
exs24. För att få ett mer karaktäristiskt hiphop-sound pitchade jag upp samplingen tio toner så
det passade i Cm. Efter det kunde jag testa mig fram genom att spela samplingens olika toner 
till min gjorda bakgrund. I det ena samplingspaketet Trap One Shot hittade jag en manlig röst 
som kompletterade min första sample från taktslag ”tre-å” var fjärde takt, och en ”Yeah”-
adlib. I det andra samplingspaketet House One Shots hittade jag en ”Huh”-adlib som fick 
funktionen att höja spänningen inför första refräng. 
   
För att ge låten mer klubbkaraktär lade jag till ett syntljud som fick spela ackorden Cm Gm – 
Ab  Eb/G – Cm Gm Eb/G – Ab Gm. Jag valde sedan att arrangera upp låten i olika formdelar 
för att det skulle bli tydligare för Tiffany att skriva text på. Formen blev intro, refräng – vers 
gånger 3, outro. Jag la till en hihat som växlade mellan att spela åttondelar och sextondelar för
att ge mer skjuts i musiken och för att hjälpa Tiffany få idéer till olika flows. I versen lät jag 
ett flöjtljud ta över melodistämman i stråket för att få variation. Detta blev den första 
versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox (EPIDE1-V1). 

Nästkommande Skypemöte diskuterade jag och Tiffany första versionen av EP idé 1. Tiffany 
blev glatt överraskad då hon inte hade förväntat sig att första skissen skulle vara så pass 
genomarbetad. Hon tyckte att låten hade en vinnar- och frihetskänsla och att det skulle kunna 
passa bra som antingen en ”ta över världen”-låt eller en klubb/fest-låt. Vi diskuterade kring 
vart någonstans i händelseförloppet det temat skulle kunna passa in och kom fram till att det 
skulle kunna passa bra efter att hon och hennes förra partner hade gjort slut. Hon tyckte att 
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sångsamplingen var bra men ville att röstadlibs skulle få mer plats. Hon tyckte att 
flöjtmelodin var för lik Rom och Kush (Stor, 2012) och ville helst se att den inte skulle vara 
med. Hon gillade stråket men tyckte att det var för givet ljud, som man förväntar sig att en 
hiphoplåt ska låta. Efter att jag berättade bakgrunden till hur jag hade kommit på stråkmelodin
tyckte hon att jag skulle testa att sampla Den blå hästen stråket istället för att få ett mer 
originellt sound. Hon ville även ge mer plats åt kören och att jag skulle experimentera mer 
med att låta det vara minimalistiskt. 

Nästa gång vi hade möte hade Tiffany börjat skriva text. Hon hade jobbat vidare med idén att 
det skulle kunna vara en klubb/fest-låt. Tanken var att beskriva en del i hennes liv då valet av 
festställe ofta blev Stureplan i Stockholm, inte för att det var trendigt att vara där utan för att 
det fanns möjlighet att festa gratis genom nära kontakter. Idén var att spegla ”whitetrashparty”
på Stureplan, att festa som ”queens” trots att det inte fanns några pengar. Hon påpekade att 
hon tyckte det var viktigt att komma ifrån det konventionella i stråkinstrumenten och testa att 
sampla Den blå hästen. Det skeva i orignalsamplingen skulle kunna representera det ”skeva” 
i ”whitetrashparty” på Stureplan. Formen var att i första versen beskriva förberedelserna i 
tjejgänget innan festen, beskriva entrén på klubben i andra versen och beskriva hur festen når 
sin kulmen inne på tjejtoaletten i tredje versen. 

Jag jobbade vidare med att sampla Den blå hästen på samma sätt som jag hade gjort med 
röstsamplingen. Problemet med tonerna A och B var enkelt att lösa genom att inte spela dem, 
istället använde jag mig av de toner som passade tonarten och en figur som passade ackorden,
trumkompet och röstsamplingen. Istället för att använda flöjtmelodin i versen lät jag 
stråksamplingen spela. Jag lyfte fram klubbkaraktären genom att höja volymen på ackorden 
och minska volymen på stråksamplingen, jag gjorde även små ändringar i basen och i 
trummorna för att få en mer dynamisk effekt. Detta blev den andra versionen som jag 
bouncade ut och la i Dropbox (EPIDE1-V2).

3.2 Det var natt när jag kom till dig 
Utgångspunkten för Det var natt när jag kom till dig var texten. Eftersom Tiffany var i 
Stockholm hade vi två tillfällen då vi kunde jobba fram en musikskiss tillsammans i min 
studio. När vi hade diskuterat kring handlingen på skivan kom vi fram till att en första låt 
skulle kunna handla om när Tiffany bestämde sig för att spontant överraska sin före detta 
partner, men istället för att bli välkomnad blev hon avvisad och var tvungen att åka hem igen. 
Eftersom vi visste temat kunde vi direkt prata om vilken känsla vi ville ha i låten. Tiffany 
spelade upp en idé som hon hade på piano. Idén var att spela upprepade sextondelar mellan 
tonerna B och C# och byta baston enligt mönstret B – A – G – F# A. 
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Båda tyckte att det fanns en melankolisk känsla som skulle passa till temat. Jag började med 
att se om pianot gjorde sig bra i 140 BPM, men det blev en stressig känsla så jag sänkte 
tempot till 130 BPM. Jag fortsatte med att programmera trummor och ville komma åt känslan 
av att det är två tempon samtidigt som går att uppleva när man lyssnar på exempelvis Garage 
Skank (Kano, 2016) eller annan grimemusik. Samtidigt som man kan känna 70 BPM kan man 
gunga med i 140 BPM, med andra ord känna pulsen på halvnot eller fjärdedelar. Jag lät 
virveln spela på trean medans bastrumman fick skapa känslan av två tempon genom att låta 
första och tredje takten bestå av slag på ettan och andra och fjärde takten innehålla mer 
snabba slag med åttondelssynkoper. För att få ett modernt sound med dancehall influens 
spelade jag in en keyboard med rytmen punkterad åttondel följt av en sextondel. Denna rytm 
kommer från en klassisk dancehall rymt som består av två punkterade åttondelar följt av en 
åttondel. När jag enbart spelade upp pianostämman tyckte jag mig höra tonen B klinga som en
helnot, troligtvis en kombination av sustainpedalen och övertonerna som bildas, det fick mig 
att lägga till tonen B spelad av en viola i versen. 

Till refrängackord kom jag att tänka på en idé som jag gjorde vintern 2012. Ursprungligen 
gick den idén i tonarten Dm. Jag spelade in den och ändrade till tonarten Bm vilket 
resulterade i att ackorden blev G – Bm – D/F# - G. För att få en mer aggressiv känsla efter 
refrängen passade det bra med ett bassyntljud med distorsion. Samma känsla kan man uppleva
på Kvasifilosof av Max Peezay (Peezay, 2005) eller på P's and Q's av Kano (Kano, 2005). 
Detta blev den första versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox (NATTNÄRJAGKOM-
V1). 
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Nästa dag fortsatte vi att jobba tillsammans med produktionen. Jag lade till ett extra virvelljud
för att få fram virveln i ljudbilden, sedan började vi fokusera på refrängen. Båda tyckte att den
skulle vara hälften så lång och vi kom fram till att det skulle kunna funka att ha en ”växande” 
känsla. Jag spelade in två gitarrer med swelleffekt som fick spela stämmor på varandra. Jag 
ändrade så att keyboard spelade hela dancehallrytmen men att den gick från piano till forte,  
detta förstärkte jag genom att dubba med en marschvirvel. Vi pratade om att ha en hihat som 
skulle växla mellan att spela olika notvärden och att det skulle kunna vara olika hihatljud som 
panoreras mellan högtalarna som i Stad i Ljus (Redline Recordings, 2014). Jag spelade in 64 
sextondelar över fyra takter, sen provade jag att ta bort och lägga till slag tills båda kände att 
det var en okej rytm. Tanken var bara att få ner något så vi skulle få en känsla vart vi var på 
väg. Detta blev den andra versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox 
(NATTNÄRJAGKOM-V2). 

Vårt fortsatta jobb med Det var natt när jag kom till dig skedde på skilda håll och gemensamt 
över Skype. Vi har jobbat med texten tillsammans över Skype genom att skriva i samma 
textdokument på Google Drive. Mycket av det inledande arbetet med texten var att anpassa 
den till olika verser och eftersom Tiffany hade skrivit mycket text behövdes det väljas bort en 
del. Efter en grov uppdelning av tre verser fokuserade vi på flowet och mycket av 
diskussionerna gick ut på att välja mellan olika sätta att rytmisera olika fraser i rappen. Till 
nästkommande möte hade Tiffany spelat in en slasktagning på det vi hade pratat om. Vi 
diskuterade kring dem och jag kunde göra ändringar i slasktagningen direkt i Logic som 
bestod av att flytta fraser för att exempelvis få den att börja på synkop istället för på slaget,  
men även ändringar i musiken för att få fram texten med exempelvis ett break. Jag fortsatte 
själv arbetet med musiken genom att göra en första mix på det som var inspelat. Jag spelade 
också in en basstämma som innehöll både långa toner och en rytm som spelades med 
bastrumman. Detta blev den tredje versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox 
(NATTNÄRJAGKOM-V3). 
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3.3 SJ idé 
Jag och Tiffany satt på ett försenat tåg till Stockholm från Göteborg som var tvunget att åka 
med en vagn för lite, vilket medförde att vi fick sitta i bistrovagnen hela resan. Efter ett tag 
bestämde vi oss för att ge varandra en utmaning, Tiffany skulle skriva text och jag skulle 
börja med en ny låtskiss. Min första idé till SJ idé kom från att göra en reggae influerad 
hiphoplåt i 140 BPM. Jag började med att spela in ett trumkomp bestående av en hihat, en 
virvel, en Roland TR-808 virvelsampling och en baskagge rytm bestående av både åttondels- 
och sextondelssynkoper. Precis som i Det var natt när jag kom till dig hittade jag ett modernt 
keyboardljud som jag spelade in med rytmen punkterad åttondel följt av en sextondel. 
Ackorden var Cm – Fm gånger tre, Ab – Bb. Reggaeinfluensen fick vid det här stadiet vara i 
basgången, som spelade runt ackorden på ett melodiskt och stilenligt sätt. 

Dagen efter jobbade vi tillsammans i min studio och vi tyckte båda att idén var bra och värd 
att jobba vidare med. För att hitta riktning i arbetet började vi söka efter referenser. Vi ville 
fortsätta att göra en låt där det skulle finnas inslag från reggae, modern hiphop, dancehall och 
grime. Vi diskuterade att spela in timbalefills, elgitarr och använda mycket delay för att 
komma åt reggaekaraktären och ha med röstsamplingar, virvel- och hihatfills och ett bygg 
innan refräng för moderna hiphopkaraktären. För att basgången skulle klinga längre ner 
transponerande jag ner arrangemanget från Cm till Gm. Jag började även programmera virvel-
och hihatfills. Jag letade fram en Roland TR-808 virvelsampling där jag kunde spela samma 
ljud fast på olika tonhöjder. Jag spelade in rytmen en åttondelspaus följt av två sextondelar 
och en åttondel med ett högt klingande ljud följt av två sextondelar och en åttondel med ett 
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ljud klingande en kvint ner. Sedan började jag att spela in olika rytmer med en hihat som blev 
en blandning av sextiofjärdedelar, sextondelar och åttondelstrioler. Till mitt virvelfill passade 
det bra att avsluta med sex sextondelar med hihat, men jag sparade de andra rytmerna med 
tanken att det skulle kunna gå att använda som panorerade fills lite varstans. För att 
effektivisera arbetet innan lunch gav vi varandra uppgifter. Under en timme var min uppgift 
att göra en form på låten och komma på olika delar med uppbyggnadsinslag, Tiffanys uppgift 
var att kolla över och strukturera upp den text som fanns. För att underlätta hennes arbete 
gjorde vi en loop av det material vi hade. Detta blev den första versionen som jag bouncade ut
och la i Dropbox (SJIDE-LOOP). 

Jag började med att göra en refrängdel, för att få mer reggaekaraktär på låten utgick jag ifrån 
att keyboarden spelade baktakt. Men eftersom delen innan hade ett mer dansant driv tänkte 
jag att en uppbyggnadsdel som mynnar ut i bara baktakt skulle fungera. Jag började med att 
808-virveln fick spela samma rymt som keyboard i två takter, det växlades sedan med två 
takter av de instrument som var innan. Efter åtta takter lät jag 808-virveln spela på medans 
basen låg på en bordun i fyra takter för att sedan spela basgången en oktav upp. Det 
avslutades med virvel- och hihatfillet. Jag klippte sedan upp delarna jag hade till vers, 
uppbyggnadsdel, refräng och refräng med fullt komp. När det hade gått en timme började vi 
jobba med texten och flowet. Vi pratade om hur vissa rader kunde fraseras och rytmiseras,  
kollade över vissa rim och arrangerade sedan upp musiken. Vi började första versen med ett 
break, andra versen fick börja med att spela utan bas för att sedan spela trummor och bas. Vi 
gjorde en kort tredje vers, en sista refräng som spelade fullt komp från start och lade till ett 
intro. Detta blev den andra versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox (SJIDE-V1). 
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Sista dagen vi jobbade tillsammans med SJ idé började vi att prata om vad som fattades för att
det skulle vara en bra skiss och kom fram till att vi skulle ha röstsamplingar och riktiga 
slagverksinstrument. Tiffany gick iväg och jobbade vidare med texten medans jag letade efter 
samplingar. Jag kollade igenom massor av röstadlibs och hittade en torr ”huh”-sampling och 
två med mer ton i som jag gillade. Jag lade in den torra ”huh”-samplingen i ESX24 för att 
göra det möjligt att spela på mitt keyboard så att varje tangent spelade en egen ton av ”huh”-
samplingen. I den lugna refrängdelen spelade jag sedan in fjärdedelar som gick över i tio 
trioler som steg ner i tonhöjd. Jag bouncade ut den midifilen till en audiofil för att kunna göra 
en ”slow down”-effekt på de sista triolerna. De andra två ”huh”-samplingarna pitchade jag 
upp så de skulle passa tonarten, sedan letade jag vidare efter röstmelodi samplingar till 
refrängdelen. Jag hittade två olika som jag kände skulle passa bra. Den ena var en fras 
sjungen av en kvinnlig röst från tonen Bb till C, jag pitchade upp frasen en kvint och 
korrigerade så att det blev ett rent F till G. Den andra frasen var en wailning av en manlig röst
i tonarten G som bestod av fyra toner där de tre första fungerade bra att pitcha upp en kvint, 
men för att få hela frasen att fungera använde jag en till sampler som jag pitchade upp en 
kvart. Efter det började vi spela in olika slagverk såsom timbales, guiro, shakers, block och 
kantslag för att dubba virvel i refräng, särskilt timbales bidrog väl till reggaekänslan. Detta 
blev den tredje versionen som jag bouncade ut och la i Dropbox (SJIDE-V2). 

De nästkommande gångerna vi jobbade med Sj idé var vi på olika platser, då koncentrerade vi
arbetet kring texten. Tiffany hade döpt om låten till Finns ingen tvekan och spelat in 
slasktagningar med den text som fanns hittills. Vi lyssnade tillsammans och pratade kring 
inspelningen. Jag tyckte det var mycket som var bra och påpekade att jag gillade refrängen 
trots att Tiffany sa att hon tyckte det var för mycket ”svenskreggae”. Vi kom fram till att vi 
inte behöver vara sentimentala över skissen, utan det är viktigare att det blir en klockren 
refräng. Jag berättade att jag hade sett ett inslag på kulturnyheterna som handlade om att 
forskare hade kommit fram till att refränger i hitlåtar påminner om barnvisor, där melodin är 
enkel att ta till sig och sjunga med i. Vi diskuterade huruvida det var för mycket text, men 
eftersom båda gillade det pratade vi om att refrängerna skulle kunna vara andningsrum. Efter 
att vi hade testat att flytta runt de olika textraderna bestämde vi att Tiffany skulle göra nya 
sånginspelningar så att jag skulle kunna jobba vidare med arrangemanget på egen hand. 

16



3.4 Sammanfattning
Jag har i denna del beskrivit hur jag och Tiffany har, under en period på en månad, jobbat 
fram tre låtidéer som vi båda gillar. Låtarnas arbetsnamn är EP idé 1, Det var natt när jag 
kom till dig och SJ idé. Jag har beskrivit processen från första idén till demostadium och 
förtydligat musikaliska händelseförlopp med notexempel och klingande ljudfiler. 

Till EP idé 1 hade jag en idé att göra något med utgångspunkt i vinjettmusiken till en podcast.
Jag beskriver hur jag, från att ha plankat stråkmelodin, gör ett första utkast med flera olika 
ljud och instrument. Vidare beskriver jag reaktionerna från Tiffany och hur vi tillsammans 
jobbar vidare med den idén. 

Det inledande arbetet till Det var natt när jag kom till dig gjordes på samma fysiska plats. Jag 
beskriver att utgångspunkten är texten och att vi vet vad första låten på skivan ska handla om. 
Tiffany visar en pianoidé och jag fortsätter beskriva hur vi utifrån den idén jobbar fram ett 
utkast med flera olika ljud och instrument. Vidare beskriver jag hur vi jobbar med texten via 
Skype. 

Även låten Sj idé började jag och Tiffany jobba på samma fysiska plats. Jag beskriver hur 
idén kom till när vi tillsammans satt på ett tåg och hur vi sedan jobbade fram ett utkast med 
flera olika ljud och instrument. Vidare beskriver jag hur vi jobbar med texten via Skype. 
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4 Diskussion

Till Ep idé 1 hade jag en idé som jag gillade, det gjorde att Tiffany lyssnade på den första 
gången när den var väl genomarbetad. Ett problem som uppstod var att vi inte kunde diskutera
låtskissen utifrån samma utgångspunkt eftersom bara jag visste bakgrunden till de val jag 
hade gjort. Som tur var har vi överlag samma musikaliska preferenser och jag visste att 
Tiffany skulle gilla det. Den stråkmelodin jag tyckte var originell lät för Tiffany som en 
vanlig ”hiphop stråkmelodi” och inte alls originell. Efter att jag hade berättat bakgrunden till 
idén blev hon mer inspirerad till att fortsätta jobba med den, men hon tyckte det skulle bli mer
originellt om jag faktiskt samplade den istället för att använda det stråkljudet jag hade. Som 
tur var gick det i efterhand att diskutera kring stråkmelodin och på ett sätt var det kanske bra 
att få feedback av färska öron. Flöjtljudet som Tiffany inte gillade förklarade jag bara var en 
utfyllnad för att få en variation i versen, i den här situationen var det passande med ett ”nej”. 
Om vi hade varit på samma fysiska plats och jobbat fram Ep idé 1 hade vi med stor 
sannolikhet varken haft den flöjtmelodin eller ett ”nej”. Detta är en anledning till att 
låtskrivande på distans kan vara mer ineffektivt. 

Att vi började jobba tillsammans med Det var natt när jag kom till dig och SJ idé gjorde att vi
hade en bra grund för det fortsatta arbetet med dem på distans, och hade då tillsammans 
hunnit formulera oss kring vilket håll musikaliskt vi var på väg mot. När man har en 
gemensam riktning spelar det ingen roll vilka ljud som används, då är det ett medvetet val att 
exempelvis virveltrumman låter på ett speciellt sätt, eftersom det var det första ljudet som 
kom upp och det var viktigt att bara spela in något istället för att spendera tiden med att leta 
efter det perfekta ljudet. 

4.1 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen jag har lärt mig efter detta arbete är vikten av kommunikation när 
man jobbar på distans. Ofta när man jobbar på samma fysiska plats är det en gemensam resa 
som man åker på. Den gemensamma resan är förutsättningen för de val som görs när det 
kommer till musiken och texten. Ett ljud eller en textrad kan ha många olika betydelser och 
jag tror att det är viktigt att man tillsammans skapar en gemensam tolkning. Anledningen till 
varför jag exempelvis väljer ett visst ackord kan ha flera anledningar som är svårt för någon 
annan än mig själv att veta om. En strategi för att komma förbi detta problem när man jobbar 
på distans är att inte ge feedback på den andres jobb innan den personen har presenterat sina 
tankar och musikaliska val. Det gäller att sätta sig in i den andres konstnärliga process för att 
den ska bli gemensam. En viktig slutsats är även att få ner sånginspelningar i arrangemanget 
så fort som möjligt, det gör att båda kan lyssna till texten i sitt sammanhang och att båda är i 
samma process hela tiden och man kommer då prata och referera till samma saker. 
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Precis som Pattison (2013) skriver är strategin att aldrig säga ”nej” ett framgångsrikt koncept. 
I dessa tre låtskisser som jag och Tiffany har jobbat fram har vi aldrig sagt ”nej” till varandras
idéer när vi har spånat. Det har gjort att arbetet hela tiden gått framåt och de dåliga idéerna har
tillslut sållats bort. 

Jag håller med Blume (2004) om att digitala verktyg är ett hjälpmedel för låtskrivare på 
distans. Jag hävdar att med de tekniska framstegen sedan 2004 som har lett fram till olika 
molntjänster och IP telefoni är återkopplingen ännu mer omedelbar än vad Blume hävdar att 
den är med e-mail och fax. Google Drive och Skype möjliggör att flera låtskivare kan jobba i 
realtid i samma textdokument, men en förutsättning för detta är en snabb internetuppkoppling.
De tillfällena då jag eller Tiffany hade en långsam internetuppkoppling var nästintill hopplösa
och det kreativa flödet är svårt att uppnå när man behöver upprepa sig flera gånger eller om 
man behöver vara noga med att vänta på en fördröjning innan man ger svar på tal. 

Även om återkopplingen när man jobbar med text på distans är omedelbar är den inte det när 
det kommer till att jobba med musikproduktioner. Man kan såklart skriva låtar med hjälp av 
något instrument via Skype och på så sätt få omedelbar återkoppling, men det går inte på 
samma sätt om man jobbar i Logic pro som jag och Tiffany har gjort. Det finns många 
anledningar till det, fördröjning av ljudet är ofta ett problem exempelvis om jag spelar upp 
från Logic och Tiffany ska sjunga till så har det inte gått på grund av fördröjning även om den
har varit minimal. Det går heller inte att ingripa på samma sätt som när man jobbar på samma 
fysiska plats. Med det menar jag att om vi sitter i en studio tillsammans och jag exempelvis 
börjar spela in en pianomelodi eller börjar mixa en bastrumma så kan Tiffany ingripa och 
själv börja spela eller flytta toner i pianomelodin eller själv direkt se och berätta vilka 
frekvenser som ska göras något med i bastrumman, eftersom vi då har samma ljudkälla. 

Att man inte lyssnar genom samma högtalare när man jobbar på distans gör att det är svårt att 
få samma musikaliska upplevelse, det kan medföra att man väljer bort förslag som annars 
skulle ha varit bra. Exempelvis om man lyssnar i högtalare med bra basåtergivning och den 
andra har dålig basåtergivning, kanske vissa ljud känns för mjäkiga och väljs bort. 

Tillskillnad från att sitta tillsammans i en studio och jobba tycker jag att man förlorar ett 
element när man jobbar över Skype. Blume (2004) skriver om ett fenomen som uppstår när 
man har ett samarbete som är som bäst, detta fenomen är svårt att beskriva med ord. Eftersom
jag och Tiffany har jobbat med varandra länge kan jag relatera till detta fenomen. Det är på 
något sätt som att alla idéer hela tiden leder vidare till nya och bättre idéer, detta fenomen 
tycker jag går förlorat vilket jag tror har att göra med att det är svårt att komma i samma 
sinnesstämning när man är på olika platser. Jag tror att allting i ett rum påverkar kreativiteten 
såsom hur rummet ser ut, ljuset, ljudet omkring, färgerna och doften. Om man är tillsammans 
på samma fysiska plats tror jag också att man påverkas av varandras energi, man stämmer 
tillsammans in energierna så att de matchar varandra. Det gör att det blir ett gemensamt fokus 
som är svårt att uppnå på distans i nuläget. 
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Enligt Blumes nio punkter om co-writing tycker jag att tre har stämt in på detta projekt:
• Inspirationskälla: Vi har gett varandra inspiration till att vidareutveckla idéer som inte

har varit tillräckligt bra. En fördel när man jobbar på distans är att båda har olika 
intryck och inspirationskällor. Tiffany har haft mycket inspiration från Berlins 
musikscen och jag har haft min ifrån Stockholm, vilket har komplimenterat varandra 
bra. 

• Disciplin: Eftersom vi har haft kontinuerliga Skypemöten med utsatta mål så har det i 
sig varit en motivation till att arbeta. När man vet att ens kollega jobbar på sitt håll vill
man inte vara den som sviker genom att inte göra något.  

• Omedelbar återkoppling: Vi har gett varandra återkoppling vilket har lett arbetet 
framåt. Detta har skett under alla våra möten och under de tillfällena som vi jobbade 
på samma fysiska plats. Om jag skulle jobba själv skulle det ta mycket längre tid att 
komma fram till att en viss idé inte håller. 

Om jag skulle göra om detta arbete skulle jag ha tänkt mer på värdet i planering. Eftersom vi 
har jobbat länge tillsammans är arbetet väldigt effektivt när vi är på samma fysiska plats och 
för att uppnå samma nivå av effektivitet tror jag att nyckeln ligger i planeringen. Det skulle 
vara mer fördelaktigt att ha flera korta Skypemöten varje vecka kontra ett långt. Jag tror även 
att det skulle vara bättre att sätta fler deadlines. När man är på samma fysiska plats taggar 
man automatiskt igång varandra till att jobba, deadlines för att uppnå samma effekt skulle 
kunna vara exempelvis att tills imorgon ska Thom göra en formskiss och Tiffany ska skriva 
en halv vers. Med andra ord tror jag att man skulle göra det mer effektivt ju mer detaljerade 
deadlines man sätter. Även att vara specifik när man ger varandra referensmaterial att lyssna 
på, exempelvis lyssna på flowet två minuter och 33 sekunder in i låten eller lyssna på 
congasrytmen i refrängen och så vidare.  

Om jag och Tiffany kommer fortsätta att arbeta på distans är idealet att kombinera med dagar 
eller veckor då vi jobbar på samma fysiska plats, men jag vet inte om det gäller för alla typer 
av samarbeten. Eftersom jag och Tiffany är bekväma med att jobba på samma fysiska plats så 
kan det vara en möjlighet att det inte är lika effektivt när vi jobbar på distans. Däremot är det 
som sagt en ny situation för oss och ju mer vi jobbar på detta sätt desto bättre kommer vi bli. 
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