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Sammanfattning 

I detta konstnärliga examensarbete undersöks huruvida det går att binda samman 
fyra låtar av olika karaktär med hjälp av övergångar bestående av olika 
musikaliska- och icke musikaliska element. Fyra olika metoder för övergångar har 
testats och utvärderats för att se vilken som fungerar bäst. Metoderna som testats 
är: körarrangemang, atonala övergångar, ledmotiv och narrativt tal. Tidigt i 
arbetet stod det klart att körarrangemang var svårt att få till estetiskt och att tiden 
för att få till det bra skulle bli för knapp. Att arbeta atonalt var däremot lättare då 
inga regler sattes upp förutom att övergången skulle börja på tonarten som varit 
och landa i tonarten som skulle komma. När ledmotivet skrevs tonalt var det svårt 
att få till men då ett vindljud fick agera återkommande ledmotiv tillförde det rymd 
och rum till övergångarna. För att hitta de narrativa stroferna som skulle sägas 
lästes de fyra låttexterna igenom för att hitta nyckelfraser som bäst beskrev 
känslan inför kommande låt. Som resultat visade det sig senare att kombinationen 
av atonala syntar, vindljudet som agerade ledmotiv samt de narrativa stroferna 
passade bäst när de kopplades samman och arbetade tillsammans.  
 
 
Nyckelord: EP, musikproduktion, DAW, musikaliska övergångar, 
genreöverskridande, Musique Concrète  
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Abstract 

This artistic degree project researches if it is possible to link four different songs 
of diverse genres onto one EP through the use of both musical and non-musical 
elements that arise as bridges between the songs. Four different methods have 
been tested and evaluated to see which one gives the best result. The tested 
methods are: arrangements for choir, atonal bridges, leitmotif and narrative 
phrases. Early on it became clear that the arrangements for choir were hard to 
complete in the limited time that existed for the project. To work with atonal 
bridges was easier since the only guide line used was that the bridge should start 
in the key last heard and end on the same key as the upcoming song. When the 
leitmotif was written tonally it was difficult to do but using the sound of wind as a 
non-musical leitmotif added a nice space to the bridges. When working with the 
narrative phrases the songs were analysed carefully to find the key phrases of the 
lyrics from the four songs to use in the narrative speech. The result of this project 
indicates that the best way to create these bridges is to combine the different 
methods, use the atonal synthesizers with the non-musical wind sounds as a 
leitmotif along with the narrative phrases. The only method not used was the 
arrangement for choir. 
 
 
Keywords: EP, music production, DAW, musical bridges between songs, genre-
crossing, Musique Concrète  
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Inledning  

Jag har varit student på kandidatprogrammet i Musik- och medieproduktion 
på Kungl. Musikhögskolan sedan hösten 2015. Under min studietid har 
många låtar skrivits, dels som resultat i uppgifter vi fått i kurser men även 
utanför musikhögskolans miljö har min kreativitet och mitt skapande ökat 
och utvecklats. När jag skulle bestämma vad mitt avslutande examensarbete 
skulle vara kände jag att tillfället var gyllene att få göra klart några låtar för 
att färdigställa en EP. Problematiken jag snabbt insåg var att de låtar jag 
ville färdigställa för EP:n var olika både i karaktär men också överskred 
olika genrer och hade olika sound då jag testat mig fram genom åren hur 
min musik ska låta. Låtarna var skrivna vid olika tillfällen där vissa skrivits 
som en del i en kurs och andra skrevs utanför skolan. Eftersom jag oftast 
utgår från mig själv när jag skriver texter var dessa såklart också av olika 
karaktär då alla var skrivna vid olika tillfällen och jag befann mig i olika 
sinnesstämningar. Jag valde ut fyra låtar som betytt extra mycket för mig 
under de senaste åren och arbetade med dessa i mitt examensarbete. Arbetet 
har bestått av att producera och mixa klart mina fyra låtar till en EP men den 
här skriftliga reflektion av examensarbetet kommer handla om hur jag 
arbetat med övergångarna mellan låtarna och de olika idéer jag testat och 
utvärderat.  
 

Syfte 
För att hitta ett sätt att binda ihop dessa låtar tänkte jag att utrymmet mellan 
låtarna kanske kunde bli kittet som kunde hålla EP:n samman. Hur kan jag, 
via musikaliska element och icke-musikaliska ljud, binda ihop låtarna för att 
känna en helhet i det musikaliska materialet? Initialt var jag inspirerad av 
albumet Queen of the Clouds (Tove Lo, 2014) där Tove Lo använder prat 
för att transportera lyssnaren in till nya delar av albumet. Albumet består av 
delarna The Sex, The Love och The Pain och även fast förloppet på albumet 
är längre kände jag ändå att det kunde vara en bra idé att faktiskt använda 
mig av andra delar än just låtarna för att transportera lyssnaren vidare. Jag 
hade en förhoppning att detta skulle kunna vara ett sätt för mig att knyta 
samman låtarna.  
 
I Queen of the Clouds (Tove Lo, 2014) används bara prat som 
transportsträcka in till nästa del men jag ville också testa på några andra 
metoder för att vandra från en låt till en annan, dessa metoder kommer jag 
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att beskriva i Olika metoder för övergångar. Kortare information om varje 
låt finns under Låtordning och projektstart.  

Metod  

Nedan kommer jag redogöra för de olika stadierna som jag arbetade med, 
dels hur jag startade upp projektet men även de olika metoderna jag använde 
mig av.  

Låtordning och projektstart  
För att få överblick över låtarna valde jag att lägga in alla låtar i ett och 
samma Logic-projekt (Logic Pro X). Där kunde jag börja laborera med 
låtordning för bästa utfall. Det var också ett enkelt sätt att testa slut och start 
mellan låtarna samt ett bra sätt att få låtarna framför sig lite mer visuellt.  
 
Jag ville att EP:n skulle få vara en historia där låtarna skulle få komma i 
någon form av kronologisk ordning efter hur historien utspelade sig. För att 
komma underfund med detta läste jag igenom mina texter (för låttexterna - 
se bilaga) och hittade på några olika fiktiva historier. Till sist valde jag att 
arbeta utifrån en historia med en kvinna i huvudrollen. Kvinnan är först 
förvirrad över sina känslor och har svårt att släppa ett tidigare förhållande 
men sista låten är försiktigt hoppfull inför det nya som väntar. Hon 
beskriver i sista låten Don´t let me fall hur hon vill veta vad som kommer 
hända och egentligen skulle vilja ha facit på förhand hur det kommer att 
sluta för att hon är rädd för att bli sårad igen.  
 
Låtordningen blev som följande:  
 

1. Oblivion. En låt som berättar om att vara rädd för att bli bortglömd 
både efter livet men också i ett förhållande. Ibland känns livet som 
att en går runt i cirklar och bara letar efter något som känns hemma, 
när en tittar sig i spegeln är det svårt att känna igen sig själv trots att 
samma ansikte har speglats tillbaka varje dag hela livet. Oblivion 
skrev under hösten 2016 och var del i ett projekt vi gjorde där en 
stråkkvartett spelades in på Rixmixningsverket. Låten är en ballad 
och de mest väsentliga delarna i låten är just stråkkvartetten, ett 
piano, röst och text.   

 
2. Terribly Wrong. Den här låten handlar om att välja helt fel. Att tro 

att en person är på ett visst sätt men att bli bränd. Den handlar också 
om att försöka fly men att stundvis känna närvaron av en person som 
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borde glömmas bort. Låten skrevs under hösten 2017 när jag gjorde 
ett konstnärligt projekt där jag skrev låtar direkt i en Digital Audio 
Workstation (DAW). Viktiga element här är bland annat effekter på 
sången och ett cellosolo. Låten är en ballad men med ett stadigt tugg  
i trummorna. Jag laborerade mycket med effekter både på trummor, 
sång och syntar.   

 
3. Taking me over. Även långt efter att ett förhållande har tagit slut kan 

det fortfarande påverka en människa. Ett passerat förhållande tar 
fortfarande över från stund till stund. Även denna låt skrevs under 
mitt konstnärliga arbete under hösten 2017 och kom till direkt i en 
DAW. Låten är den som på EP:n är mest uptempo och fartfylld och 
innehåller både stora pukor och sidechain som viktiga element.  

 
4. Don ́t let me fall. Låten handlar om att börja känna något för en ny 

person men med mycket i bagaget kan det vara svårt att vilja gå in i 
en ny relation. Egentligen skulle huvudpersonen vilja veta på 
förhand hur det kommer sluta för att veta om det är värt att investera 
tid i eller inte. Låten kom till under vintern 2017 och hade ingenting 
med något skolarbete att göra utan skrevs en kväll i december 
sittandes vid en gitarr.  

Olika metoder för övergångar  
 
Nedanför följer en kort beskrivning av de olika grepp jag testade för att göra 
övergångar. En utvärdering och reflektion kommer komma senare i delen 
för reflektion och diskussion.  
 

Körarrangemang  

 
Jag valde att testa att göra övergångar med körarr där jag trestämmigt la 
längre ackord och gjorde modulationer för att gå från en tonart till en annan. 
Jag komponerade arrangemangen för kör genom att skriva dem först på 
piano då det för mig är lättare att hitta modulationer när jag har 
pianotangenter framför mig. Jag såg till att det skulle vara ungefär fyra eller 
fem ackord som utgjorde hela övergången och sedan använde jag mig av 
genomgångstoner för att hitta naturliga melodier för sång. I vissa fall där 
tonsteget upp till nästa låt endast var ett halvt tonsteg gjorde jag helt enkelt 
bara en kort körfigur som först upprepas tre gånger i första tonarten för att 
sedan bara hoppa upp ett halvt tonsteg in till nästa tonart. I andra fall var det 
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mer trixigt och jag fick göra lägre modulationer för att gå mellan	
tonarterna.  
 

Atonala övergångar  
 
Jag skrev korta atonala strofer som var cirka tio sekunder långa. Jag hade 
egentligen bara en regel för att skriva mina atonala övergångar: den ska 
börja i tonarten som vi kom ifrån och landa i kommande tonart. Mervyn 
Cooke (2008) skriver i boken A History of Film Music om hur avsaknaden 
av tonal avslutning lämnar lyssnaren i ett grepp och beskrivs som ett 
effektfullt verktyg för att avsluta en komposition. Jag valde att ta fasta på 
detta för att känna att det skulle gå vidare efter övergången in till nästa låt. 
Men höll ändå fast vid att sluttonen i övergången skulle vara den baston som 
nästa låt skulle börja på likaså skulle den börja på samma baston som 
tonarten jag kom från. Men det som skedde mellan dessa två toner skulle 
kännas atonalt.  
 

Ledmotiv  
 
Jag skrev ett kort melodiskt ledmotiv som jag sedan transponerade till varje 
ny låt så att den landade i den nya tonarten. Ledmotivet gick i moll och jag 
ville symbolisera någon form av melankoli och svårhet i ett förhållande och 
minnena i något som varit. Eftersom jag valde att det skulle landa i den nya 
tonarten kunde det ibland bli lite märkliga hopp mellan tonarten jag kom 
från och tonarten där ledmotivet började.  
 

Narrativt tal  
 
För att hitta fina strofer och texter att säga behövde jag läsa igenom mina 
texter ordentligt och verkligen fundera ut vad varje låt handlar om. Vad är 
essentiellt att säga inför just denna låt? Jag valde tidigt att inte referera 
något till föregående låt utan ville leda och locka lyssnaren in till 
nästkommande låt. För att inte förivra mig totalt valde jag att stroferna som 
skulle talas fick vara max tio sekunder långa. Detta tvingade mig att plocka 
ut kortare strofer som kunde berätta något som var viktigt.  
 
Jag upplever generellt narrativa delar i låtar och på album som talas i jag-
form som väldigt känslosamma och kände att jag ville distansera mig från 
detta. Därför skrev jag alla tal-delar i tredje person. Detta enligt mig, bidrog 
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också ännu mer till att faktiskt känna att detta var en berättelse som någon 
utomstående kunde ta del av och berätta vidare.  
 

Vidare arbete med övergångarna  
Jag arbetade till en början väldigt strikt i mina metoder, gjorde en sak i taget 
och klev inte utanför de ramar jag satt för mig själv. Twyla Tharp skriver i 
boken The Creative Habit (2003) om vikten av att ha en box att börja med 
för att senare kunna gå utanför den. Detta blev för mig tydligt när alla 
metoder var testade och hade fått sin beskärda del av tid som jag avsatt till 
att prova. Jag kände att det var dags att kanske börja tänka lite mer kreativt, 
något som efter veckor av strikta förhållningssätt blev enkelt. Jag började 
leka med att blanda de olika metoderna och fastnade direkt för 
kombinationen atonala melodier och narrativt tal. Jag började också leka 
med sounds och att tweaka om ljud för att göra soundet lite mer lekfullt och 
surrealistiskt. Björn Hellström (2003) skriver i boken Noise Design om hur 
Pierre Schaeffer under 1940-talet skapade Musique Concrète där Schaeffer 
spelade in riktiga ljud för att sedan manipulera dessa för att få till en 
intressant ljudstruktur för musikalisk vinning. Jag tog fasta på detta och 
började leka runt med panoreringar och pluggar på ljud som jag spelade in. I 
detta stadie tog jag även ytterligare inspiration från Pierre Schaeffer och 
Pierre Henry och deras verk från 1950 Symphonie pour un Homme Seul 
[Symphony for a Single Man] (Schaeffer & Henry, 1950). Där använder de 
ljud som skapade med människokroppen t.ex. visslingar och stamp. 
 
Jag valde ut ett element till varje låt som skulle få representera låten 
ytterligare bredvid textraderna och detta ljud skulle vara något som jag 
kunde göra med kroppen. Alltså kunde det bli steg eller visslingar, etc. Jag 
försökte hitta ljud jag kunde spela in som hade kopplingar till vad jag säger i 
det narrativa. Följande strofer valde jag att ha till varje låt och följande ljud 
valde jag att spela in:  
 

Oblivion  

“She was confused as she walked around in circles.” Här valde jag att spela 
in mina egna fotsteg som trampade på ett och samma ställe. Vidare 
panorerade stegen från sida till sida i ljudbilden för att få känslan att 
fotstegen gick runt i cirklar.   
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Terribly Wrong  

“And in this illusion she tried to stay strong.” Här spelade jag in mig själv 
när jag visslade. Visslingen fick ett långt reverb för att det skulle kännas 
som att befinna sig i en dröm. Jag la även ytterligare ett reverb lite längre 
bak som jag ändrade pitchen på för att det skulle kännas ännu mer drömskt 
och lite kusligt.  
 

Taking me over  

“She feels her body longing, like wings towards the sky.” I kortfilmen The 
Secret World of Foley (Jewel, 2014) visas hur vingljud görs genom att rista 
en trasa med handen. Jag testade olika material att flaxa med händerna för 
att få till ett tillräckligt tydligt vingljud. Jag uppfattade att en skjorta i 
ganska styvt tyg efterliknade ljudet av vingar bäst.  
 

Don’t let me fall  

“And feelings might not always grow, it’s gambling she knows. But she  
wants to be sure that you’re worth her time.” Här ville jag ge en känsla av  
otålighet och valde att spela in mina naglar som knackar mot en hård yta. 
Jag testade först att spela in naglar som knackar mot ett bord men fick inte  
riktigt till ljudet jag ville så istället slutade det med att ljudet som hörs  
faktiskt är naglar som knackar mot kanten på en synt men jag kände att det  
ljudet var det som mest efterliknar det jag var ute efter.  
 

Vidare bearbetningar av materialet 
 
Gemensamt för alla övergångar var också ett vindljud som jag la effekter på  
för att det skulle ge rymd och ge ett ljud som människor kunde känna igen.  
Detta i sin tur blev nästan som ett icke-musikaliskt ledmotiv då det återkom 
i alla övergångar. Jag la också till ett par andra syntar för att fylla ut 
ljudbilden. Jag ville att vinden och syntarna skulle få en plats i musiken men 
hade som mål att det inte skulle störa textens narrativa funktion. 
Förhoppningen var att dessa ljud skulle påverka lyssnaren undermedvetet 
och inte vara för tydligt (jmf. Gorbman, 1987). Något jag också använde 
mig mycket av var att tweaka till ljuden med hjälp av olika pluggar. Detta 
skriver David Geeves (2002) om i en artikel i branschtidningen Sound On 
Sound. Geeves berättar hur detta hjälper honom med inspiration. Detta tog 
jag speciellt i beaktning när jag arbetade med talrösten. Genom att lägga 
effekter på den inspelade rösten tycker jag att det fick en ännu mer drömsk 
känsla. Det gav mig också känslan av att inte helt veta om historien som 
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rösten hjälper till att berätta är verklighet eller inte vilket var något jag 
tyckte om.  

Resultat  

Resultatet av mitt examensarbete är det kreativa skapandet av övergångarna 
mellan låtarna och själva låtarna som fått tid för bearbetning under arbetets 
gång. Sammanlagt har fyra övergångar skrivits. En övergång mellan varje 
låt men också ett intro som hörs in till Oblivion som är första låten på EP:n.  
 
Lista på alla låtar och övergångar med tidsangivelser: 
 
Intro till Oblivion 00:20 
Oblivion 03:24 
Övergång - Oblivion och Terribly Wrong 00:17 
Terribly Wrong 03:40 
Övergång - Terribly Wrong och Taking me over 00:12 
Taking me over 04:10 
Övergång - Taking me over och Don’t let me fall 00:20 
Don’t let me fall 03:50  
 
Övergångarna bidrar till att jag nu känner en helhet i det musikaliska 
materialet på EP:n. Musikaliska element som atonala syntar i kombination 
med icke-musikaliska ljud som vindljudet med dess ledmotiviska funktion 
samt de narrativa talade stroferna var viktiga pusselbitar för att skapa en bra 
helhet.  

Avslutande reflektion  

Nedan följer avslutningsvis mina tankar kring mitt arbete och processen.  

Övergripande reflektion 
 
Jag känner att mitt konstnärliga examensarbete och reflektionerna jag gjort 
efteråt har utvecklat mig i mina olika roller som textförfattare, kompositör, 
artist, musiker, producent och mixare. Som jag nämnde inledningsvis gjorde 
jag ett projekt under hösten 2017 där jag skrev och producerade låtar direkt i 
en DAW, detta var vid tillfället väldigt härligt för att det kändes både 
utmanande och utvecklande. Problemet jag upplevde när jag började detta 
examensarbete var att jag var ganska låst i det arbetssättet, då det fungerade 
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så bra. Genom att ta in nya tankesätt och att inspireras av bland annat Pierre 
Schaeffer och Pierre Henry och deras Symphonie pour un Homme Seul 
(Schaeffer & Henry, 1950) fick jag upp ögonen för att lämna mitt arbetssätt 
att bara arbeta med ljud i en DAW och fick tänka mer öppet kring att 
använda min egen kropp som instrument. Då menar jag inte att använda min 
sångröst som instrument vilket jag gör mycket utan att använda kroppen för 
att göra stamp/visslingar, etc.  
 
Även faktumet att jag fick skriva en sorts musik som jag inte skrivit innan 
har öppnat mina ögon. Det har varit intressant att arbeta med vad som sker 
mellan låtarna och behöva tänka över vad som är viktigt för lyssnaren att 
veta inför nästa låt. Att övergångarna skulle vara ganska korta blev också en 
viktig pelare i mitt arbete. Jag kände att jag ville hinna säga det jag ville 
mellan låtarna men ville inte over do it. Att hitta en väg mellan vad som 
behövde vara med, vad jag ville skulle vara med och vad som faktiskt inte 
behövdes var en svår balansgång under mitt arbete.  
 

Reflektion över olika metoder som testades  
 
Den första metod jag testade var att arbeta med kör-partier som utgjorde 
övergångarna. Detta var till en början lätt och in till Oblivion var det enkelt 
att hitta en körstrof som kändes passande. Det finns nämligen en tydlig 
körfigur som kändes som en lämplig ingång. Värre blev det när jag skulle 
göra svårare modulationer mellan de andra låtarna. Jag kände också att det 
blev väldigt naket med bara kör vilket för mig gjorde att det nästan blev att 
arrangemangen för kör tog över vad kommande låt skulle få för känsla. Det 
blev för mig som att kören blev för stark i sin identitet. Ganska snabbt la jag 
ner idén på att körer skulle få stå för övergångarna, helt enkelt för att det 
skulle ta för mycket tid att göra det snyggt och passande.  
 
När jag arbetade med bara ledmotivet i övergångarna upplevde jag för 
mycket dissonans mellan föregående låt och övergången in till nästa. Jag 
tror att detta beror på att jag bara valde att tänka på kommande tonart som 
övergången skulle gå in i. Alltså la jag inte vikt vid hur det skulle låta när 
övergången började i förhållande till hur föregående låt hade slutat. Det 
kändes efter ett tag svårt att motivera varför jag hade valt att bara bry mig 
om den nya tonarten och inte den jag kom ifrån och hade behövt mer tid till 
att faktiskt testa att först modulera om tonarten jag skulle starta i så att nästa 
kändes hemma. Detta hade behövt ta mycket tid att arrangera om och jag 
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gjorde då ett val att strunta i att arbeta med ledmotivet och gick vidare till en 
annan metod istället.  
 
Att då börja arbeta med atonala partier kändes mycket lättare då enda regeln 
jag hade där var att övergången skulle starta på tonarten jag kom från och 
sluta i kommande tonart. När jag arbetade med atonala övergångar märkte 
jag dock hur jag snabbt släppte fokus på vad melodierna sa och mer kom in i 
ett stadie av att hitta snygga sounds på instrumenten. Eftersom jag inte här 
hade ett förbestämt musikaliskt tema var det lätt att laborera mellan de olika 
tonarterna. Det var en lättnad att börja arbeta atonalt för att det blev lättare 
att binda ihop låtarna på det sätt jag ville.  
 
När jag gick in i stadiet att arbeta med narrativa övergångar var det knivigt 
att få till snygga strofer att säga, men genom att läsa igenom texterna så 
känns det som att jag landade bra i det. Att utgå från låtarnas texter är ett 
enkelt sätt att binda ihop det in till nästa låt. Jag fick tänka mycket på vad 
låtarna faktiskt handlar om. Vad är viktigt för lyssnaren att veta innan låten 
börjar? Jag försökte tänka vad jag skulle säga om jag skulle ha ett 
mellansnack på en konsert. Vad är essentiellt för låten? Vilken mening är 
viktigast? Jag kände redan från start att berättarrösten var en idé jag ville 
satsa på. Inspirationen från Queen of the Clouds (Tove Lo, 2014) gjorde nog 
också att jag redan hade den idéen initialt och kände ju mer jag arbetade 
med rösten att jag ville använda mig av den som redskap. Dock kände jag 
att jag ville distansera mig och valde att rösten skulle få tala i tredje person. 
Det blev dock snabbt tydligt att bara en röst skulle bli för naket för att jag 
skulle vilja ha de på det sättet. Det var i det här skedet jag kände att jag ville 
testa att blanda de olika metoderna. Arbeta atonalt fast med en röst som 
berättar något.  

Reflektion över det slutgiltiga resultatet  
 

När jag väl hade valt att jag ville blanda olika metoder gick det både fort 
och lätt att arbeta. Jag ville ha rösten i framkant då det faktiskt bidrog till 
historien som berättades men jag ville att den skulle få stödjas upp av andra 
element.  
 
Kanske var det så att de olika körarren och enbart de musikaliska elementen 
blev för snarlikt. Rösten som berättar något nytt varje gång gör att varje 
övergång blir unik då det hela tiden är nya ord som sägs.  
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Om jag hade valt att använda mig av ett atonalt ledmotiv kanske det hade 
varit lättare men då jag använde mig av ett och samma ledmotiv som jag 
bara brydde mig om den nya tonarten i och inte vart det kom ifrån så blev 
det i mina öron för hoppigt och kändes bara osammanhängande.  
 

Framtida studier och projekt  
 
Även om de låtar jag arbetat med har varit olika i karaktär och genrer finns 
det fortfarande samband mellan dem då det är jag som skrivit och sjunger på 
dem. Det skulle i framtiden vara roligt att testa detta med låtar som är 
skrivna av olika kompositörer och låtskrivare för att få ännu mer olikheter 
mellan låtarna. Det skulle också vara spännande att se vad som händer om 
det skulle vara olika sångare på låtarna. Skulle det bara kännas överdrivet 
konstlat att ha delar som transporterar lyssnaren framåt eller skulle det bli 
en spännande lyssningsupplevelse?  
 
Det skulle också vara roligt att testa detta på fler låtar, ha ett längre förlopp 
och kanske mer välja ut när det behövs en övergång istället för att skriva en 
mellan varje. I och med att jag bara arbetade med fyra låtar kändes det som 
att jag ville skriva övergångar mellan varje då det inte skulle bli så mycket 
skrivet annars. Om jag hade haft fler låtar i sträck kanske det skulle bli mer 
naturligt att bara ha övergångar mellan vissa?  
 
Vidare skulle jag gärna göra detta en gång till och använda mig av 
fokusgrupper under arbetets gång. Kanske presentera en och samma 
övergång fast i olika skepnader och se vad den får för åsikter och 
synpunkter, kanske skulle vissa idéer fått mer plats medan andra kanske 
skulle skrotas i ett tidigare skede.  
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Bilagor 

Nedan följer texterna till låtarna i mitt examensarbete. 
 
Oblivion  
 
I’m confused I walk in circles  
And I don’t know which way to go  
Staring into my reflections  
Have I ever seen my soul? 
 
And I, I just wanted to be remembered  
But I no longer know my name  
 
Don’t wanna fall into oblivion  
Don’t wanna fall into oblivion  
 
Life has danger in its shadows  
Last time safe I don’t recall  
 
And I, I just wanted to be remembered  
But I no longer know my name  
 
Don’t wanna fall into oblivion  
Don’t wanna fall into oblivion  
 
Take me by the hand and tell me that it will be okay 
Take me by the hand and tell me you will remember  
 
Don’t wanna fall into oblivion  
Don’t wanna fall into oblivion 
 
© Frida Holmgren 2018 
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Terribly Wrong 
 
I try to forget  
How your eyes make me dizzy  
I try to move on  
Pour a drink keep me busy 
 
At night I feel  
How you’re still close 
For real  
Its illusions 
but try to stay strong 
Guess I was terribly wrong about you   
 
Wherever I look  
I see memories appearing 
The bridge where we met 
Need it to disappear 
 
but at night I feel  
How you’re still close 
For real  
Its illusions 
but try to stay strong 
 
Guess I was terribly wrong about you  
 
© Frida Holmgren 2018 
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Taking me over  
 
You’re one of many reasons not entirely to blame  
4 years since I met you but I still feel you today 
I feel my body longing like wings towards the sky  
A distance that is growing and I still I wonder why?  
Why you?  
Out of everyone it could have been?  
Why you?  
Out of everyone it could have been?  
 
You’re taking me over  
I try to hide  
You’re breaking my cover 
Despite of my fight to keep it up you tear it down 
 
Like playing on a school yard it started off so sweet  
But soon it made me hurting like the fire burns in heat  
I cannot see the reasons yet still I hear me say  
How fucking much I miss you how I wish you would have stayed  
Why you?  
Out of everyone it could have been?  
 
You’re taking me over  
I try to hide  
You’re breaking my cover 
Despite of my fight to keep it up you tear it down 
 
Why you?  
Out of everyone it could have been?  
You’re taking me over  
I try to hide  
You’re breaking my cover 
Despite of my fight to keep it up you tear it down 
 
© Frida Holmgren 2018 
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Don’t let me fall  
 
I want to be sure  
This is worth my time  
But no one can know 
How this will end  
 
When you look at me  
I think I see 
What you really feel  
But I’ve been wrong before 
  
And feelings might not grow  
It’s gambling I know  
 
Don’t let me fall  
If you want me to 
Save my heart please do  
Put an end to this  
Don’t let me fall  
Fall way too hard for you  
Save my heart please do  
Put an end to this  
 
A list that I made  
of pros and cons  
It’s equally bad as it’s good  
What does that tell me? 
 
And feelings might not grow  
It’s gambling I know  
 
Don’t let me fall  
If you want me to 
Save my heart please do  
Put an end to this  
Don’t let me fall  
Fall way too hard for you  
Save my heart please do  
Put an end to this 
 
© Frida Holmgren 2018 



 

 

 


