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Bobby Ljunggren är en person som de flesta inte tror sig ha någon relation till, men som egentligen har 
funnits i våra radioapparater och i våra vardagsrum de senaste 20 åren. Han har vunnit Melodifestivalen inte 
mindre än fem gånger och har ett trettiotal topplisteplaceringar. Han har levt sitt vuxna liv nära rampljuset 
– men sin barndom i mörker. Kompositören Bobby Ljunggren är känd för schlagerlåtar som ”Evighet” och 
”Hero” och hans karriär kantas av framgångar och spännande samarbeten men även av tunga år med tablett-
beroende och hårt leverne. 
 I ”I skuggan av rampljuset” berättar Bobby öppenhjärtigt om sorg och familjerelationer, tillvaron i green-
room och sitt tablettberoende - med en förhoppning om att hans historia kanske kan hjälpa andra i liknan-
de situationer. Efter sin tid i fosterhem vill han även inspirera andra att sluta känna skam och istället börja 
prata om barndomens missförhållanden och få upprättelse.
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»Det betydde oerhört mycket för mig att han 
tog den tiden att jobba med mig och vi hittade 
en ny väg att gå med den musiken jag spelade in. 
Tillsammans med Bobby vågade jag testa något 
annat.« 
SANNA NIELSEN

»Han gav  mig det finaste råd jag någonsin 
fått."Helena, du ska inte oroa dig för någonting. 
Du har själv valt att stå på scenen, så njut! Njut av 
att du valt det du vill göra i ditt liv.”«
HELENA PAPARIZOU

Låtskrivaren Bobby Ljunggren är en legendar i schlagervärlden, och är den kompositör 
som haft med flest låtar i Melodifestivalen genom tiderna. Med fem segrar är han också 
den som, vid sidan om Lasse Holm, vunnit tävlingen flest gånger. Han har arbetat med 
artister som Jill Johnson, Carola Häggkvist, Sanna Nielsen, Sonja Aldén, Shirley Clamp 
och många fler.
 2015 är Bobby aktuell med sitt 45:e bidrag i Melodifestivalen, ”Living to die”, som fram-
förs av Andreas Johnson. 

NY BOK

Det här är Bobbys berättelse om att lära sig leva, inte bara överleva. Och framför allt om musiken, 
som varit hans räddning, hans yrke och hans liv.

I Printz Faktas första biografi berättar Sveriges schlagerkung Bobby Ljunggren om sitt liv. Från kär-
lekslös uppväxt i fosterhem till en framgångssaga i Melodifestivalen och ett tablettberoende som 
nästan kostade honom livet. 


