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Sammanfattning av uppsatsen: 
Genom att agera producent för en EP bestående av fem låtar har jag försökt undersöka vad 
som utmärker arrangemang inom popmusiken och vad som händer då mina förberedda 
arrangemang sätts i händerna på levande musiker. Genom att föra loggbok och göra 
inspelningar av min egen kommunikation med musikerna under inspelningstillfällena har jag 
genom kvalitativ metod försökt svara på vad, när och varför förändringarna i arrangemangen 
sker. 
    Mina resultat har dock visat att det inte sker så mycket med mina förberedda arrangemang 
som jag på förhand trott. Istället har mina resultat snarare visat att min roll som arrangör som 
jag hade inför inspelningarna nästan helt avslutats när jag väl klivit in i studion, för att ersättas 
av rollen som uttydare och kommunikatör av arrangemangen. De förändringar som skett med 
arrangemangen är till största del förändringar i dynamik och i konstnärlig tolkning, det vill 
säga det som inte varit kommunicerat i mina demor och nedskrivna arrangemang, I det arbetet 
har min roll varit betydande. 
    I och med att arrangemangen har kommunicerats till musiker på olika sätt, baserat på vilka 
traditioner de verkar i, har jag också upptäckt vissa tecken som tyder på att musiker bidrar 
med olika slags förslag på hur arrangemangen ska tolkas eller förändras, just beroende på i 
vilken tradition de traditionellt verkar i. 
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INLEDNING	  
 
Musikproducent är ett väldigt vitt begrepp som kan betyda och innebära en rad olika roller, 
och har så också gjort genom åren. Från att ha varit en ren teknisk eller administrativ roll kom 
producenten att mer bli en kreativ motor, till att på senare år till och med kunna ersätta 
artistrollen, genom att själva kunna sälja ut stora fotbollsarenor för sina konserter. 
    Jag ser på min egen roll som musikproducent som den som ska se och ta ansvar för den 
stora övergripande konstnärliga bilden. Den som ser vad som är kärnan i en låt och väljer att 
klä låten i en skrud som hela tiden fokuserar på att lyfta fram och understödja den kärnan. 
    Jag har agerat producent i de flesta musikprojekt jag har befunnit mig i i vuxen ålder. Jag 
har helt enkelt alltid haft starka åsikter och föreställningar om hur musiken jag är inblandad i 
bör låta. Nästan alltid har den rollen också inneburit att jag har spelat de flesta av 
instrumenten själv och bara undantagsvis tagit in musiker som kan spela instrument bättre än 
jag gör, något som också då skett rätt sent i inspelningsprocessen. Det har varit ett arbetssätt 
som har tjänat mig väl, särskilt med tanke på att jag i de flesta av dessa projekt själv varit med 
som artist. Med det arbetssättet har jag kunnat ha en roll som ett slags auteur – där jag har 
millimeterkontroll över allting som spelas in – i och med att allting har utgått från mig själv 
som utövande musiker. Det har inte minst passat mig bra då jag aldrig haft någon egentlig 
budget för att kunna spela in på något annat sätt än just hemmavid, spelande samtliga 
instrument själv. 
    När jag, Clara Sjöberg och Niklas Dahlstrand, artist respektive ljudtekniker, bestämde oss 
för att göra den här EP:n ihop kände jag att jag ville försöka erövra ett slags producentroll 
som jag inte förut har haft, nämligen den som en ren arrangör och bärare av det övergripande 
konstnärliga ansvaret. I det bestämde jag mig också för att inte agera instrumentalist, för att 
helt och hållet kunna koncentrera mig på att lyssna och säkerställa att vi får de inspelningarna 
vi behöver för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Jag ville försöka imitera en tänkt 
arbetssituation där jag blir anlitad att agera producent för en artist – på uppdrag för till 
exempel ett större skivbolag – för att göra en EP med förhållandevis stor budget. 
Förutsättningarna för att imitera en sådan situation, med tillgången till en välutrustad studio 
och ett stort antal musiker som är studenter på Musikhögskolan i Örebro, ansåg jag vara goda. 
Tanken var då också att göra tydliga arrangemang, med det imiterade upplägget att musikerna  
var inhyrda per timme. Det var alltså inte läge att sätta ihop ett band som sakta repar sig fram 
till ett sound. 
    Det jag är intresserad av att undersöka är hur jag översätter och kommunicerar mina tänkta 
visioner av hur låtars sound ska låta till de instrumentalister som ska spela på dessa 
inspelningar. Jag är också intresserad av att ta reda på vad som händer med mina på förhand 
förberedda arrangemang när de sätts i händerna på instrumentalister som har en kunskap och 
färdighet på sina respektive instrument som på långa vägar överstiger mina egna.  
    Till sist vill jag undersöka vad min roll egentligen är i det hela. Vilket slags producentroll 
är det jag ikläder mig under ett projekt av den här karaktären? 
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BAKGRUND	  
 
Jag ska i det här avsnittet kortfattat beskriva hur musikproducenten kom att få den roll som 
den idag ofta har, som arrangör och konstnärlig person, och ska sedan gå in på mitt 
problemområde, nämligen poparrangemangen och visa på olika exempel på hur ett 
poparrangemang kan växa fram. 
 

Musikproducentrollen	  
 
Rollen som musikproducent har förändrats flera gånger under de 140 år som har passerat 
sedan Thomas Edison uppfann fonografen 1877, vilket Virgil Moorefield skriver om i sin bok 
The producer as composer: shaping the sounds of popular music (2005). Den enda sortens 
musikproduktion man kunde tala om de första åren var att ”holding an opera singer by the 
arm and moving her closer and further away from the gramophone´s horn according to the 
dynamic of the passage being sung” (Moorefield, 2005). 
    Moorefield berättar att det var först på 1920-talet, då mikrofoner började användas vid 
inspelningar, som en ljudtekniker började ha flera olika val angående vilken form på ljudet 
man skulle använda. Vad det gäller producentrollen handlade den mer om att vara ett slags 
talangscout och en som kontrakterade musiker för att komma till studion och spela in. Men 
producentrollen utvecklades också till att vara ett slags kritiker, som hade åsikter om det som 
utfördes i studion. 
    Att multitrackinspelning var något bra var enligt Moorefield inte en självklarhet på 30- och 
40-talet. Många ansåg att dubbar och att kompa in bitar av musik bestal musiken från dess 
spontanitet och vitalitet, och att en riktig musiker ska vara en virtuos som kan leverera i 
realtid. När möjligheten att spela in på band kom i slutet av 40-talet uppkom också 
möjligheten att klippa i musiken och editera ihop den perfekta tagningen genom att ta de bästa 
delarna ur fler olika tagningar. 
    Att använda sig av overdub-teknik var dock svårt, eftersom originalsignalen förlorade i 
kvalitet för varje gång ett pålägg gjordes, så det var först på 50-talet med Les Pauls 
revolutionerande overdub-teknik som multitracking så småningom slog igenom i hela 
musikvärlden, för att sedan aldrig se tillbaka. (ibid, 2005) 
 
Moorefield berättar vidare om Jerry Lieber och Mike Stoller, låtskrivare som ofta levererade 
sina färdiga låtar i form av lead sheets, ofta piano och röstarrangemang. De upplevde dock att 
dessa lead sheets ofta missförstods i förhållande till deras egna visioner om hur låten skulle 
låta, och klev därför in i studion och började vara med i inspelningsprocessen för att 
musikerna skulle spela enligt Lieber och Stollers intentioner. 
    Som en tjänst till en vän tog sig Lieber och Stoller 1958 sig an en 19-årig praktikant vid 
namn Phil Spector, som senare skulle utvecklas till en av populärmusikens mest betydande 
producenter. Den amerikanska journalisten Tom Wolfe skrev 1963 i essän ”The First Tycoon 
of Teen: 
 

He does the whole thing. Spector writes the words and the music, scouts and signs up the talent. 
He takes them out to a recording studio and runs the session himself. He puts them through hours 
and days to get the two or three minutes he want. (Wolfe, 1963, citerad i Moorefield, 2005) 

 
Phil Spector blev en av de hetaste profilerna i amerikansk popmusik. Han blev känd och 
gjorde sig ett namn, trots att han inte själv var artisten, utan endast producenten bakom det 
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hela. Han största avtryck på musikhistorien kom att bli hans Wall of sound, en lager på lager-
teknik där flera olika instrument spelade samma melodistämma, så instrumenten slutade ha 
sina egna, personliga sound, utan fick ett nytt, gemensamt sound. (Moorefield, 2005) 
 

Problemområde	  –	  poparrangemang	  
 
Att hitta litteratur och forskning om poparrangemang och deras särskilda förutsättningar och 
möjligheter är svårt, för att inte säga omöjligt. Jag kommer därför resonera kring 
poparrangemang utifrån mina erfarenheter i ämnet, men också ge några exempel på hur 
poparrangemang kan utformas, baserat på några betydande producenters berättelser om sitt 
yrkesutövande. 
 

Poparrangemangens	  särart	  
 
Ett musikaliskt arrangemang kan vara mer eller mindre statiskt. Där det inom klassisk musik 
nästan alltid finns ett bestämt, nedskrivet musikaliskt arrangemang som de utövande 
musikerna gör en tolkning av, menar jag att det inom popen oftast är låten som är grunden, 
medan arrangemangen är det som utgör själva tolkningen av den. Gör du en tolkning av en 
poplåt som redan finns inspelad – en cover – är det ofta genom arrangemanget du uttrycker 
din personliga tolkning, det är där du sätter din personliga prägel på grundmaterialet och 
utmärker dig från tidigare versioner. Arrangemanget kan underbygga, peka på, eller 
kontrastera olika saker i ett låtmaterial och på så sätt lyfta fram olika teman eller känslor ur ett 
och samma låtmaterial. 
    För att ta ett känt exempel kan man titta på låten Always on my mind och till exempel 
jämföra tre olika versioner: Elvis Presleys (1972) Willie Nelsons (1982) och Pet shop boys´ 
(1987). De tre olika versionerna av en och samma låt visar enligt mig tydligt hur ett och 
samma låtmaterial kan lyfta fram helt olika känslor och berättelser, till stor del av deras olika 
arrangemang. Från Preslys konstaterande, via Nelsons sorgliga till Pet Shop Boys 
danspoppiga. 
 

Olika	  sätt	  att	  arrangera	  
 
Det är inte en självklarhet att en låt kommer till genom att någon först skriver en text och 
melodi och den sedan arrangeras för inspelning. I dagens kommersiella popmusik är det inte 
alls ovanligt att låtskrivandet delas upp mellan två olika roller: trackmaker och topliner. 
Trackmakern är producenten som skapar musikbakgrunderna, och toplinern är den som 
skriver sångmelodier och text. Hur detta går till förklaras i en artikel av John Seabrook i The 
New York Post 2012: 
 

The producers compose the chord progressions, program the beats, and arrange the “synths,” or 
computer-made instrumental sounds; the top-liners come up with primary melodies, lyrics, and the 
all-important hooks, the ear-friendly musical phrases that lock you into the song (Seabrook, 2012). 

 
Men att ett arrangemang eller en musikbakgrund blir till före det som vi brukar kalla själva 
låten, alltså melodin och texten, är inget nytt fenomen, även om det möjligtvis har blivit 
vanligare.  
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    David Bowies låt ”Heroes” från albumet med samma namn släpptes 1977, och där 
spelades hela musikbakgrunden in innan texten och melodin var skrivna. ”Every song 
on  ”Heroes” starts out with a backing track”, berättar producenten Tony Visconti i BBC-
dokumentären Music Moguls: Masters of pop från 2016. Han berättar detaljerat om hur det 
gick till i studion när låten ”Heroes” spelades in: 
 

And the track started out with those five musicians, playing together. No vocal, because there was 
no melody. There was no form, there was no structure yet, we didn't even know what the song was 
called. So that's the way this song started out (Visconti, 2016). 

 
Med mycket studiotid ges möjligheten att testa saker på ett helt annat sätt. Artister som är hela 
band har till exempel också möjligheten att innan de går in i studion utarbeta sina 
arrangemang i replokalen så att de är färdiga när de väl ska gå in i studion. 
    Om David Bowies ”Heroes”  är ett exempel på hur arrangemang kan bli till utan någon 
enskild producent som på förhand bestämmer hur arrangemanget ska vara är Bruce 
Springsteens arbete med saxofonsolot i Jungleland ett exempel på hur en arrangör och en 
musiker kan arbeta tillsammans för att göra detaljer i ett arrangemang. 
    När Bruce Springsteen spelade in saxofonsolot till låten Jungleland från hans album Born 
to run (1975) tillbringade han 16 timmar i studion tillsammans med sin saxofonist Clarence 
Clemmons för att få till det två minuter långa solot precis som Springsteen ville ha det. 
Clemmons spelade in en rad olika tagningar och Springsteen kom hela tiden med åsikter om 
hur han skulle spela. När de sedan hade en rad tagningar skrev Springsteen om solot utifrån 
olika bitar i olika tagningar, och efter det gick Clemmons åter in i studion och spelade det då 
färdigskrivna solot (Wings for wheels, The making of Born to run, 2005). 
 
The Beatles legendariska producent George Martin ger i boken Behind the glass – Top record 
producers tell how they craft the hits (2000) ett exempel på hur en producent kan få fria 
händer av en låtskrivare att göra vad hen vill med ett arrangemang. Han berättar om hur det 
gick till när John Lennon presenterade låten I am the walrus för honom för första gången: 
 

We always had the same routine – I would sit on a high stool and he would stand in front of me 
with his acoustic guitar and just sing it through. When I heard him do ”Strawberry fields” [that 
way], I fell in love with it – enourmosly – but when he first rean through ”I am the walrus” for me, 
I said to him, ”What the hell was that?” (laughs) I aske him, ”What are we going to do with it?” 
and he replied, ”Could you do a score?” I mean, when you here it with just guitar, it´s really weird 
(Massey, 2000). 

 
George Martin berättar vidare att Lennon aldrig var särskilt artikulerad kring hur han ville att 
låtarna skulle arrangeras. Han sa oftast ”Do something good” och George Martin gick iväg 
och funderade på hur det skulle göras (ibid, 2000). 
 

Kommunikation	  av	  poparrangemang	  
 
För att kommunicera ett poparrangemang för inspelning kan en rad olika tekniker och 
traditioner användas. Exempel på dessa olika tekniker kan vara notation, ackordanalys och 
gehör. 
    Beroende på vilken tradition ett instrument, en melodi eller ett arrangemang är skrivet i kan 
olika tekniker behöva användas för att förmedla hur ett arrangemang ska framföras. Om en 
musiker eller ett instrument är från till exempel en klassisk tradition är det ofta brukligt att 
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arrangemangen skrivs ut på noter, medan musiker och instrument ur en jazztradition kanske 
nöjer sig med en ackordanalys, medan en sångare ur en modern pop- och rocktradition kanske 
helst och lättast lär sig genom gehör, genom att lyssna på någon annan som sjunger melodin 
före. 
    Olika slags melodier kan till exempel behöva kommuniceras med musiker på olika sätt. En 
och samma musiker kan föredra att lära sig den ena melodin genom ett notblad, medan hen 
hellre lär sig den andra melodin genom gehör. 
    Arrangemang kan ju också ske i olika skeden av en inspelningsprocess. Det jag beskriver 
ovan är ju hur kommunikationen av ett arrangemang som redan är skrivet kan se ut, medan 
just poparrangemang ofta kan vara dynamiska över tid, på så sätt att de förändras genom en 
inspelningsprocess av en eller flera olika anledningar. 
 

Poparrangering	  inom	  forskningen	  
 
Intervjuer, dokumentärer och biografier är onekligen goda källor till att få en inblick i hur 
producenter tänker och gör. Men till vilka källor inom forskningen kan vi gå för att få en 
bättre inblick i hur poparrangemang skrivs och används för att underbygga, peka på, eller 
kontrastera olika saker i ett låtmaterial, för att ge oss en djupare kunskap kring detta arbete? 
Jag har inget svar på den frågan. Överlag verkar det finnas otroligt lite skrivet inom akademin 
om poparrangemangens alldeles särskilda förutsättningar, utmaningar och möjligheter, så det 
verkar som att vi får nöja oss med de intervjuer med producenter som förklarar hur de har 
tänkt som källor. 
    Vad är då anledningen till att det saknas sådan forskning? Är popmusik en alldeles för ung 
företeelse inom akademin, är det särdeles svårundersökt,  anses det inte vara ett tillräckligt 
seriöst område att dyka in i, eller vad är egentligen förklaringen till varför jag knappt hittar 
någon forskning alls som behandlar poparrangemang som utövande konstart? 
 
Genom att genomföra en inspelning av fem låtar med särskilt fokus på dokumentationen av 
hur låtarnas arrangemang utvecklas hoppas jag att jag med det här arbetet kunna bidra med 
nya kunskaper inom detta forskningsfält. 
 

Problemformulering	  
 
Det saknas litteratur och forskning kring poparrangemang, samt hur dessa under 
inspelningsprocessen kan växa fram och förändras i samspelet mellan det skisserade 
arrangemanget, musikerna och producenten. 
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SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
 

Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en för mig ny produktionsprocess och hur jag i 
denna process förbereder och kommunicerar poparrangemang med musiker inför en 
inspelning, samt vilken hänsyn som bör tas till vilka erfarenheter olika musiker har, samt i 
vilka traditioner de verkar. 
    På ett i överlag rätt outforskat fält hoppas jag med denna uppsats att kunna bidra med nya  
kunskaper och insikter, samt ge förslag på hur man i framtiden skulle kunna forska vidare  
inom detta forskningsfält.  
 

Frågeställningar	  
 
Hur förbereder och kommunicerar jag poparrangemang för inspelning, så att det tar hänsyn 
till musikers tidigare erfarenheter och de traditioner de verkar i? 
Hur och när sker förändringar i poparrangemang under en inspelningsprocess? 
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METOD	  
 
Jag ska i det här avsnittet förklara vilka metoder jag har använt för att få fram mina data och 
mina resultat. Jag kommer att skriva kort om konstnärlig forskning, kvalitativ metod, samt hur 
jag genom att skriva loggbok och spela in mig själv under inspelningarna har skapat den data 
som jag sedan kommer att analysera. 
 

Konstnärlig	  forskning	  
 
Konstnärlig forskning skiljer sig från traditionell forskning i den mening att den konstnärliga 
forskningen inte syftar till att försöka nå ett resultat som kan verifieras eller falsifieras av att 
samma resultat uppnås om studien görs en gång till under samma förutsättningar. Istället är 
konstnärlig forskning till för att kunna kommuniceras till andra konstnärliga forskande ”för att 
de skall kunna ta ställning och själv gå vidare i att utveckla nya sätt att betrakta musikaliskt 
tolkande” (Bouij, 2005). 
    Musikaliska arrangemang inom populärmusiken, popen, är ett forskningsfält som verkar 
underutvecklat, och jag vill därför med denna uppsats försöka bidra med mina erfarenheter 
och tankar för att förhoppningsvis kunna inspirera fler att dyka djupare ner bland de speciella 
förutsättningar som gäller för att arrangera popmusik. 
 

Kvalitativ	  metod	  
 
För att bäst förstå hur mina arrangemang utvecklas eller förändras i mötet med levande 
musiker har jag gjort en kvalitativ analys av mitt dokumenterade arbete. 
    Den kvalitativa forskningens syfte är att försöka nå en djupare kunskap än vad den 
kvantitativa metoden kan erbjuda. Där den kvantitativa forskningen kan ge oss svar på frågor 
som ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” kan den kvalitativa 
forskningen istället ge oss svar på frågor som ”Vad är detta? Vad är de underliggande 
mönstren?” (Davidson & Patel, 2003). 
    Jag kommer visserligen under min analys peka på de frågor som Davidson & Patel ställer 
under sin beskrivning om kvantitativ metod, nämligen var, hur och vilka är skillnaderna, men 
eftersom jag inte kommer presentera någon form av statistik eller räkna på de olika 
skillnaderna som uppstår i mina arrangemang, utan istället med hjälp av mina resultat mer  
allmänt försöka förstå hur min konstnärliga process ser ut, anser jag trots detta att min 
undersökning har mer av en kvalitativ ansats än en kvantitativ. 
    Genom att göra en analys av mina resultat kommer jag försökt reda ut när, hur och varför 
förändringarna i mina arrangemang skedde och hur de utvecklades. Efter det kommer jag 
använda den datan för att försöka förstå vilka slutsatser jag kan dra för att kunna föra 
kunskapen vidare inom det här området. 
 

Metod	  för	  dataskapande	  
 
Som metod för dataskapande har jag i det här arbetet använt mig av några olika sätt för att på 
bästa sätt förstå hur mina arrangemang har utvecklats under den här processen. 
    Mina data har jag tagit fram ur fyra olika källor: 
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• De fem färdiga låtarna. 
• De fem demor till respektive låt som jag spelade innan de riktiga inspelningarna 

började. 
• Loggbok och ljudinspelningar 

 

Loggbok	  och	  ljudinspelningar	  
Cato R. P. Bjørndal skriver i sin bok Det värderande ögat (2005) att loggboksskrivande är ett 
sätt att systematiskt avsätta tid för reflektion av sitt eget arbete, något som ofta inte prioriteras 
i det vardagliga arbetet. 
    Inlärningen befrämjas också av att både ögat och handen får vara en del av processen. I 
loggboksskrivandet skapar vi också en dialog med oss själva – där vi kan tydligt bekräfta vad 
vi vet sedan tidigare, vad vi känner och gör, hur vi gör det och varför vi handlar som vi gör 
(ibid, 2005). 
    Det finns olika sätt att skriva loggbok, det finns strukturerade och ostrukturerade 
loggböcker, som båda har sina för- och nackdelar. Bland den ostrukturerade loggbokens 
fördelar finns hur ens tankar aldrig behöver styras av loggbokens struktur och förbestämda 
rubriker, utan att tankarna får flöda fritt. Bland nackdelarna finns att det inte blir särskilt 
överskådligt och att det kan ta tid att analysera i efterhand (ibid, 2005). 
    När jag våren 2016 skrev uppsats på b-nivå testade jag mig fram för att hitta vilken sorts 
loggbok som passade mig bäst. 
 

Personligen började använda vad Bjørndal kallar för en ”metakognitiv loggbok” i mitt arbete med 
den här uppsatsen. Jag märkte dock att de olika kategorierna inte hjälpte mig, utan snarare 
tvingade mig att omformulera mina egentligen tankar för att de skulle passa in i de olika 
kategorierna. Jag letade efter en annan typ av loggbok, men hittade inget som helt passade mig. 
Jag skapade då en egen form av loggbok med tre rubriker: ”Vad har jag gjort”, Positiva tankar” 
och Negativa tankar”, vilket jag tycker har tjänat mig väl (Lindmark, 2016). 

 
Eftersom den loggbok jag uppfunnit själv förra året passade mig så bra då beslutade jag mig 
helt enkelt för att ha ett likadan slags loggbok för detta arbete. 
    Jag har skrivit ner mina tankar i loggboken dels under tiden jag arrangerade låtarna och dels 
efter varje inspelningstillfälle med musikerna. 
 
Utöver detta har jag även valt att spela in inspelningstillfällena med musikerna med min 
telefon. Telefonen har placerats i närheten av där jag befinner mig och har således kunnat ta 
upp min kommunikation med musikerna så som jag hör dem. Med hjälp av dessa inspelningar 
har jag i efterhand gått tillbaka och på ett mer exakt sätt kunnat ta reda på hur det gick till när 
olika saker inträffade, på ett sätt som jag inte känner att loggboken har kunnat ge mig. 
 
Både loggboken och ljudinspelningarna refereras till i uppsatsen som ”Loggboken” respektive 
”Ny inspelning XX” (där X motsvarar en siffra) och är ett privat arbetsmaterial som inte är en 
del av det offentliga arbetet. 
 

Anonymisering	  
 
Jag har i det här arbetet valt att inte anonymisera namnen på de musiker och låtskrivare som 
nämns i uppsatsen. Eftersom det här är musik som ska ges ut på traditionellt vis där allas 
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namn kommer vara utskrivna ansåg jag att det inte föreligger någon anledning till 
anonymisering av de medverkande, som också i många delar också kan ses som 
medforskande i arbetet. 
    Alla medverkande som förekommer med sina namn i arbetet har blivit tillfrågade och 
godkänt att deras namn står med.  
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PLANERING	  
 

Låtarna	  
 
Artisten Clara Sjöberg och jag började med att bestämma vilka låtar som skulle vara med på 
EP:n. Jag inventerade min låtkatalog efter låtar som skulle kunna passa och jag frågade 
vänner om de hade låtar, eller om de ville skriva nytt. Till slut hade vi 12-15 låtar att välja på, 
tills vi bestämde oss för dessa fem: 
 
The man who left me for a widow – Text/Musik: Johan Medberg 
 
In orbit – Text/Musik: Hugo Lindmark & Charlee Nyman 
 
The path of least resistance – Text/Musik: Hugo Lindmark 
 
Hiding – Text/Musik: Hugo Lindmark & Charlee Nyman 
 
To sleep in your breath – Text/Musik: Hugo Lindmark  
 
 

Tidsplanering	  
 
Clara Sjöberg och Niklas Dahlstrand och jag gjorde i samråd med de många medverkande 
musikerna upp ett tidsschema för inspelningen av de fem låtar som utgör EP:n vi föresatt oss 
att spela in. Vi beräknade att vi behövde spela in allting på cirka tre veckor för att sedan hinna 
mixa det inom arbetets tidsramar. 
 
Alla inspelningar är gjorda 1-24 april 2017, på sammanlagt nio inspelningsdagar. 
En repetition med bandet skedde två dagar innan första inspelningsdag, den 30:e mars. 
Mixen arbetades med fram till den 14:e maj. 
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GENOMFÖRANDE	  
 
I det här avsnittet kommer jag redogöra för hur jag låt för låt tänkt kring arrangemangen och 
vad som har hänt med dessa under arbetets gång. 
    Jag kommer börja varje låtavsnitt med att skriva lite kort om låten i stort, för att sedan 
sammanfattande redogöra för det förarbete jag genomfört genom att arrangera låtarna. 
Därefter kommer jag beskriva inspelningen och i vissa fall mixen och plocka ut de händelser 
där det har hänt någonting kring arrangemanget. Slutligen kommer jag att göra en 
sammanfattning av vad jag kommit fram till under arbetet med respektive låt. 
    Insprängt i detta redogörande kommer jag också där jag anser det vara nödvändigt skrivit 
små reflektioner kring vad som skett och hur jag har tänkt. För att dessa personliga 
reflektioner tydligt ska avskiljas från min övriga undersökning har jag valt att skriva dessa 
reflektioner i kursiv stil. 
 
Arrangemangen har kommunicerats till bandet från mig som producent genom utskrivna 
ackordanalyser samt genom inspelningar jag gjort med överlag midigenererade instrument, 
inspelningar som jag framöver kommer att referera till som arrdemo. 
    Stråk- och blåsmusiker har fått tillgång till arrdemorna samt fått sina arrangemang 
utskrivna på noter. 
    Till kören har arrangemangen kommunicerats dels genom noter, men också med 
specialversioner av arrdemorna, där respektive stämma är höjd i volym, för möjligheten för 
sångarna att lära sig sina stämmor på gehör. 
    Vissa undantag till hur arrangemangen har kommunicerats har förekommit, vilket kommer 
redogöras för vid varje sådant fall. 
    Vissa detaljer har jag medvetet inte spelat in på arrdemon, eftersom jag inte ansett det vara 
nödvändigt för att musikerna ska förstå arrangemanget. Exempel på detta kan vara extra icke 
bärande akustiska gitarrer samt percussion av olika slag. 
 
Bandet, det vill säga trummor, bas, piano och akustisk gitarr spelades in först, och det gjordes 
genom livetagningar. Alla de fyra instrumenten spelades alltså in samtidigt, trummor i ett rum 
och piano, akustisk gitarr samt bas i ett annat. (Basen spelades dock in genom en linesignal, 
det vill säga att den inte hördes akustiskt ut i rummet.) Clara Sjöberg stod under dessa 
tagningar i ett tredje rum och sjöng slasksång, det vill säga sång som egentligen inte är tänkt 
att användas i den färdiga inspelningen, utan används som hjälp till de inspelande musikerna. 
    I övrigt spelades varje respektive instrumentgrupp in för sig. Bleckblås, träblås samt kör 
hade det gemensamt att de spelades in hela instrumentgrupperna samtidigt, alltså inte en och 
en. När undantag från  skedde kommer det här i uppsatsen att redogöras för. 
    Viola och violin är det enda på EP:n som inte är inspelat på Musikhögskolan i Örebro. 
Violan är inspelad i Stockholm och violinerna är inspelade i Sala, av Nina Wohlert och Sara 
Kihlman Wibe. Cellon spelades in på skolan med cellisten Stina Petersson, som kom till 
Örebro enkom för detta. 
 

The	  man	  who	  left	  me	  for	  a	  widow	  
 
The man who left me for a widow är skriven av Johan Medberg speciellt till Clara Sjöberg på 
Liljeholmens folkhögskola 2006, där de liksom jag vid tillfället studerade musik. Det är en låt 
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som aldrig blivit inspelad på riktigt, vilket är en av huvudanledningarna till att idén att spela 
in den här EP:n över huvud taget kom till. 
 

Förarbete	  
 

Arrangemanget till The man who left me for a widow är inte särskilt avancerat. 
 

Jag har försökt spela in en rätt enkel arrdemo som bygger en ljudbild mest runt den gitarrfigur som 
Johan [Medberg] skapade när han skrev låten. 
Det som kanske sticker ut arrangeringsmässigt är träblåset, som är rätt lättsamt. Tänk lite Lill 
Lindfors ”Låt mej va´ – de e´ bra” (Loggboken, 170328). 

 
Lill Lindfors Låt mej va' – de e´ bra är en översättning av Bob Dylans Don't think twice, it's 
alright, och jag har alltid älskat bleckblåset i den låten, som börjar vid 02:10 och sedan 
fortsätter låten ut. Jag älskar det eftersom det på ett sätt är så käckt, töntigt och glatt. Och 
eftersomjag uppfattar låten i stort som väldigt sorglig tycker jag att det uppstår en så otroligt 
fin kontrast. Jag ser nästan blåset som något slags gammal schlager, där jag tänker att man 
kunde sjunga otroligt mörka texter till väldigt käcka melodier. 
    I övrigt är det inte jättemycket som händer i arrangemanget. Pianot har en liten melodi som 
jag tycker om, och den akustiska gitarren har en rätt speciell plockfigur där den ljusaste E-
strängen är nedstämd till ett D. Hela plockfiguren är låtskrivaren Johan Medbergs påfund. I 
övrigt har jag försökt att göra ett rätt enkelt arrangemang som understödjer låten utan att vara 
i vägen för den. 
 
Johan Medberg har berättat för mig hur hans tanke var att försöka skriva en Joni Mitchell-
aktig låt till Clara Sjöberg, och att hans starka kärlek till Joni Mitchells The circle game från 
albumet Ladies of the canyon (1970) var en bidragande faktor vid tillkomsten av låten. När 
jag frågar honom om det i slutfasen av att skriva det här arbetet svarar han: 
 

Min förlaga var i första hand att skriva "en Joni Mitchell-låt" egentligen. Jag stämde om gitarren 
och spelade lite liknande greppen jag gjorde när jag spelade Circle Game som jag alltid varit 
väldigt stort fan av. Men min tanke var egentligen inte att göra en Circle Game 2.0. Utan bara att 
det skulle låta Joni Mitchell (Medberg, 2017). 

 
The circle game har ett väldigt sparsmakat arrangemang med endast två akustiska gitarrer som 
ackompanjemang. Det mest utmärkande i arrangemanget utöver detta är kören som sjunger 
unisont med Mitchells melodi i refrängen. Kören består av både mansröster och kvinnoröster 
och sjunger rätt oexakt vad det gäller att till exempel sjunga vissa konsonanter på samma 
ställe. För varje refräng tillkommer det även någon stämma i kören, vilket man behöver lyssna 
rätt noga för att upptäcka. Jag ville inte arbeta emot de här Mitchell-indluenserna, utan snarare 
jobba med dem, varpå idén om att göra en annan slags kör på refrängerna föddes. 
 

Funderar på att göra en unison kör av refrängen till Widow. Som i Joni Mitchells Circle game, och 
kanske spela in allt på samma gång, med ett stereopar bara typ. Försöka få den lägereldskänslan 
typ (Loggboken, 170419). 

 
Idén att sjunga unisont och att spela in allting samtidigt hängde sedan med och jag beslutade 
mig alltså för att inte spela in de stämmorna som finns på arrdemon med kören, utan endast 
spela in unison sång med dem. 
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Någon dag innan inspelningen av träblåset arrangerade jag klart det, eftersom det dittills bara 
hade markerats på arrdemon. 
 

Jag var inte nöjd med att ha barytonsaxen spelande samma sak som tenor och altsax, fast en oktav 
under, tyckte det kändes lite baktungt på något sätt. Istället bytte jag ut den tänka barytonsaxen till 
en tenorsax och gjorde att altsaxen istället spelar en överstämma på melodin. (Loggboken, 170419) 

 
Först då föddes också tanken på att spela in en solosaxofon, vilket jag tänkte för 
altsaxofonisten Gabriel Sternhufvud, som imponerat på mig med sina solon i ett tidigare 
projekt vi gjort tillsammans. Som ett led i att fortsätta Joni Mitchell-influenserna tänkte 
jag ett solo i lite samma stil som Wayne Shorters sopransaxofonsolo i Joni Mitchells 
Both sides now från albumet med samma namn som kom ut år 2000. 
 
För att få den lite speciella plockfiguren på den akustiska gitarren rätt bad jag Johan Medberg 
spela in en video på den, som jag sedan vidarebefordrade till gitarristen Johan Balder. 
    I pianot på arrdemon fanns det även en liten melodi som i det sammanhanget inte hörs så 
himla tydligt, men som jag gärna ville ha, varpå jag kommunicerade den muntligt till 
pianisten Mikael Wåhlin på den förberedande bandrepetitionen två dagar innan första 
inspelningsdag. 
    På bandrepetitionen framfördes ett förslag från musikerhåll att bandet i sista avslaget i 
slutet på sista refrängen, när Clara Sjöberg sjunger ”and miss the man who left me for a 
widow”, att den ettan endast ska spelas av gitarr. Vi testade och jag var försiktigt positiv, och 
vi sa att vi känner efter på lördag, det vill säga på första inspelningsdan två dagar efter (Ny 
inspelning 736). 
 

Inspelning	  
 
Redan under soundcheck när bandet spelade igenom låten insåg jag att det där avslaget som vi 
pratade om under repetitionen behöver finnas i alla instrument. ”Det där avslaget vi pratade 
om, det blir tomt alltså. [Så vi gör] som alla andra refränger”, hörs jag säga till musikerna i 
talkbacken, alltså den mikrofon som går från kontrollrummet ut i musikernas hörlurar (Ny 
inspelning 737). 
 
På inspelningsdagen tänkte jag inte på att det stället vi hade pratat om på repetitionen två 
dagar innan skulle komma, jag hade alltså inte en intellektuell inställning att jag nu skulle 
avgöra om det skulle vara med eller inte. Istället reagerade jag instinktivt på att det blev för 
tomt. Det jag inte kunnat bestämma mig om på repetitionen när frågan lyftes, kunde jag alltså 
avgöra direkt när frågan lämnade det intellektuella planet och jag bara kunde reagera 
känslomässigt. 
 
På inspelningen av saxofonerna skedde en liten arrangemangsmässig förändring då 
tenorsaxofonisten Janis Millers föreslog att han skulle gå ner och spela ett D på sista tonen i 
arrangemanget, för att skapa ett tersintervall med både grundton och ters. Jag tyckte det lät så 
bra att vi gjorde så. 
    När vi väl spelade in instruerade jag saxofonisterna om att det finns några pauser som jag 
tyckte var extra viktiga, jag säger: ”I refrängerna, se takt […] 56 till exempel. Den pausen vill 
jag ha”. Jag sjöng hur jag vill att rytmen ska spelas, med den pausen och tonen innan 
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markerad. Därefter bad jag musikerna att ringa in alla de ”viktiga pauserna” och gick igenom 
alla de taktnumren (Ny inspelning 757). 
 
Här kanske jag borde ha noterat på ett annat sätt för att bättre kommunicera min intention 
och snabbare komma fram till det resultat jag ville ha, till exempel genom att skriva en 
staccato-prick ovanför de korta tonerna innan pauserna. 
 
Jag hade inte förberett Gabriel Sternhufvud på att jag vill att han ska spela ett solo, utan när vi 
är klara med inspelningen av det noterade arrangemanget och musikerna kom in i 
kontrollrummet sa jag till honom ”Jag funderar på att ge dig ett lite solo här, om du är sugen. 
Jag är inte säker på att det kommer [komma med], men jag vill testa det” (Ny inspelning 757).     
    Jag visade vilket ställe jag vill ha det, efter andra refrängen och sjöng ungefär vilket slags 
stil jag ville ha det. 
    Jag gav också instruktioner om att jag i tredje refrängen ville ha lite svar på leadsången, 
”lite eko” som duellerar mot sången. (ibid.) 
    Vi lät honom spela en handfull tagningar tills jag kände att vi hade många bra grejer och 
melodier som vi kunde använda. 
    Veckan efter satte jag mig och redigerade ihop de bästa melodierna Gabriel hade skapat 
under sina solotagningar och skapade ett nytt solo så att säga. Allt bestående av melodier 
Gabriel hade skapat, men i en ordning och på platser där han inte alltid hade spelat dem. 
    Jag klippte även in en av de här melodierna redan efter första refrängen, eftersom jag ville 
etablera solosaxofonen innan det större solot kommer in. 
 
I den här redigeringen var jag klart inspirerad av Bruce Springsteens sätt att arbeta med 
saxofonsolot i Jungleland, som jag beskriver i avsnittet Bakgrund. 
 
När dubbelkvartetten som skulle sjunga kör befann sig i studion allihop repade vi med piano 
på refrängen. Jag fick då frågan av en sångare var de skulle sätta konsonanterna någonstans, 
eftersom det är brukligt inom traditionell körsång att sätta dem samtidigt. Jag sa då, med min 
kunskap om Joni Mitchells The circle games refrängkör, där konsonanterna som sagt sätt 
väldigt ojämnt, att vi inte bestämmer det, utan att de får komma när de kommer (Loggboken 
170421). 
 
Om jag vill åt känslan av ickeskolad unison sång, som jag tänker mig kring en lägereld eller 
som psalmsång i kyrkan och som jag var ute efter i den här refrängen, måste jag göra en 
analys av vad som utmärker psalm- och lägereldssång. Det jag tänker att jag var ute efter i 
den sortens sång var en känsla av det som händer när ett grupp människor sjunger en melodi 
som alla kan, men som man inte har repeterat tillsammans. Den där gemenskapen som kan 
uppstå mellan människor som delar kunskapen av att kunna samma melodi och text. Man 
möts och man sjunger ihop, inte för att visa upp för någon annan utan för att just bara mötas 
och umgås. Då är det ingen som bryr sig om var man sätter konsonanterna, eller om man har 
exakt samma rytm överallt. 
    För att uppnå den känslan var ett trick att just låta konsonanterna hamna där de hamnar. 
Jag tänker att det händer något rent pavlovskt i det. En klassisk betingning halvt 
undermedvetet. Att sjunga unisont och med konsonanter som hamnar lite varstans tänker jag 
sänder en signal till lyssnarens undermedvetande som säger att det här inte är konsert eller 
inspelning, det här är som lägerelden, som psalmsången, eller som Den blomstertid nu 
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kommer på skolavslutningen. Och med det tror jag att man faktiskt uppnår något slags effekt, 
en alldeles särskild känsla hos lyssnaren. 
 
Näst sista inspelningsdagen spelade vi in leadsång med Clara Sjöberg. När vi hade spelat in 
leadmelodin hittade vi även på stämmor till refrängerna. Till slut hamnade de endast på sista 
refrängen, för att refrängerna skulle ha en progression i allmänhet, men också för att likna 
progressionen med stämmorna som kommer i The circle game. 
 

Mix	  
 
I mixstadiet uppstod det diskussioner kring träblåset på verserna. Några tyckte att det var för 
glatt och att det drog ner allvaret i låten. Medan jag som producent ju var ute lite efter just det, 
det där Lill Lindfors-iga, något lättsamt som faktiskt kan understryka ett allvar istället för att 
förminska detsamma. 
    Jag gjorde en spontan undersökning genom att skicka en version med blåset och en utan till 
5-7 människor som fick svara på frågorna ”Vad får du för olika känslor av de båda 
versionerna, och vilken föredrar du?”. 
    Jag fick rätt olika svar, men kom till slut fram till ett slags kompromiss där blåset 
försvinner i första versen, men finns kvar i andra. 
 
Det jag tänker kan ha varit vettigt med den kompromissen är att man låter låtens ton hinna 
sätta sig innan det lite utmanande blåset kommer in. När det kommer in redan i första versen 
tänker jag att det påverkar så himla mycket mer vad man får för känsla av låten. Men när det 
istället kommer in först i andra versen har alla formdelar av låten presenterats, och alla de 
viktigaste textraderna anser jag också redan har varit. Då tänker jag att lyssnaren har hunnit 
bestämma sig för vilken känsla låten har, och påverkas inte riktigt lika mycket av ett lite glatt 
blås som kommer in och utmanar i känslan. Det går ju att jämföra med Lill Lindfors´ Låt mej 
va´ – de e´ bra, där ju det hurtiga blåset faktiskt också kommer in väldigt sent i låten, när man 
redan har bestämt sig för att det här är en sorglig låt. 
 

Sammanfattning	  av	  The	  man	  who	  left	  me	  for	  a	  widow	  
 
Joni Mitchells The circle game har haft en avgörande roll för hur den här låten arrangemang 
har blivit. Eftersom låtskrivaren Johan Medberg nämnt den som största förebild för den här 
låten har jag försökt fortsätta den tanken med arrangemanget, genom att använda samma 
tekniker i refrängen som används i The circle game 
    Saxsolot bär också inspiration från en annan Joni Mitchel-låt, nämligen Wayne Shorters 
solo på hennes låt Both sides now  från år 2000. 
    Saxofonerna på verserna bär inspiration ur Lill Lindfors´ Låt mig va´ – de e´ bra där en 
gammaldags lättsamhet ska skapa en kontrast till allvaret i låten. Dessa saker blev av den 
orsaken ifrågasatta och togs i mixen bort på första versen. 
    Arrangemanget för saxofonerna hade kunnat förtydligas med mer exakta artikulationer i 
notbilden. 
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In	  orbit	  
 
In orbit skrev jag tillsammans med Charlee Nyman våren 2016.  
 

Förarbete	  
 
Jag och Clara Sjöberg pratade rätt mycket om det här arrangemanget. Den har varit arrangerad 
för helt band i rätt många olika versioner. Vi diskuterade det lite fram och tillbaka. Men kom 
väl fram till, mest på Claras initiativ, att den inte skulle arrangeras för helt band: 
 
Jag tycker att den bär upp sig själv eg. Samtidigt lyfte det fint med stråkmattan o lite puls Får 
lite känsla av Det är vackrast när det skymmer/Frida Öhrn-soundet som vi snackade om (C. 
Sjöberg, personlig kommunikation, 27 januari 2017) 
 
Själv tyckte jag att det blev lite väl sparsmakat med endast gitarr och sång, så jag la på en 
synth som jag hade skruvat fram ett ljud på och som jag gillade mycket några veckor innan, i 
arbetet med en annan låt. 
 

Jag har strippat ner det här arrangemanget ordentligt nu, och nu ligger det bara en synt ovanför 
gitarren och basen, som är en midisynt från Element. Den är rätt fin och skapar mycket rum, även 
om den är rätt långt ifrån det tänkta soundet på EP:n i övrigt. (Loggboken, 170328) 

 
Det var först strax innan vi gjort klart med alla tre stråkmusiker att de kunde medverka på 
inspelningarna – vilket skedde så sent som en vecka innan stråkinspelningen skulle ske, när 
gitarr, sång och bas redan var inspelat – som jag började tänka att det skulle vara fint med en 
stråkkvartett på In orbit, istället för synth (Loggboken 170408). 
    Jag hade rätt stora problem med det här stråkarrangemanget och jobbade nästan en hel 
vecka för att få till det. Jag arbetade även under tidspress eftersom jag började med det med 
bara drygt en vecka kvar innan inspelning. 
 
Det känns som att jag rätt länge försökte få till ett arrangemang för band på den här låten. 
Jag tror inte det är omöjligt att det var på grund av att jag på ett sätt ville hävda mig som 
producent och arrangör. Att inte nöja sig med enbart akustiskt gitarr, bas och sång, utan visa 
upp att jag kunde göra mycket mer avancerad arrangering än så. Ett rätt ovettigt sätt att 
tänka enligt mig själv, eftersom det verkligen inte är att se till låtens bästa. Till slut blev jag 
dock övertygad om att låten faktiskt gjorde sig bäst avskalad. 
    Senare skrev jag dock en fyrstämmig sats för stråkkvartett till låten. Vilket gör att den 
fortfarande är avskalad, men samtidigt fick jag ju med det arrangemanget också verkligen 
chansen att visa upp mina arrangeringskvaliteter ändå. Så valde jag stråkkvartett för att det 
var för låtens bästa, eller gjorde jag det för att visa upp mig som arrangör? Jag är inte säker 
på svaret, även om jag ju hoppas på det förra. 

 

Inspelning	  
 
In orbit var den sista låten vi spelade in med bandet under helgen 1-2 april 2017. Jag fick en 
idé under helgen om att sätta Clara Sjöberg (sång), Johan Balder (gitarr) och Martin 
Wassenius (elbas) i samma rum och i en ring för den inspelningen. Jag tänkte att det kunde 



 

22 

vara en bra idé i en så avskalad låt att låta musikerna verkligen få musicera tillsammans och 
ha ögonkontakt, vilket de inte skulle haft om de stod uppställda som vi gjort tidigare under 
helgen, då Clara stod i ett rum där hon inte kunde ha ögonkontakt med någon av musikerna. 
Nackdelen var att vi inte skulle kunna spela in till exempel ny sång på en bra gitarrtagning, 
eftersom instrumenten läckte in i varandras mikrofoner. Men med tanke på den höga kvalitet 
på slasksång som Clara hade levererat under helgen ansåg jag att fördelarna kunde överväga 
nackdelarna, och att alla tre skulle kunna leverera även utan de här möjligheterna till 
efterbearbetning. 
    Vi tog sju tagningar av låten och var nöjda med flera av dem. Någon vecka senare när jag 
lyssnade igenom de olika tagningarna noggrant beslutade jag mig för att klippa ihop tagning 
fem och sju, eftersom första delen av tagning sju var bäst, medan den andra delen av tagning 
fem var bäst. Vilket är de två tagningarna som nu hörs, med ett klipp mellan dem precis när 
stråket kommer in. 
 
Att spela in stråkkvartetten var lite speciellt då vi spelade in alla en och en på olika orter. 
Eftersom vi spelade in violan först fick hon därmed också bestämma mycket hur stråket skulle 
spelas. Den största skillnaden mot det skrivna arrangemanget är att vi resonerade oss fram till 
att ta bort de flesta pauserna mellan fraser. Min tanke med pauserna vara att jag hade fått för 
mig att någon sagt till mig att även stråk behöver andas, precis som till exempel sångare. Men 
när violasten tyckte det var lika bra att spela på utan pauser i någon vidare utsträckning så 
gjorde vi helt enkelt så. 
    Musikbakgrunden var rätt svår att följa rytmiskt, det var inte inspelat med klick eller något, 
så vi fokuserade på att få snygga toner och lämnade tajmingen för att lösa i efterhand genom 
digital editering.  
 
Både för- och nackdelar med att spela in stråkmusikerna en och en. Musikerna hade ju ingen 
egentlig möjlighet att prata ihop sig hur de skulle spela, utan det blev att följa den som de fick 
ta över stafettpinnen ifrån. Fördelen var dock att vi kunde vara frikostiga med att koncentrera 
oss på ton framför tajming, eftersom vi visste att vi enkelt kommer att kunna lösa tajmingen 
digitalt i efterhand, medan ton är mycket svårare att rädda. 
 

Sammanfattning	  av	  In	  orbit	  
 
Jag var länge inne på att arrangera In orbit för band, tills Clara Sjöberg fick mig att inse att 
den gör sig bäst väldigt avskalad. 
    I början hade jag tänkt mig en atmosfärisk synth i bakgrunden, men när jag gjorde klart 
med stråkmusikerna beslutade jag mig för att skriva ett arrangemang för stråkkvartett till 
låten. 
    Många pauser jag skrivit in i arrangemanget försvann i mötet med musikerna. 
 
 
 

The	  path	  of	  least	  resistance	  
 
The path of least resistance är en låt jag skrev för många år sedan, men då på svenska. Den 
engelska texten skrev jag i januari 2017 till det här projektet, förutom sista versen som jag 
skrev i mars. 
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    Det finns en känsla i den här låten som jag ville komma åt. Jag har själv inte riktigt 
verbaliserat det mer än jag gjorde när jag skrev om den i loggboken: 

 
Hela den här låten är tänkt som ett enda långt crescendo. Arrangemanget bygger på det där 
pianokompet som låten börjar med, och sedan har jag försökt bygga låten kring det. Jag tänker mig 
den här låten som nåt slags tillstånd man kan befinna sig i precis efter chocken har lagt sig, den där 
granatchocken när allt bara blir helt tyst typ. Lite som när de kommer ur den där grottan i första 
Sagan om ringen-filmen (Loggboken, 170320). 

 
Det handlar på något sätt om tomheten som kan uppstå efter att man känt någonting väldigt 
starkt under en lång tid, när man just har förlorat någonting. Hur man kan känna att man 
saknar riktning i vardagen när man kliver ur det man har varit mitt uppe i under en lång tid. 
Men hur den där känslan av chock och tomhet ändå så småningom kommer ikapp en. Jag har 
väl försökt illustrera det lite i texten, med hur den i början är oklar, hur man bara följer minsta 
motståndets lag, men hur känslorna sakta kommer ikapp en och kan bygga stormar och 
känsloyttringar av total ärlighet, en ärlighet som kommer fram lite i sista versen. 
    En av sakerna som verkligen är bland de största kännetecknen i det här låtskriveriet och 
arrangemanget är hur basen i verserna ligger kvar på samma ton medan ackordet byts. 
Ackorden går från subdomninant till dominant, G till A i D-dur, medan basen ligger kvar på 
G där hela tiden. 
 

Förberedelser	  
 
Den är ganska precist arrangerad den här låten. Finns inte särskilt mycket utrymme för 
musikerna att själva göra så mycket saker egentligen. Den består även av rätt mycket 
arrangemang, bland annat två fyrstämmiga satser, i bleckblås och i kör, vilket nog bidrar till 
att det inte finns så mycket plats för kvar för utsvävningar. Det är dock inte arrangemang som 
är tänkta att ta särskilt stor plats i ljudbilden, utan de ska ligga där bak och bara bidra till den 
här långsamma upptrappningen av dynamiken i låten. 
    Det har varit en filosofi för mig rätt länge, att göra stora arrangemang som inte 
nödvändigtvis behöver framhållas eller visa upp sig. I min ansökan till den här utbildningen, 
som jag just nu befinner mig i slutet av, skrev jag för tre år sedan, angående en av mina 
sökningslåtar och arrangemanget av den: 
 

Det finns därför många små produktionsdetaljer som är mer eller mindre avancerade, som jag 
sällan lyfter fram särskilt tydligt i ljudbilden. I slutet av andra versen ligger det till exempel en 
bapa-kör, som jag tror att ingen tänker på utan att man pekat ut den för dem, men som jag också är 
övertygad om att man skulle sakna om den togs bort. Precis i slutet av låten ligger det även en 
femstämmig kör i bakgrunden, som fungerar som ett slags orgel nästan (Lindmark, 2014). 

 
Både kören och bleckblåset på The path of least resistance får man nog se som sådan grejer 
som är avancerad arrangering, men inte låter som det, eftersom det ligger så pass anonymt och 
långt bak i ljudbilden. 
 
Om jag återkopplar till min diskussion jag hade om In orbit – om att jag ibland arrangerar 
för att visa upp mina kunskaper, istället för att arbeta för låten bästa – tycker jag att det här 
kan anknyta till det, fast från ett litet annat håll. Om jag hade skrivit dessa avancerade 
arrangemang för att visa upp min skicklighet i arrangering tänker jag att jag också hade lagt 
dem väldigt mycket längre fram i ljudbilden än vad de nu gör. Samtidigt väljer jag att göra 
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det så noggrant, trots att sakerna hörs så lite, eftersom jag är övertygad om att det hörs 
skillnad i slutresultatet om man faktiskt har varit noggrann i alla led av arrangemanget, och 
inte ”fuskat” någonstans. 
 

Inspelning	  
 
Vi kämpade på inspelningsdagen rätt mycket med den här låten. Vi spelade in både med klick 
och utan, och vi försökte få till det där väldigt långsamma crescendot som pågår i hela låten, 
utan att börja öka för mycket i tempo. 
    När musikerna på eget initiativ, efter några tagningar som inte riktigt har fungerat, repade  
från mellanspelet och in i sista versen så hände det något. När de började sista versen bytte 
Martin Wassenius ton när ackordet byttes till A, innan han snabbt gick tillbaka till G:et och 
sedan stannade kvar där. Det låter som ett misstag, men direkt hör man hur jag i 
kontrollrummet börjar nynna bastonerna som följer ackordet. Och innan nästa tagning säger 
jag i talkbacken: 
 

Jag har en idé. Martin, du spelade fel så himla fint. Jag funderar på sista versen, att du ska […] gå 
på G:et och gå upp på A:et där. I sista versen, så det får bli den releasen där. Jag tror fan att det kan 
bli najs. Det låter skitbra i mitt huvud nämligen (Ny inspelning 74). 
 

Och så blev det. När basen följer med i ackordbytet i sista versen – när basen legat kvar 
på de ställena tidigare i låten – så hjälper det också dynamiken. Det skapas ett tryck och 
en strävan framåt i det fortissimo-läge och klimax som låten i den versen ska ha. 
 
Jag tror att det där bytet av baston betydde mycket för låten, jag tror det öppnade upp 
låten. Själva grejen med basen som ligger kvar envetet på sin ton är ju spänningen som 
aldrig riktigt får någon release. Jag tänker att musiken på det sättet också följer texten, 
att någonting har fastnat på en punkt som inte lyckas ta sig vidare. Man sitter fast där 
man är på något sätt. Men i sista versen öppnar texten upp sig lite till slut ändå. Det 
finns något nytt slags klarspråk där som inte finns innan. Mindre gåtfullt och mer 
rättframt. Och jag tänker att basen hjälper till i det, visar en väg framåt, något slags 
riktning i alltihopa. 
 
Samtidigt som det här var låten som var mest noggrant arrangerad på förhand var det den 
låten som var svårast och tog längst tid att få till i inspelningen. 
 
Jag tänker att det skulle kunna finnas ett motsatsförhållande här, att ju mer noggrant en låt 
är arrangerad på förhand desto svåra blir det arrangemanget att låta bra på inspelningen. 
En anledning till det blir så tänker jag skulle kunna vara att arrangemanget inte skapats efter 
det mest naturliga sättet att spela, vilket ju till en större grad är fallet när arrangemanget inte 
är exakt definierat från början, utan musikerna får en större frihet att spela efter vad som 
faller sig naturligt för dem. 
 
I inspelningen av bleckblåset byter vi ut två toner i sista versen för att få till ett snyggare 
ackord. 
 
Körarrangemanget till The path of least resistance skulle jag säga är ett rätt traditionellt 
arrangemang för körsång. Med körsång menar jag då inte backing vocals inom pop utan 
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traditionell kör. Det är ett arrangemang som verkligen utgår från noten, men olika 
rytmer i stämmorna och där alla stämmor har viktiga figurer var och en. Eftersom det är 
rätt sent på dagen när vi ska spela in kören på den här, och alla sångare inte kommer 
från en klassisk körtradition och läser noter som om det vore ingenting, bestämmer jag 
mig snabbt för att lämna kontrollrummet under inspelningen för att istället stå inne i 
studion och dirigera kören. På så sätt kan jag hjälpa varje stämma att sätta sina rytmer 
och toner på rätt ställen. 
 

Mix	  
 
I mixen beslutade vi oss för att ta bort de gitarrer som låg i outrot. 
 

Sammanfattning	  av	  The	  path	  of	  least	  resistance	  
 
Den stora förändringen som har skett i den här låten är dynamiken. Låten är nu uppbyggd på 
att musikerna spelar väldigt svagt från början till att spela väldigt starkt mot slutet. 
    Att basen byter toner i sista versen är en liten, men väldigt avgörande förändring. 
    Mest jobb lades ner på att få det väldigt exakt detaljerade arrangemanget att bli bra. 
 

Hiding	  
 
Precis som In Orbit är den här låten skriven tillsammans med Charlee Nyman våren 2016. 
 

Förarbete	  
 
Arrangemanget till Hiding hittade sin form när jag försökte hitta ett intressant gitarrkomp till 
låten. Ackord nummer två är ett G/B och jag valde då att ta det greppet på gitarrens sjunde 
band och fick därmed med de ljusa tonerna B och F# i plocket. När jag spelade de tonerna och 
landade i tonen E på C-ackordet så bildades den melodi som nu finns i gitarren i introt, och 
som jag sedan återanvänt i kör och blås från och med andra versen. När kören och blåset fick 
göra det känns det som att arrangemanget hittade hem.  
    Det är ju ett slags obligatstämma som kören och blåset spelar från andra versen. Med 
obligatstämma menar jag i det här fallet en melodi som är frikopplad från sångmelodin och 
därför har ett helt eget värde, oberoende av sångmelodin. 
 

Jag ha ha den melodin lite sjuttiotalig i soundet. Wall of sound, tänk Cohen True love leaves no 
traces (Loggboken, 170323). 

 
Jag har börjat gilla den grejen så himla mycket på senare år, de olika instrumenten som 
dubbar varandra och hur det då uppstår ett sound som är som ett tredje instrument. Som jag 
tänker att det är i Leonard Cohens True love leaves no traces, som ju Phil Spector 
producerade. Hur melodin i introt är träblås som dubbar varandra helt utan stämmor, men 
tillsammans blir instrumentet träblås likom, i Spectors ”Wall of sound”. Svårt att höra exakt 
vilka instrument som är med i mixen där. En teknik som även Brian Wilson berättat att han 
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inspirerades av och använde sig av vid inspelningen av The Beach Boys album Pet Sounds 
1967 (Massey, 2000). 
    När inspelningarna började hade jag inte arrangerat klart obligatstämman på sticket, så 
därför saknades den på arrdemon. 
    Pianofiguren som ligger i högerhanden har funnits med sedan låten skrevs, och jag ansåg 
hela pianofiguren vara så viktig att jag skrev ut den på noter till pianisten. 
    Överlag kan det sägas att jag kände att jag hade mindre kontroll över det här arrangemanget 
än vad jag hade för de andra låtarnas arrangemang. Jag var inte säker på hur och om det här 
skulle fungera när den spelades in. 
 

Inspelning	  
 
Efter några tagningar den 2:a april på Hiding kom bandet in i kontrollrummet och lyssnade. 
Basisten Martin Wassenius föreslog då att basen skulle komma in först i andra versen. Såhär 
sa han: 
 

Vi kan väl prova att stryka basen så jag bara lirar när trummorna lirar? Så basen inte är med från 
början. Så det blir lite lättare där. Jag tror det kan bli najs (Ny inspelning 741). 

 
Han sa att han trodde det räckte med gitarrbasen där och alla tyckte det lät som en 
rimlig idé och vi valde att pröva att göra så. 
    Musikerna gick åter in i studion och förberedde sig och Johan Balder satte sig och 
övade lite på det gitarrkompet han nu skulle vara mer ensam på i första versen. När han 
gick till det A-moll som bryggan börjar med la han sjuan på den ljusaste strängen. Man 
hör då mig istället nynna tonen C på det stället, och hur jag sedan säger till honom i 
talkbacken att jag inte vill ha den sjuan där, det G:et, utan att jag hellre vill ha just ett C, 
för att ”det blir en tydligare scenförändring” (ibid.). 
 
Nu efteråt tänker jag att jag snarare ville ha det där C:et där främst för att det är det 
C:et som finns i kör och blås. Gitarren spelar ju den melodi som senare kommer i just 
kör och blås, etablerar den. Och med C:et även i gitarren blir det konsekvent vilken 
melodi som spelas. Kanske går melodin till C just för att det blir en scenförändring. Så 
även om jag inte tänkte så medvetet när jag skrev melodin så kan det ju ändå vara 
anledningen till att den går dit, och då reagerar jag när Johan inte spelar så, men inte 
genom att säga 'körmelodin går dit så därför måste du också göra det', utan genom att 
mer känslomässigt sakna en scenförändring där. 
 
Pianofiguren som jag tyckte var så viktig att jag skrev ut den på noter förändrades också 
under inspelningen. Högerhandsfiguren som på arrdemon spelar samma sak genom hela 
låten fungerar ju som ett slags loop. Det är en figur vi kunde ha spelat in bara några 
takter av och sedan spelat upp den just som en loop. Det vi märkte när vi spelade in den 
var för det första att det var svårt att spela den så jämnt genom exakt hela låten att den 
fick den där känslan av att faktiskt vara en loop, samtidigt som Mikael Wåhlin spelade 
andra saker med vänsterhanden. För det andra blev också kvaliteten i spelet med 
vänsterhanden lidande av att lägga så mycket krut på att få loopen exakt. 
    Av de anledningarna bestämde vi att Mikael bara skulle spela figuren i högerhanden i 
intro och outro, och istället spelade vi in loopfiguren som ett pålägg efteråt. Ett pålägg 
som senare aldrig användes. 
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Jag blev så nöjd med hur det lät där, lugnet som infann sig i versen när loopen 
försvann. Jag tyckte helt enkelt inte att den behövdes, utan blev helt nöjd med hur hur 
pianot spelade utan den. 
 
Den lilla melodin i piano och gitarr som avslutar hela låten och som inte finns med på 
arrdemon var ett initiativ från Mikael Wåhlin och Johan Balder som de i princip pratade 
ihop sig om själva. Jag la mig inte i det särskilt, eftersom det blev så bra utan min 
påverkan. 
 
Tvärflöjten ligger i det noterade arrangemanget i oktaver mot varandra. På grund av att 
jag missförstått tvärflöjtens omgång var det en ton i bryggan i den undre stämman som 
inte gick att spela, eftersom den var för låg. Vi flyttade därför upp den stämman en 
oktav på hela bryggan, så de låg unisont istället. Eftersom vi hade den lägre oktaven i 
både blås och kör gjorde det ingenting, och jag tror heller inte att det hörs. 
 
När vi spelade in kör stötte vi på lite patrull på sticket. I arrangemanget är den unisona 
melodin i tre oktaver, där sopranerna är på toppen, altar och tenorer i mitten och barytonerna 
längst ner. Men eftersom jag inte hade sjungit in de stämmorna själv på demon hade jag aldrig 
hört hur det faktiskt lät. Och rätt snart insåg vi att det inte blev så snyggt att ha barytonerna 
där nere. Dels var det lite för lågt för dem att sjunga, dels blev det ingen snygg ljudbild. Så vi 
strök helt enkelt den stämman. 
    Jag instruerade männen att försöka sjunga lite blandröst, men ”sopranerna får gärna gå upp 
i det operaaktiga liksom” (Ny inspelning 761). 
    Trots detta hade vi svårt att få till en fin, enhetlig klang, och beslutade oss för att spela in 
kvinnorna och männen separat. När vi sedan lyssnade igenom beslutade vi oss för att endast 
ha kvinnotagningen kvar, eftersom det helt enkelt lät bäst. 
    På söndagen den 23:e april satt jag hemma och lyssna igenom vår inspelningar, då hade vi 
bara en inspelningsdag kvar. När jag lyssnade på Hiding var det något som slog an hos mig. 
Såhär skriver jag i loggboken: 
 

Den där höga soprantonen i Hiding, jag får såna himla typ Coro a bocca chiusa/Faurés Pie Jesu-
vibbar där. Om man skulle understryka det på nåt sätt. Göra det större (Loggboken, 170423). 

 
Styckena jag tänkte på är Giacamo Puccinis Coro a bocca chiusa ur hans opera 
Madame Butterfly, samt Gabriel Faurés Pie Jesu ur hans Requiem. Gabriel Fauré kan vi 
nog lämna därhän, eftersom jag inte tror nog annan kommer förstå den tankebanan hos 
mig. Men Puccini är tydligare. 
    1904 hade Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly premiär. I övergången mellan akt två 
och tre framförs Coro a bocca chiusa. Värt att anmärka är att kören sjunger en unison melodi, 
precis som kören gör i Hiding. I partituret är det noterat för sopraner och tenorer som sjunger 
den unisona melodin tillsammans, fast i deras respektive oktaver. 
    I den unisona och på sina ställen väldigt ljusa melodin där tyckte jag att det uppstod 
en klang som påminde om den i Hiding. För att understryka den tänkte jag att det skulle 
passa med stråkar. Så dagen efter när jag och Niklas Dahlstrand spelade in extra gitarrer 
och percussion på alla låtarna passade jag på att i en kaffepaus spela in lite midistråk, 
eftersom det riktiga stråket redan var inspelat. Jag valde tremolostråk, kanske för att få 
till den där lite ogreppbara känslan jag hade från Faurés Pie Jesu, och spelade in den i 
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två oktaver. Med det tycker jag också att sticket landade där jag ville ha det. Det blev 
stort, vackert och romantiskt. 
 
När vi spelade in leadsång kom jag och Clara Sjöberg tillsammans på stämmorna som 
skulle vara med på refrängerna. 
 

Sammanfattning	  av	  Hiding	  
 
Det var några saker i arrangemanget som vi valde att ta bort under inspelningen. Till exempel 
togs basen bort på första versen på basistens initiativ, och den loopaktiga pianofiguren 
försvann i hela låten förutom i intro och outro, efter vi spelat in den som ett pålägg, mest för 
att inse att det ju oftast låter bättre utan den. 
    Kören i sticket fick en ljudmässig helt ny inriktning efter en idé som uppstod när 
sopranerna sjöng tonerna med klassisk röst. Sticket förstärktes därför med midigenererat 
tremolostråk, för övrigt EP:ns enda midigenererade ljud. 
    Lite stämmor tillkom som planerat. 
 
 

To	  sleep	  in	  your	  breath	  
 
Melodin till To sleep in your breath och den första textversen skrev jag 2004 eller 2005 när 
jag studerade på Bollnäs Folkhögskola. Det är en melodi som alltid har hängt med mig, utan 
att jag lyckats skriva klart själva låten. När det här projektet kom på tal och jag funderade på 
vad jag hade för gamla låtar som skulle kunna passa i det här projektet kom jag att tänka på 
den här. Jag har nog tidigare alltid tänkt att den behöver en refräng, men nu insåg jag att den 
nog bara behöver de här verserna. 
    Jag skrev de två andra verserna helt tänkt för Clara Sjöberg och hennes lilla dotter. 
 

Förarbete	  
 
Jag prövade lite olika varianter på upplägg av arrangemanget. Men den tolfte februari under 
en sejour hittade jag ett gitarrkomp med melodi på toppen, och direkt efter det kom jag på 
visslingen samt den flerstämmiga, stora kören på vers tre. Ibland går allt fort och man känner 
direkt att det är något väldigt bra. Såhär skrev jag i loggboken den kvällen, en ren 
känsloyttring, kort och koncis: 
 

När man spelat in demo på nåt som kan vara ens livs bästa låt, och man inte vågar somna, för 
imorrn kanske det visare sig att den är dålig (Loggboken, 170212). 

 
Av erfarenhet vet jag att någonting man tycker är fullständigt briljant ena dagen kan kännas 
fullständigt värdelöst dagen efter. Men den här kärleken till den här låten och det här 
arrangemanget har hållit i sig. 
 
Det stråkarrangemang som finns på arrdemon var inte färdigt utan fungerade mest som en 
skiss. Det skrevs färdigt först veckan innan stråkinspelningen. Även körarrangemanget är 
mest markerat, eftersom det spelades in medan låten fortfarande hade en mycket lägre tonart, 
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vilket gjorde att det på arrdemon bara är uppitchat. Först senare anpassades arrangemanget till 
röstlägena i kören. 
    Någon vecka innan inspelningarna med bandet skulle börja satt jag och spelade in en slask i 
midi av vad cellon ungefär skulle spela, varpå jag spelade fel ton och fick därmed ett annat 
ackord. Ackordföljden var, precis som den är i introt på demon, D, G, Asus, A och så en 
repris på det. Men andra gången jag skulle spela G:et när jag satt med mitt midikeyboard 
spelade jag istället ett E, och skapade därmed ett Em7, istället för ett G-dur. 
 

Jag spelade fel idag Så det där G:et i andra vändan av Sleep blev ett Em7. Prövade att byta ut 
tonen på de andra instrumenten också, och jag tror jag gillar det. Blir en fin variation. Ska låta det 
sjunka in minst över natten innan jag bestämmer mig (Loggboken 170319). 

 
Jag tyckte om det minst lika mycket dagen efter så det fick bli kvar. Det här var dock så nära 
inpå inspelning att jag inte kände att jag hade tid att spela in någon ny gitarr på demon. Vilket 
innebär att det på introt och första versen på arrdemon spelas ett G-dur, medan det på de andra 
verserna blir ett Em7, eftersom det är vad alla andra instrument spelar. 
 

Inspelning	  
 
På inspelningen satt trummisen Kristofer Melin i ett eget rum, vilket gjorde att han kunde 
testa saker utan att förstöra för någon annan, på grund av att det läcker in i mikrofoner. Han 
började lägga de här stora symbalslagen i början av varje vers 2 och mellanspelet, som ju inte 
fanns med i något arr. Men jag tyckte det var himla bra så jag bad honom att fortsätta göra så. 
    Pianokompet spelas ju på ett annat sätt än på arrdemon. Speciellt i andra versen där jag 
uppmanade dem att spela så mjukt och varmt som det bara går. Resten spelade Mikael Wåhlin 
efter eget huvud, och jag hade ingenting att invända. 
    Inför outrot byter Kristofer Melin från att spela med klubbor till att spela med trumstockar. 
I den lilla tystnaden där innan hörde jag och Niklas Dahlstrand ljudet av när han bytte och 
sade direkt att det där är fint, det där borde vi behålla. Vilket vi sedan också gjorde. 
    I övrigt lades mest tid på att få till den där tagningen som kändes så lyhörd och innerlig 
som låten kräver. Till slut fick vi en som kändes just så. 
 
I körinspelningen på tredje versen fick vi jobba en del för att hitta rätt nyans samt att bli 
lagom samsjungna. Kören som bestod av åtta personer, två i varje stämma, stod uppställda i 
en lätt böjd rad, med sopranerna längst till vänster från kontrollrummet sett, och sedan altar, 
tenor och basar. Vi tog några tagningar där vi letade efter rätt nyans och det lät överlag väldigt 
bra, men samtidigt hittade inte sopranerna och basarna varandra riktigt. De sjöng båda 
melodin och var inte riktigt överens om hur den skulle sjungas. ”Jag tror jag vill sätta 
sopranerna och basarna bredvid varann, sätta dem i mitten” säger jag till Niklas Dahlstrand 
under en tagning (Ny inspelning 759). Så vi flyttar om alla stämmor så de istället står i 
ordningen alt, sopran, bas och tenor. Och så trycker vi på rec. Och allt låter otroligt illa. Hela 
den breda, mjuka, fina klangen vi hade innan är helt försvunnen. 
    Så vi ber sångarna helt enkelt att gå tillbaka till sina ursprungspositioner, varav allt låter bra 
igen. 
 
Det var väldigt intressant att upptäcka att det kunde låta så himla mycket sämre om kören 
endast genom en positionsförflyttning. I den andra positionen lät det så dåligt att det låter 
som att jag har skrivit ett dåligt körarrangemang. Om vi hade ställt upp kören på det sättet 
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från början hade det nog funnits en risk att jag faktiskt hade tänkt så, att nu har jag 
misslyckats med arrangemanget. Det är en lärdom jag kommer att bära med mig, hur mycket 
den uppfattade kvaliteten kan förändras genom sådana inspelningstekniska detaljer. 
 
Vid stråkinspelningen bestämde vi att, precis som på In orbit att stryka många av pauserna i 
slutet på fraserna och istället bara spela på. 
 
På sista inspelningsdagen spelade vi in vissling med Clara Alm. Dagen innan hade jag tänkt 
att det vore fint med lite fri vissling på slutet. Gå på en skogsväg på sommaren-vissling. Clara 
adlibade det, alltså improviserade en melodi enligt eget huvud, i en tre-fyra tagningar och 
sedan var det klart. Jag klippte sedan ihop de bästa delarna ut tagningarna och lade in det i 
projektet. 
 

Sammanfattning	  av	  To	  sleep	  in	  your	  breath	  
 
Överlag har det inte hänt särskilt mycket med själva arrangemanget under 
inspelningsprocessen. Det har tillkommit några cymbalslag i början av verser, en adlib-
vissling i outrot, plus att pauser har strukits i stråket. 
    Med bandet gick den mesta tiden åt till att få till den perfekta tagningen. 
    Noterbart är hur en omförflyttning av hur kören var uppställda kunde få ett arrangemang att 
skilja enormt mycket i upplevd kvalitet. 
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SAMMANFATTANDE	  RESULTAT	  OCH	  SLUTSATSER	   	  
 
Jag ska i det här avsnittet återkomma till mitt inledande syfte och mina frågeställningar och 
utifrån dem göra en sammanfattning av vad jag genom min undersökning kommit till för svar 
på dem. 
 

Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Såhär är mitt syfte och mina frågeställningar presenterade i början av arbetet: 
 

Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en för mig ny produktionsprocess och hur jag i 
denna process förbereder och kommunicerar poparrangemang med musiker inför en 
inspelning, samt vilken hänsyn som bör tas till vilka erfarenheter olika musiker har, samt i 
vilka traditioner de verkar. 
    På ett i överlag rätt outforskat fält hoppas jag med denna uppsats att kunna bidra med nya  
kunskaper och insikter, samt ge förslag på hur man i framtiden skulle kunna forska vidare  
inom detta forskningsfält.  
 

Frågeställningar	  
 
Hur förbereder och kommunicerar jag poparrangemang för inspelning, så att det tar hänsyn 
till musikers tidigare erfarenheter och de traditioner de verkar i? 
Hur och när sker förändringar i poparrangemang under en inspelningsprocess? 
 

Resultat	  och	  slutsatser	  
 
I varje låt har det hänt någonting hörbart med arrangemangen från ursprunglig vision till 
färdig låt. Det är dock bara enskilda saker som har lagts till eller dragits ifrån i 
arrangemangen, skelettet av arrangemanget har alltid funnits kvar. Jämför man arrdemor och 
nedskrivna arrangemangen kan man höra och se att de flesta ursprungliga intentioner och 
visioner har uppfyllts. 
    De flesta förändringar i arrangemanget har skett på musikers initiativ och vid 
inspelningstillfället. Vissa förändringar har skett på mitt initiativ vid inspelningstillfället samt 
vid mix. På en punkt har det också funnits olika viljor, men utan att vi kommit fram till en 
lösning som gjort alla helt nöjda, och då har ett slags kompromiss blivit resultatet. Beslutet att 
genomföra denna kompromiss har dock varit mitt eget. En del ändringar har också kommit till 
på grund av att arrangemanget var skrivet i lägen som för sångare och instrumentalister inte 
har låtit bra, alternativt inte varit spelbart eller sångbart för musikerna eller instrumenten 
ifråga. 
    Arrangemangen har kommunicerats till respektive musiker på olika sätt, baserat på mina 
tankar om nödvändighet för att olika slags musiker ska förstå mina intentioner. I regel har de 
instrument som spelar bestämda melodier fått sina stämmor på noter. I vissa fall har några 
melodier kommunicerats muntligt samt via inspelningar för musikerna att lära sig genom 
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gehör. Inga egentliga oklarheter har uppstått under processen på grund av att arrangemangen 
inte kommunicerats tydligt nog. 
    En sammanfattande slutsats att dra är att det inte har hänt lika mycket med mina 
arrangemang som jag inför arbetet trodde att det skulle göra.  
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DISKUSSION	  
 
Även om jag i mina resultat inte kommit fram till väldigt påtagliga svar på mina 
forskningsfrågor tycker jag att jag genom att undersöka och reflektera kring den här processen 
kommit fram till mycket annat som jag tycker är intressant angående producentrollen i ett 
inspelningsprojekt. 
    Jag tänker därför i detta avsnitt föra en diskussion kring vad mina lärdomar har varit i det 
här arbetet angående mitt arbete som producent och arrangör. 
 

Arrangemangets	  utveckling	  
 
En av mina arbetshypoteser inför det här arbetet var att det skulle hända rätt mycket med 
arrangemangen. Att saker skulle stöpas om på grund av olika orsaker, som till exempel att det 
inte fungerade som det var tänkt, eller att vi kom på bättre idéer, eller vad det nu skulle kunna 
vara. 
    Nu när jag sitter med det färdiga resultatet kan jag ändå konstatera att skillnaden på hur 
arrangemangen såg ut i mitt huvud när jag skrev dem inte skiljer sig väldigt mycket från det 
färdiga resultatet. Med det sagt har det ju verkligen hänt saker, som det redogörs för tidigare i 
det här arbetet, men det är saker som jag ändå skulle vilja sortera in under rubriken detaljer. 
Jämför man arrdemorna och det färdiga resultatet hör man skillnader, en del saker har kommit 
till, en del har tagits bort, saker har lyfts fram i ljudbilden eller dragits tillbaka, men överlag är 
det samma stomme rakt igenom. 
    Det allra tydligaste som har hänt är att det har blivit en konstnärlig tolkning av 
arrangemangen. De har fått konstnärligt liv. Musikerna har lagt in sina kunskaper, 
erfarenheter och konstnärlighet och arbetat tillsammans för att uppnå någonting större, något 
som är det där vi så sällan lyckas sätta fingret på inom konst. Själva konsten liksom. 
    Arrangemangen har också fyllts med dynamik. Varken på arrdemo eller i de nedskrivna 
arrangemangen har det funnits särskilt mycket dynamik. Jag hade såklart både kunnat skriva 
in dynamik i ackordanalys och noter, samt arbetat med det i arrdemorna, men frågan är ju om 
det hade varit värt det. Det som hade tagit mig timmar eller dagar att skriva och spela in, 
varenda liten dynamikförändring, kunde jag förklara på en halv minut i studion eller i 
repetitionssalen. Vilket ju föranleder frågan: hur mycket förberedelser är det egentligen 
rimligt att lägga ner? Jag ska återkomma med det i nästa avsnitt. 
    En intressant sak jag har upptäckt genom det här arbetet är hur en förändring av ett 
arrangemang kan ske när som helst under processen och av väldigt olika orsaker. För mig som 
producent gäller det att hela tiden vara uppmärksam, koncentrerad och lyhörd, eftersom det 
när som helst kan hända någonting som genererar en ny idé som i sin tur genererat ytterligare 
en. Ett experiment från en musiker kan bli en helt nödvändig del i låten, samtidigt som en 
felspelning kan leda till en förändring som blir avgörande för att hela låten ska kunna ros i 
land. Många av förändringarna som skett har skett tack vare små saker som musiker gjort och 
som jag lyckats plocka upp och sagt att de ska fortsätta göra så. På samma sätt har jag säkert 
missat en rad saker som skulle ha kunnat bli något, om jag bara varit mer uppmärksam på 
dem. 
 

Förarbete	  
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Jag har en historia av att ofta förbereda mig otroligt noggrant inför mötet med musiker. Det är 
som att jag alltid har trott att musiker inte ska förstå vad jag vill eller menar, att jag är för 
otydlig för att någon annan ska kunna förstå mig. Trots att detta egentligen aldrig har hänt 
mig, att musiker inte förstått vad jag menar, känner jag att jag kan bli övertydlig i mina 
förberedelser och arrangemang som jag kommunicerar med musikerna. 
    Även i detta arbete var till exempel arrdemorna ganska avancerade, om man räknar hur 
mycket arbete jag lade ner på dem. Nästan samtliga instrument spelar på alla ställen de ska 
spela, och det är verkligen i princip färdiga produktioner jag spelat in. Frågan jag ställer mig 
då är ju för vems skull jag egentligen lägger ner detta stora förarbete. Hur mycket är en del av 
mitt egna arrangeringsarbete och hur mycket är för att jag ska vara säker på att musikerna 
förstår mina intentioner? 
    På ett sätt tror jag att mitt sätt att arrangera mycket går ut på fylla ut luckor jag hör i 
arrangemang. En känsla av att ”här fattas det något” och sedan försöka fylla den luckan. På så 
sätt tror jag inte att någon av dessa låtar hade låtit som det nu gör om jag inte hade spelat in 
mina arrangeringsidéer när de kom till mig, för att sedan kunna lyssna på det och hitta andra 
luckor eller saker som fungerade mer eller mindre bra. Om jag bara skrivit ner arrangemangen 
på papper och sedan försökt kommunicera mina idéer muntligt till musikerna i studion hade 
det med säkerhet låtit på ett annat sätt. Hur det hade låtit vet jag dock ingenting om, men det 
jag tror är att alla de timmar jag levde med de här arrangemangen, alla olika idéer jag testade 
och lyssnade på för att komma fram till de som jag verkligen tyckte om, ändå har lett fram till 
ett resultat med en högre verkshöjd än de hade haft utan alla dessa timmars förarbete. Det är 
så många olika idéer som har passerat genom de här arrangemangen under processen, och 
fastnat har endast de idéer som jag verkligen genuint har älskat. 
    Som jag skriver under avsnittet Genomförande var till exemepl arrangemanget till To sleep 
in your breath ett direkt resultat av att jag provade att spela in olika idéer till hur 
arrangemanget skulle kunna vara. Efter några olika försök hittade jag känslan jag var ute efter 
i låten genom ett gitarrkomp, en vissling och en flerstämmig kör. Det var ju ett arrangemang 
jag hittade efter att ha prövat tre eller fyra andra sätt att göra arrangemanget på, utan att fastna 
riktigt för något av dem. Låten var ju färdigskriven när det gäller text och melodi, men det var 
först när jag kom på det här arrangemanget som jag ju börja känna att det var en av mitt livs 
bästa låtar. 
    Jag har, egentligen fram till att jag nu gör den här reflektionen, tänkt att dessa arrdemor 
framförallt är till för musikerna, eftersom jag är så rädd att jag inte ska kunna förklara mig 
tydligt nog. Men nu börjar jag istället tro att jag kanske gör dem mer för min egen skull. För 
att få testa tio olika idéer för att nå fram till den idén jag verkligen älskar. 
 

Kommunikationen	  
 
Som jag säger ovan trodde jag att fler förändringar skulle ske med arrangemangen under 
inspelningen än vad som skedde. Istället har min största roll under inspelningsprocessen varit 
att hjälpa musikerna att tolka det som jag har arrangerat. Precis som låtskrivarna Lieber och 
Stoller klev in i studion på grund av att de ansåg att deras på papper nedskrivna arrangemang 
inte räckte för att få musikerna att tolka deras arrangemang enligt deras intentioner, har jag 
insett att min roll är densamma; min roll är att initierat kunna förklara vad intentionerna 
bakom arrangemanget som finns på papperen och arrdemon är för några. 
    Därför anser jag att man också kan säga att min roll förändrades när själva inspelningarna 
började. Inför inspelningarna var min roll arrangör. För att jag sedan skulle kunna vara säker 
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på att mina intentioner med mina arrangemang blev som jag tänkte och inte blev förvanskade 
intill oigenkännlighet var jag tvungen att likt Lieber och Stoller följa mina arrangemang in i 
studion. Väl där bytte jag roll och blev en producent, en uttolkare av de arrangemang jag hade 
skrivit. Visst fanns det små korn av arrangören kvar, men i det stora hela hade jag lämnat 
honom utanför. 
    I min roll som producent och uttolkare av arrangemangen behöver jag vara lyhörd, 
koncentrerad, ha tålamod och vara prestigelös. Jag måste vara beredd att andra kan ha idéer 
som är bättre än mina och jag måste vara beredd att ta emot de idéerna och ta dem på allvar. 
För om någon kommer på en idé som är bättre än den jag har betyder det inte att jag är en 
sämre producent. Min roll som producent kan omöjligt vara att hela tiden ha bättre idéer än de 
musiker jag arbetar med, min roll måste vara att kunna sålla bland mina egna och andras idéer 
för att nå fram till de idéer som faktiskt är de bästa, och att kunna göra det så ofta som 
möjligt. Det prestigelösa i att erkänna att någon kommer på bättre idéer än jag själv gör, gör 
mig därför inte till en sämre producent, utan till en bättre. Lite hårdraget vill jag påstå att för 
varje gång jag väljer någon annan idé framför min egen blir jag en bättre producent. Detta kan 
givetvis inte gälla alltid, men eftersom jag tror att den egna prestigen är ett större problem än 
att man för ofta viker sig för andras viljor i producentrollen vill jag ändå framhärda den 
positionen som något av en sanning. 
 
I ett projekt med så många musiker inblandat – 22 stycken i detta fall, som till vardags spelar i 
väldigt olika genrer – finns det inte endast ett arbetssätt för mig som producent att jobba på. 
Med så många musiker och endast nio inspelningsdagar behövde vi hyfsat snabbt nå det 
resultat vi önskade. För mig som producent tänker jag att det då är bra om jag kan anpassa 
min kommunikation med musikerna efter det sätt att jobba på som de är vana vid. 
    När jag säger kommunikation menar jag alltså både det sätt jag har förberett musikerna på 
gällande mina arrangemang – det vill säga genom noter, arrdemor och dylikt – men också den 
muntliga kommunikationen jag har med musikerna vid inspelningstillfället. 
    Bandet – trummor, bas, gitarr och piano – tänker jag verkar i en tradition, inte minst genom 
deras utbildning på Musikhögskolan i Örebro, där ensemblespelet är centralt. En ofta platt 
hierarki där man gemensamt kommer fram till hur arrangemanget ska utformas. Om man 
lyssnar på den inspelade dokumentationen hör man också hur jag flera gånger låter musikerna 
diskutera med varandra hur vissa saker ska lösas. Detta gör jag av flera anledningar. För det 
första ligger det närmast deras sätt att arbeta till vardags, vilket jag därför tänker är det sätt att 
arbeta som de känner sig tryggast med. För det andra tror jag att de besitter kunskaper om 
ensemblespel som jag helt enkelt inte gör. Jag litar på att deras erfarenheter i att få ett band att 
låta bra tillsammans ofta är större än mina, och att det därför kommer bli bättre om de får hitta 
den lösningen tillsammans. För det tredje är jag ju såklart helt övertygad om att det kommer 
komma fram fler bra idéer om musiker känner sig välkomna att komma med dem, än om jag 
nödvändigtvis kände att alla idéer måste komma från mig. På så sätt kan vi till exempel få till 
den där lilla melodin i piano och gitarr som avslutar Hiding, helt utan att jag lägger mig i. 
    När man istället lyssnar på inspelningarna från stråkinspelningarna hör man att vi inte 
någon gång pratar om vissa toners vara eller icke vara. Arrangemanget finns på papper och 
inte någon gång kommer vi nära en diskussion om att eventuellt ändra någon ton någonstans 
för att kanske få ett häftigare ackord eller vackrare klang. Att det hör ihop med att 
stråkmusikerna oftast arbetar inom en klassisk tradition tänker jag är mycket troligt. I klassisk 
musik sker det nog inte särskilt ofta att någon ifrågasätter tonhöjder i ett stycke. Det man 
istället kan diskutera är artikulation, styrka, fraser, och ibland även toners exakta längd och 
hur långa pauserna ska vara. 
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    Om vi sedan jämför stråket med träblåset, som verkar mycket mer inom en jazztradition – 
där man dels kan spela efter noter, dels improvisera, men även där man kanske är med och 
skriver arrangemangen till en högre grad än jag tänker att utövande stråkmusiker faktiskt gör 
– så tänker jag att det är mycket naturligare för saxofonisten att föreslå att byta ut en ton så vi 
kan få en durters, som händer i slutet av The man who left me for a widow. 
    Med kören arbetade vi med olika traditioner på olika ställen. På refrängen till The man who 
left me for a widow och på tredje versen på To sleep in your breath arbetade vi i en 
gehörsbaserad tradition där det mycket sällan sjungs efter noter. Noten gör helt enkelt inte 
någon större nytta, eftersom deras matematiska form passar dåligt för den sortens melodier. 
På andra ställen fick kören arbeta i en mer klassisk körtradition, som till exempel i slutet av 
To sleep in your breath  samt i kören på The path of least resistance. Om kören i slutet av To 
sleep in your breath var fraser som ändå var rätt lätt att lära sig innantill var kören på The path 
of least resistance desto krångligare, och krävde en notläsning om man inte hade pluggat in 
det ordentligt inför inspelningen. På så sätt blev det naturligt för mig att gå in i studion på den 
senare och agera dirigent, för att snabbare komma fram till det tänkta resultatet, och jag fick 
även höra det från sångare i kören efteråt, att de tyckte att det var väldigt skönt att jag 
dirigerade på den. Nu spekulerar jag i och för sig, men jag kan inte tänka mig att det hade 
varit särskilt behjälpligt om jag hade kommit in och dirigerat på refrängen till The man who 
left me for a widow av den enkla anledningen att det inte var musik som kommer från en 
tradition som innehåller dirigering. 
 

Metodreflektion	  
 
Mitt arbete med att skriva loggbok samt spela in mig själv i inspelningssituationerna har 
fungerat bra för mig i det här arbetet. Loggboken har fångat upp de tankar jag haft under 
arbetets gång och som inte fångas upp av de ljudinspelningar jag har gjort. Medan 
ljudinspelningarna kan ge rätt exakta svar hur det gick till när någonting till exempel 
förändrades i arrangemangen och vad jag och musikerna kommunicerade verbalt vid de 
tillfällena. 
    Min arbetshypotes var att mina förberedda arrangemang skulle förändras mycket under 
inspelningsperioden och att jag därför tydligt skulle kunna peka på hur arrangemangen 
utvecklas och förändras. Mitt upplägg med noggrant förberedda arrangemang och 
förhållandevis kort tid i studion ledde dock till att inte särskilt många förändringar faktiskt 
skedde. Om målet är att förstå hur ett poparrangemang växer fram hade ett annat upplägg 
möjligtvis fungerat bättre. Till exempel hade jag istället kunnat lägga mitt huvudfokus på det 
förberedande arbetet, mitt arrangeringsarbete, där vi nu med facit i hand vet att arrangemanget 
i huvudsak faktiskt växte fram. Ett annat sätt att arbeta på hade kunnat vara att spela in olika 
låtar enligt de olika sätt de olika producenterna jag skriver om under rubriken Problemområde 
– poparrangemang arbetat och därefter jämfört resultaten. 
 

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 
I det här arbetet har det varit uppenbart för mig som forskande att jag befunnit mig inom ett 
område – arrangering inom populärmusiken/popen – där det finns otroligt lite forskning. På 
ett sätt förvånar det mig lite, med tanke på hur stor del av musikvärlden som ändå utgörs av 
den här sortens musik. Samtidigt känns det som att just popen är ett väldigt nytt ämne på våra 
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högre utbildningar, som jag tänker istället har varit väldigt dominerade av klassisk musik, jazz 
och folkmusik. 
    Därför tror jag att det behövs genomföras allmän grundforskning inom ämnet. Vad 
utmärker poparrangemang i jämförelse med andra sorters arrangering och vad finns det för 
likheter? Vad kan man få för olika resultat vid en inspelning beroende på hur man 
kommunicerar arrangemang? Vad händer med arrangemang när musiker och producent 
bestämmer olika mycket? 
    De olika arbetssätt som producenterna under rubriken Problemområde – poparrangemang 
berättar om hade jag också tyckt varit intressant att få se undersökta på ett mer metodiskt sätt.  
    Eftersom mina resultat också gett indikationer på att musiker ur olika traditioner bidrar med 
olika slags förslag på hur arrangemangen ska tolkas eller förändras hade det varit intressant att 
se om det sätt som till exempel jazzmusiker via ensemblespel är vana vid ha en stor påverkan 
på själva utformningen av arrangemang skulle gå att applicera på en klassisk musiker, 
musiker som annars är vana vid att alltid spela exakt de toner som är nedskrivna på ett 
notblad. Vad skulle klassiska musiker kunna bidra med till ett arrangemang om de kände att 
det var påbjudet att förhålla sig lika fritt till arrangemangets noterade toner som en 
jazzmusiker kanske gör? 
    Jag hoppas att det här arbetet kan ge olika uppslag för hur man kan tänkas forska kring det 
här området i framtiden. 
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Klingande	  del	  	  
 
Till detta arbeta hör en klingande bilaga, nämligen EP:n Clara Sjöberg – The man who left me 
for a widow. 
    De fem låtar som finns därpå och som detta arbete handlar om finns att ta del av på följande 
länk: 
https://goo.gl/k5MjGe 
 
De fem låtarna har även planerad offentligt utgivning i slutet av 2017 och kommer efter det gå 
att finna på diverse streamingtjänster. 
 
 

Arrdemor	  
 
De arrdemor som spelades in inför inspelningarna går att lyssna på via följande länk: 
https://goo.gl/JwQA42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


