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Abstrakt 

Den här uppsatsen behandlar ett konstnärlig projekt i vilken upphovsmannen 

arrangerade ett antal låtar ur afroamerikansk tradition för symfoniorkester. Syftet var 

att undersöka arbetsprocessen vid överföring av denna typ av musik till detta 

specifika medium. Metoden som användes var skisser och intervjuer med 

professionellt verksamma arrangörer som underlag för att skapa och analysera det 

konstnärliga materialet. Arbetet resulterade i en konsert den 3:e mars på Nybrokajen 

11 i Stockholm 2011. Nyckelord: arrangering, afroamerikansk tradition, 

symfoniorkester, arrangörer, popmusik 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

1.1 Personlig bakgrund 

Jag började producera musik 1999 med hjälp av datorprogramet, Fasttracker, som då var 

populärt inom den s.k. Demoscenen1 (i vilken jag själv även var verksam). Vid denna 

tidpunkt hade jag i princip aldrig rört ett instrument, mer än något år i musikskolan, men 

efter att ha funnit Fasttracker ägnade jag flera år åt att producera musik och tävla vid större 

konvent som t.ex. Dreamhack2, allting utan att ha tillgodogjort mig skolning inom några som 

helst musikteoretiska element (inklusive noter). 2001 köpte jag min första synth och började 

använda sequencermjukvara och samplingar i större utsträckning. 

Efter ett tillfälle då jag fick höra soundtracket till filmen Gladiator3 började jag intressera mig 

för orkestral musik. Jag blev tagen enorma styrka en symfoniorkester kunde frambringa, 

men även den okonventionella blandningen av elektroakustiska och mixtekniska element 

såsom akustisk gitarr som ackompanjemang till full orkester som just detta soundtrack 

innehåller. Jag köpte en till synth med orkestersamplingar i och började ”fuska” orkestrering 

så gott jag kunde utan någon som helst koll på instrumentation. 

2002 började jag ta pianolektioner, och jag bestämde mig 2003 att söka programmet 

Arrangering & Komposition vid Piteå Musikhögskola. Jag blev inte antagen vilket kändes 

som ett bakslag. Istället började jag folkhögskola 2004 som efterföljdes av lärarutbildning på 

Musikhögskolan i Örebro 2005 med piano, inriktat mot afroamerikansk tradition, som 

                                                            
1 Demoscenen är benämningen på en subkultur ännu idag aktiv som producera s.k ”demos” och de 
beståndsdelar som dessa innehåller. Demos, som är små programmerade realtidsanimationer med musik, har 
sina rötter i avlägsnande av kopieringsskydd på mjukvara. Grupper av mjukvarupirater formades vilket 
resulterade i att dessa placerade ett sorts animerat signum med den mjukvara som de bröt kopieringsskyddet 
på för att visa vem som gjort arbetet och spridit mjukvaran. Detta ledde senare till  separata tävlingar i de 
beståndsdelar som ett demo innehåller. 

2 Dreamhack är världens största datorfestival. 

3 ”Gladiator” är en amerikansk film från 2000 med musik av Hans Zimmer. 
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huvudinstrument.  Det var här jag fick skriva mitt första arrangemang för en relativt spretig 

besättning bestående av slumpmässigt utvalda instrumentalister i samma årskurs. Detta 

öppnade en ny dörr för mig, och efter att kort därefter även skrivit ett arrangemang till 

SMASK4 så bestämde jag mig för att ägna mig mer åt arrangering. 2008 sökte jag återigen 

kompositionsutbildningen i Piteå och blev antagen. 

Under mina år på utbildningen har jag skrivit ett hundratal arrangemang för olika ensembler 

(både inom studierna och professionellt), men det har alltid varit symfoniorkester som lockat 

mest på grund av att den erbjuder i princip oändliga möjligheter till variation av klangfärg, 

dynamik, m.m.  

Svängrummet mellan extremerna i respektive parameter är stort jämfört med mindre 

ensembler. Jag har också under åren utvecklat en musikertillvänd inställning, alltså att skriva 

stämmor som alltid skall kännas motiverade och roliga att spela för de framförande. Att 

kunna kombinera kontrapunktiska element, stämkorsningar och klangfärg med spännande 

musikaliskt material för varje enskild musiker gör enligt min erfarenhet symfoniorkestern till 

en oslagbar ensembleform som skapar förutsättningar att öppna musikaliska världar som 

saknar motsvarighet i övriga ensembleformer. Efter att ha hört albumet ”Both Sides Now”5 

blev jag helt förälskad i konceptet pop för symfoniorkester. Det är utan tvekan en av de 

största inspirationskällor till arrangering som jag haft och en av de största anledningarna till 

uppkomsten av detta arbete. 

 

 

1.2 Projektet ”Lilith goes Symphonic” 

Idén till arbetet, undersökningen och den konstnärliga redovisningen föddes, som så många 

andra bra idéer, över en öl på Skeppsbron i Stockholm. Via en medlem i låtskrivarföreningen 

Lilith Eve6, som sedan även blev exekutiv producent för hela projektet, framförde jag en idé 

om att medlemmarna i föreningen skulle få möjlighet att framföra sina verk arrangerade för 

symfoniorkester, och att jag skulle göra en analys av processen i skapandet av dessa 

arrangemang som examensarbete på min kompositionsutbildning. Vi kontaktade Stockholm 

Ungdomssymfoniker (SUSO), Stockholms Kulturskolor och Riksförbundet Unga 

                                                            
4 Svenska MusikAkademikers SångKåntest – Musiktävling som varje år återkommer vid Sveriges samtliga 
musikhögskolor. 

5 ”Both sides now” (2000) är ett album med Joni Mitchell tillsammans med symfoniorkester arrangerat av Vince 
Mendoza. 

6 ”Lilith Eve” är en svensk låtskrivarförening med endast kvinnliga medlemmar. Den sammantagna 
genrebredden hos alla deltagare är mycket stor, men kan sammanfattningsvis säga att de tillhör låtskrivar- / 
”singer-song-writer”-traditionen. 
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Musikanter7 och kallade till möte gällande detta under hösten 2010. Detta var startskottet för 

vad som skulle bli en konsert med 11 låtar i nyskrivna arrangemang framförda på 

Nybrokajen 11 i Stockholm. Förutom själva konserttillfället gjorde vi även en inspelning med 

enbart symfoniorkester med ändamål att i slutändan producera en skiva där vi skulle lägga 

på sång i efterhand i studio. I skrivande stund är dock inte sång inspelad och projektet är 

inte klippt och mixat, därför bifogas med arbetet en live-upptagning från konserten. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka, beskriva och aktivt påverka min egen arbetsprocess 

vid arrangering av musik från afroamerikansk tradition för symfoniorkester med tre olika 

förutsättningar som utgångspunkt. Metoden för detta kommer att baseras på intervjuer  med 

tre i Sverige professionellt verksamma arrangörer, skisser och berättelser om de subjektiva 

upplevelser som uppstått under arrangeringsprocessen. 

 

 

1.4 Arrangering – en bred konstnärlig och hantverksmässig roll 

Arrangering har funnits som hantverk under hela musikhistorien. Många av de stora 

kompositörerna började med att arrangera andra kompositörers verk för att öka sitt 

hantverkskunnande. Det har arrangerats i stilar, skrivits pastischer8,  och instrumenterats 

musik mellan olika medium, m.m9. I vissa fall har arrangering och instrumentation orsakat 

kontrovers, och vissa hävdar att man inte ens bör överföra musik mellan olika medium (eller 

åtminstone hålla denna typ av verksamhet till ett minimum) därför att det strider mot 

kompositörens ursprungliga intentioner.10 

Vad som ändå är klart är att arrangering, både förr och nu, är ett mycket brett område med 

många olika ingångar. Personligen är det också detta som tilltalar mig: att varje uppgift 

skiljer sig från de andra på något sätt. Vad som också tilltalar mig är att det ofta finns någon 

typ av förlaga eller idé kring vad som ska göras och vilket referensmaterial som ska 

användas, vilket fungerar bättre i mitt skapande än att få total frihet. 

                                                            
7 ”Riksförbundet Unga Musikanter är en riksorganisation för ungdomar som spelar, sjunger, dansar, drillar eller 
spelar musikteater.” (källa: RUM) 
8 Komposition i en specifik stil/epok/i linje med en viss kompositörs signum, etc. 

9 Översatt från Groove s.65 

10 I. Bengtsson: ”Från visa till symfoni” s. 265 
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Komposition – Arrangering – Instrumentation 

Skillnad mellan arrangering – komposition 

Gränsen kan ibland uppfattas som något diffus mellan dessa två fält. Fältet 

arrangering ingår i fältet komposition och vice versa, men när jag talar om 

arrangering i detta arbetet syftar jag på att det finns någon form av förlaga att utgå 

ifrån. Det kan sträcka sig från allt från t.ex. en liten melodifras som ska tonsättas i ett 

helt stycke, till att vara en mer exakt uppgift som t.ex. att planka11 låt A och 

instrumentera för ensemble B enligt originalform och harmonik”. I den förstnämnda 

exemplet ingår en betydligt större grad av konstnärlig frihet, vilket kan anses närma 

sig kompositionsvärlden i större utsträckning, medan den sistnämnda uppgiften är 

av mer hantverksmässig karaktär med liten konstnärlig frihet och därför kan anses 

närma sig ren instrumentation i större utsträckning. 

Arrangering som hantverk 

Hjortek/Johansson (1999)12 har gjort en bra definition av hantverket arrangering: ”För 

att enkelt beskriva vad arrangering handlar om skulle man kunna säga att det gäller 

att bestämma vilka som ska spela, vad de ska spela och när de ska göra det.”. 

Baserat på detta ingår det i hög grad en tillämpning av arrangeringtekniker i 

kompositionsfältet. Metoder att strukturera form, harmonik, melodik, rytmik, 

variation, etc kan anses befinna sig i arrangeringsområdet, allt för att i slutändan 

producera en musikalisk sammansättning som uppfyller det syfte man tänkt sig. 

Instrumentation – tvetydligt begrepp 

Instrumentation kan anses vara ett tvetydligt begrepp: ur en synvinkel kan 

instrumentation definieras som den hantverksmässiga förståelsen av enskilda instrument 

och hur flera instrument klingar ihop i olika ensembleformer. Instrumentation förekommer 

som ett självklart inslag inom både komposition och arrangering. Det finns mängder 

av falluckor och misstag som kan undvikas om man tillgodogör sig 

instrumentationshantverk, praxis och instrumentala ideom. Min erfarenhet är att 

professionella musiker har föga förståelse för grundläggande misstag och det ligger i 

mitt intresse att vinna förtroende hos de framförande musikerna genom att visa 

respekt och förståelse gentemot deras instrument och dess roll i en 

ensemblesituation. 
                                                            
11 Med ”planka” menas att via gehör lyssnar ut musikaliska element såsom melodi, harmonik, rytmik och form, 
från en ljudande förlaga. Detta kan göras i varierande detaljgrad beroende på vad situationen kräver. 

12 ”Arrboken” (Hjortek/Johansson) är en bok skriven som ett allmängiltigt verktyg vid arrangering av musik i 
pop/rock-stil. 
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Att ”instrumentera” innebär alltså att på något vis tar beslut om ”vem som spelar 

vilken stämma” baserat på denna hantverksmässiga kunskap. Vissa 

arrangeringsuppgifter kan, som tidigare nämnts ha mycket hög styrningsgrad i 

förhållande till förlagan, så tillvida att man är helt låst till ett utgångsmaterial. Vid 

vissa tillfällen kan det dock vara lämpligt att tillföra t.ex. pedaltoner13 beroende på 

ensembleform, att plocka bort stämmor vid reduktion från större till mindre 

ensembler m.m, men åtanken bör vara att en lyssnare skall uppfatta att det är i 

princip exakt samma musik, bara spelat av andra musiker än stycket i sitt original. I 

alla dessa fall har arrangören fått till uppgift att instrumentera ett stycke musik mellan 

olika ensembler. 

Det finns också en något mildare variant av att instrumentera musik: det kan 

exempelvis vara så att en ensemble vill framföra ett stycke, men inte uppnår 

spelteknisk nivå för detta. Då kan det vara omöjligt att direkt instrumentera musiken 

i fråga, vilket leder till att stämmor måste förenklas och bearbetas, och därmed rör 

man sig i större utsträckning inom arrangeringsfältet. Slutresultatet blir ett stycke 

som (förhoppningsvis) liknar originalförlagan så mycket som möjligt, men är 

berarbetad för att i större utsträckning passa ensemblens förutsättningar. 

Sammanfattningsvis 

Jag vill avsluta denna del av bakgrunden med att illustrera spänningen mellan de fält 

som nämnts på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
13 Pedaltoner är vanligtvis långa toner eller ljud (ex. cymbaler) som används för att limma ihop ett musikaliskt 
material och ge fyllighet i en samklang. Utan dessa kan ett musikaliskt material upplevas som ”torrt”. 

KOMPONERA ARRANGERA INSTRUMENTERA 

Hög grad av 

Konstnärlig frihet 

Låg grad av 

Konstnärlig frihet 

INSTRUMENTATION 
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1.5 Grundidén till undersökningen 

Den första idén till arbetet var att formulera en manual för ett effektiv sätt att 

arrangera musik ur afroamerikansk tradition för symfoniorkester. Jag har emellertid 

valt att under arbetets gång omformulera detta – dels på grund av tidsbrist, men 

även på grund av det konstnärliga värdet – till en mer personlig analys av hur 

processen såg ut i tre olika arrangeringssituationer. För att tillföra ett extra element 

tyckte jag att det vore intressant att diskutera låtarna i intervjuer med arrangörer som 

är professionellt verksamma. 

Strukturen på arbetet kom  att baseras på fyra grundstommar: första intryck av låtarna, 

arrangörernas intryck av låtarna, arrangeringsprocessen och diskussion. Målet var att 

arbetet skulle kunna läsas rakt igenom enligt den tidslinje som följde processen, men 

även som ett uppslagsverk. Läsaren uppmanas i det sistnämnda fallet att som 

alternativ fokusera på en låt i taget genom alla kapitel för att enklare se hur 

resonemanget förs i respektive process. 

En skissartad idéstruktur av förloppet från start till mål kom att se ut på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urval av låtar, 

11 totalt 

Konstnärlig 

Redovisning - 

Konsert 

3 låtar väljs att 

analyseras i 

detalj 

Intervjuer med 

3 arrangörer 

Intryck/Idéer 

Arbetsmetod 

Konstnärligt 

arbete baserat 

på intervjuer och 

experiment 

Diskussion före 

och efter 

Skisser/Loggar 

Redovisning av 

arbetsförloppet 

ARBETE 
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Urvalet 

Urvalet av låtar till projektet kom att ske baserat på i första hand min subjektiva 

upplevelse av musiken. Förutom detta tog urvalsprocessen hänsyn till att konserten 

skulle få ett varierat program som var underhållande för närvarande lyssnare. 

 

Analys av de tre låtarna 

Här kan anses vara en del av arbetets avgränsning. Att göra analys på elva låtar 

föreföll omöjligt inom den tidsram som finns att tillgå för sammanställningen av 

arbetet. Därför väljer jag tre låtar att använda som medel för analys och konstnärligt 

arbete. 

Jag angrep de tre låtarna utifrån tre olika problemformuleringar: 

- Låt 1 skulle arrangeras med låg grad av konstnärlig frihet i relation till den 

förlaga som fanns. Målet var att hantera orkestern så att den liknade förlagan 

så pass att en lyssnare inte upplevde några större förändringar i musikens 

karaktär. Detta innebar mariginella förändringar i parametrar som t.ex. form, 

harmonik, melodik, etc. 

 

- Låt 2 skulle att arrangeras med en hög grad av konstnärlig frihet. Jag hade 

som arrangör möjlighet att göra vilka förändringar jag ville så länge det 

fortfarande fanns element av originalkompositionen kvar. 

 

- Låt 3 skulle arrangeras i en specifik stil. Detta innebar en blandning av de två 

föregående problemområdena: å ena sidan hade jag rätt att redigera 

musikaliska parametrar i vilken utsträckning jag anser nödvändigt, å andra 

sidan måste dessa ta hänsyn till att karaktärisera en specifik stil på ett nästan 

pastischartat sätt för att en lyssnare ska kunna uppfatta detta. 

 

Intryck/idéer, arbetsmetod 

I denna del skulle jag formulera en förklaring kring hur jag vanligvis arbetar och 

vilka första intryck och idéer jag fick respektive låt. Någon form av brainstorming 

skulle det kunna kallas. 

 



12 
 

Intervjuer med tre professionella arrangörer 

Detta såg jag som en nyckelkomponent i arbetet. Jag tyckte att det vore intressant att 

få en uppfattning om professionella arrangörers arbetsprocess och se om detta kunde 

berika min egen. Jag valde ur tre personer och förebredde samma frågor till alla 

dessa. 

Intervjuerna delades upp i två delar: 

- Allmänt om arrangeringsprocessen, genomgående mönster, m.m. 

- De tre utvalda låtarna spelades upp och därefter följde en diskussion kring 

arrangörernas idéer, reflektioner och konstnärliga visioner. 

Målet var att se vilka likheter och skillnader som uppstod mellan intervju-

personernas reflektioner och sedan väga in detta i min egen process. 

 

Konstnärligt arbete, skisser och loggar 

När intervjuerna var klara skulle det finnas synpunkter, idéer och annat material 

som som jag kunde använda som influens i min egen arbetsprocess. Det rörde sig om 

allt ifrån praktiska arbetsmetoder till konstnärliga val. Under arbetet förde jag 

dokumentation i form av skisser. 

 

Redovisning av arbetsförloppet 

Eftersom det skulle innebära ett mångdubbelt arbete att beskriva alla konstnärliga 

och hantverksmässiga val som görs i en arrangeringsprocess så kom denna del i 

huvudsak att fokusera på sådant som är karaktäristiskt för det specifika 

problemområde som varje låt begåvats med. Jag ville även göra slumpmässigt 

utvalda nedslag beroende på vad jag fann relevant eller vilka upplevelser jag fick av 

arbetsprocessen.  

 

Instrumentarium 

Sättningen jag hade att röra mig med innehöll följande instrument: 

3 flöjter (alt. piccola) 

3 klarinetter (alt. basklarinett) 
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2 oboer (alt. engelskt horn) 

3 fagotter (alt. kontrafagott) 

2 valthorn 

3 trumpeter 

3 tromboner 

1 tuba 

Timpani 

2 slagverk 

Harpa 

Komptrio (piano / kontrabas / trummor) 

Stråk (spelare: 8-10-5-6-2) 

 

Sammantaget kan sättningen anses vara någon sorts tidig romantisk orkester14 med 

för få stråkar och horn för att bära upp övriga instrumentgrupper15. Detta hTill detta 

är lagt en komptrio av akustisk karaktär för att, vid behov, kunna tillföra rytmisk 

stabilitet. 

  

                                                            
14 S. Adler: ”The Study of Orchestration”, s. 5-6 
15 En romantisk symfoniorkester är i regel en storleksbetäckning på antalet musiker och kan t.ex. innehålla upp 
till 20 förstavioliner och minst 4 horn för att ge volymmässig balans mot övriga sektioner. 
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2. TRE LÅTAR – TRE PROBLEMOMRÅDEN 

 

Låtskrivarföreningen Lilith Eve skickade runt femtio låtar att välja mellan till detta 

konsertprojekt. Av dessa fick jag möjligheten att fritt välja ut elva låtar att arrangera. 

Urvalet baserade sig i huvudsakligen på följande kriterier: 

- Min egen subjektiva upplevelse av låten, alltså helt krasst om jag tycker om 

musiken eller inte. 

- Min bedömning av hur respektive låt skulle fungera för symfoniorkester 

och/eller om det uppstod några specifika konstnärliga idéer kring hur de 

kunde arrangeras. 

- Låtar som kunde tänkas passa in i de tre problemområden som uppsatsen 

behandlar. 

- Genrebredd/dramaturgi i konsertprogrammet som helhet. 

När urvalet var gjort blev elva låtar kvar, tio låtar från låtskrivarföreningen Lilith Eve 

och en låt från en ung låtskrivare vid Stockholms Kulturskola.  

För att få delta i projektet ställde jag kravet på låtskrivarna att jag skulle ha rätt att 

göra förändringar enligt mitt tycke och smak baserat på de bedömningar jag tyckte 

var rimliga. Jag krävde detta där att jag märkte att flera av låtarna skulle vinna på 

vissa mindre förändringar. Det kunde gälla form, harmonik, variation, etc. Som 

resultat av detta gjordes ganska radikala förändringar i några av de låtar som inte tas 

upp i arbetet, exempelvis ströks en hel vers-del i en av låtarna eftersom formen 

ursprungligen kändes för lång. 
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2.1 - Låt 1 – ”Sirens” av Josefina Sanner 

Josefina skickade två låtar och jag kände direkt att jag var tvungen att välja någon av 

dessa två eftersom de höll mycket hög kvalitet. Vad just ordet ”kvalitet” betyder i ett 

universellt sammanhang är inte relevant att diskutera i arbetet, men här röde det sig 

om att jag helt enkelt upplevde låten som väldigt bra. Ett enkelt och avskalat 

harmoniskt förlopp, formmässig hållbarhet, ett enkelt instrumentarium (i princip 

gitarr/sång) och berättande text gjorde att helhetsintrycket blev en målande historia 

som jag som lyssnare drogs med i. Sammantaget föreställde jag mig att 

grundmaterialets kvalité skulle göra låten trevlig att arbeta med.  

 

Orkesterns funktion 

Min upplevelse av låtens rytmiska motor16 var att den skulle kunna innebära 

problem om den transkriberades för symfonisk sättning. Motorn har en stark 

karaktär av 16-delssynkopering till 2:a och/eller 4:e slaget i varje takt: 

 
Illustration 1: Noterat utkast av rytmisk motorn i ”Sirens” med synkoperingarna markerade 

Min upplevelse av att instrumentera den här typen av synkoperad rytmik för 

musiker inom symfonisk och klassisk skolning är att det finns en risk för att 

interpretationen inte fungerar tillfredsställande. Jag anser att det finns två 

anledningar till detta: 

- Det är svårt för en så stor ensemble att placera synkoper på samma ställe i 

tiden. 

- Den västerländska konstmusikaliska repertoaren innehåller få stycken som 

har denna typ av rytmisering, så musiker från den traditionen har en viss 

ovana vid sådan rytmik. 

Detta var en av anledningarna till att jag tog med denna låt i arbetet: att jag behövde 

tips från intervjupersonerna om hur de skulle förhålla sig till denna typ av 

rytmisering.  

                                                            
16 ”Motorn” är vad som driver ett musikstycke framåt och baseras till stor del på rytmisk underdelning, men 
även på underdelningarnas betoningar. 
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Låtens problemområde 

Som tidigare nämnts så upplevde jag att, trots min oro för låtens rytmiska motor, 

som att den hade en hållbar form och ett kvalitativt musikaliskt innehåll. Av den 

anledningen valde jag att låten skulle arrangeras med så få förändringar som möjligt. 

Vad detta i praktiken skulle innebära visste jag vid detta skedet inte förutom att inga 

förändringar i form, text skulle göras, och minimal förändring i harmonik skulle vara 

möjlig.  

 

2.2 - Låt 2 – ”I Built A Tower” av Fanny Hultman 

Detta var den enda upphovsmannen som inte var medlem ut Lilith Eve, utan deltog i 

projektet genom Stockholm Kulturskola. Hon var också med god mariginal yngst av 

de deltagande låtskrivarna. 

Vid första anblicken visste jag inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till denna låt. Jag 

hade svårt att att utröna vad orkestern skulle användas till. Jag kan inte riktigt 

förklara varför, men på något vis gav kombinationen av inspelningens relativt låga 

kvalitet och helhetsupplevelsen av låten en låsning i min ”bank av idéer”. Jag 

upplevde att låten egentligen hade sådan karaktär att den borde göras i någon form 

av studioproduktion. Detta var en av orsakerna till att jag valde att ta med låten i 

arbetet: jag behövde helt enkelt tips på konstnärliga val. 

Texten innehöll ett grammatiskt problem i form av felsyftningen ”I build a tower” 

vilket jag lyckades förhandla fram med låtskrivaren att byta ut till ”I built a tower” 

för att få korrekt engelska. 

Vad gäller det musikaliska materialet så var det en hel del parametrar jag reagerade 

på. Dels tyckte jag inte att formen var hållbar rakt igenom. Jag bedömde att orsaken 

till detta berodde på att låten i stort sett var baserat på ett enda riff17 i baseregistret, 

och att det inte  fanns några kontrasterande formdelar. Även harmoniskt var det en 

låg grad av variation mellan delarna, därför upplevde jag formen som något platt 

och linjär. 

                                                            
17 Kort, upprepande melodislinga i valfritt register som utgör någon sorts fundament i en komposition, ibland 
genom att vara hela kompositionens identitet och/eller komp. 
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Vidare var jag bekymrad över att refrängerna hade en utpräglad 16-delsbaserad 

motor i relativt högt tempo mellan flera instrument. Även om det mesta av den 

rytmiska motorn var baserad på pulsslagen så var jag orolig för att en sådan typ av 

motor kunde vara svår att sammanfoga i orkester, dels av ovana att förhålla sig 

metriskt till den typen av timing, men inte minst även på grund av det fysiska 

avståndet mellan musikerna. 

 
Illustration 2: Noterat utkast av rytmisk motor i refrängerna. 

Vad som var positivt med låten var upplevelsen av att den hade en unik karaktär och 

att basgången + gitarrens rytmisering gav upphov till en tydlig hook18. 

 
Illustration 3: Noterat utkast av grundkompet i bas & gitarr. 

Jag upplevde att det som behövdes för att göra kvalitativt material av låten var 

finputs i form & harmonik, samt en bra idé till användning av orkestern.  

 

Orkesterns funktion 

Vad jag hade klart för mig i startskedet var att orkestern skulle komma att vara 

beroende av ett stabilt rytmiskt paket i kompgruppen för att på ett hållbart sätt 

känna motor och underdelning. Vad resten av orkestern skulle göra hade jag i 

princip inga idéer kring vid denna tidpunkt, vilket – som tidigare nämnts – var en av 

anledningarna till att inkludera denna låten i intervjuerna.  

 

 

                                                            
18 Kort melodislinga i valfritt register med syfte att så snabbt som möjligt göra sig ihågkommen hos lyssnaren. 
Kan ofta vara samma sak som ett riff, men inte säkert. En hook utgör ofta låtens identitet. 
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Låtens problemområde 

Eftersom jag upplevde låten på ett sådant vis att den var i behov av förändring i 

flertalet av de musikaliska parametrarna så blev denna låt utmärkt att arrangera med 

full konstnärlig frihet i. Jag såg en potential i det grundmaterial som fanns, och hade en 

idé om hur intervjuerna kunde hjälpa mig att raffinera detta för att nå ett bra 

slutresultat. 

 

2.3 - Låt 3 – ”Prinsen i Hornstull” av Pernilla Dahlstrand 

Undersökningområdet gav mig en ungefärlig uppfattning om vilket typ av genre 

förlagan borde vara därför letade jag aktivt efter en låt som kunde uppfylla detta. 

Dock blev detta en märklig resa: från början var det meningen att det skulle vara en 

annan låt av samma upphovsman än den som det i slutändan blev. Den första låten 

hade emellertid vissa problem i formen på så vis att den inte kändes komplett.  Jag 

skickade därför en förfrågan till upphovsmannen om att komplettera låten enligt de 

kriterier jag fann lämpliga, men denne hade dåligt med tid och föreslog istället en 

annan låt hon hade skrivit. 

Till slut blev det Prinsen i Hornstull som, enligt min uppfattning, var mer komplett 

formmässigt.  

 

Låtens problemområde och orkesterns funktion 

Som tidigare nämnt så visste jag precis vilken typ av låt jag var ute efter. 

Problemområdet applicerat på denna låt var att skriva i en specifik stil, närmare 

bestämt i ”Sintra & Strings”19-stil. Ända sedan jag hörde detta album blev jag tagen 

av arrangemangens höga kvalitet och har velat prova på att skriva arrangemang i 

stilen. 

För att hitta en musikalisk karaktär som påminner om Sinatra & Strings  föreställde 

jag mig att jag skulle vara tvungen att leta upp de stilspecifika ideom som är 

karaktäristiskt för albumet. Efter några genomlyssningar av detta album bedömde 

jag att följande komponenter bidrog till soundet: 

- Komp-trion har en begränsad roll att driva pulsen 

                                                            
19 ”Sinatra & Strings” är ett album med Frank Sinatra från 1962 med musik arrangerad för symfoniorkester. 
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- Arrangering av orkestern bör ske i någon form av storbandsstil. Indikationer 

på detta kan vara fraseringsideom, blockharmonisering20, 4-stämmig 

harmonisering, karaktäristisk orkestrering, etc.  

 

2.4 - Sedvanliga arbetsmetoder 

Jag har under åren haft många olika sätt att angripa arrangering och komposition, 

egentligen helt beroende på vad situationen krävt. Av den anledningen blev det 

svårt att göra någon generell beskrivning av arbetsförloppet, men det finns några 

resonemang som kan tänkas vara intressanta.  

 

Dator och notskrivningsprogram 

Först och främst kan nämnas att jag arbetat med ett notskrivningsprogram i 

datormiljö. Jag lägger också ganska mycket vikt vid hur uppspelningen av ljuddatan 

låter med hjälp av samplade21 ljudbibliotek. Jag har alltid inspirerats av ljudande 

material, vilket sannolikt beror på min bakgrund som musikproducent av elektronisk 

musik. Om datorn inte hade funnits och kunnat spela upp notskriften (om än 

skissartat) hade jag antagligen inte ägnat mig åt arrangering alls. 

Under åren har jag hört flera negativa åsikter gällande dator som arbetsredskap: 

vissa hävdar att det hämmar fantasin, att man inte övar upp sitt inre hörande, m.m. 

Jag har flera gånger försökt arbeta på andra sätt utan några som helst positiva 

resultat för min del. Därför har jag valt att bejaka notskrivningsprogram som 

grundstomme i arbetsprocessen. 

Efter att ha studerat arrangering och instrumentation några år så har jag från min 

synvinkel kommit fram till ett antal punkter som summerar för- och nackdelar med 

datorn som arbetsverktyg: 

- Användning av datorn som ljudkälla i arrangeringsprocessen leder, för min 

del, sannolikt till en kombination av inre och yttre gehör för min del. 

                                                            
20 Blockharmonisering är en arrangeringsteknik som går ut på att parallellföra en melodi med 3-4 stämmor eller 
fler för att uppnå en ”tjockare” melodisk linje. För mer info se R. Wright: ”Inside the score”.  

21 En ”sampling” är ett inspelat ljud av varierande längd, oftast relativt kort, avsett för att spelas upp i 
förhållande till andra ljud (ex i en komposition). 
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Samtidigt som det finns en risk för att utvecklingen av det inre hörandet i 

detalj blir lidande/utvecklas långsammare så upplever jag att jag får idéer i 

skissartad form i huvudet vid uppspelande i notprogrammet i större 

utsträckning än om jag hade skrivit för hand. 

 

- Det är viktigt att förhålla sig till datorn som en plattform för skiss. För den 

som inte läser instrumentation och bildar sig en förståelse för orkestrering och 

samklang finns det en risk att man skriver för att skissen ska låta bra istället 

för det ändamål som slutprodukten är avsedd för: levande musiker och 

instrument. Det finns flera parametrar som är lidande i samplade ljud: 

anspänningsgrad, klang22, timing och rytmisering, m.m. Det är därför viktigt 

att förhålla sig till det klingande materialet med en nypa salt. 

 

- Ur perspektivet hastighet och flexibilitet är datorn fullkomligt överlägsen 

handskrift på flera plan: inmatning av noter, utskrift av partitur och stämmor, 

möjlighet att skicka digitalt, förändring i material, etc. 

 

- Vad som antagligen avviker mest ljudande mellan datorskiss och verklighet är 

notation för kompgrupp. I stor utsträckning brukar jag undvika att 

detaljnotera komp på grund av att framförande musiker i afroamerikansk 

tradtition vanligtvis är överlägset bättre att spela på gehör än efter noter. Av 

denna anledning skulle man bli tvungen att helt i onödan detaljnotera 

kompgrupp och sedan dölja den med friare notationsstilar och på grund av 

tidsåtgången. Därför brukar jag i de flesta fall ignorera helt hur kompgruppen 

låter i skissartad form. Vad jag dock brukar notera (och sedan dölja) är en 

basstämma och trumkomp (i mycket skissartad form) för att få någon sorts 

känsla för hur slutresultatet kan tänkas bli. 

 

- Som korrektur för feltoner är datorn ett mycket effektivt verktyg eftersom det 

finns en möjlighet att spela upp materialet. 

 

- Om man lyssnar för mycket ur datorn finns det en risk att vissa uppgifter tar 

längre tid än nödvändigt. Det kan bli ett tidsfördriv att lyssna på det man 

redan gjort. 

                                                            
22 Från mitt perspektiv kan principen för kvalitet på samplingars klang (beträffande realism) formuleras som ”ju 
fler desto bättre”. Soloinstrument (speciellt sång, stråk och brass) har såpass låg grad av verklighetsanknytning 
att det krävs en hög grad av inre hörande som komplettering för att inte intentionen skall avvika från 
verkligheten. 
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- Det finns vissa risker med att det är så enkelt att kopiera/klistra in delar av 

musiken på två sätt: dels kan man bli ”lat” och kopiera material på ett 

slentrianmässigt plan, och vid stor mängd kopiering kan man få med/lämna 

kvar rester i notbilden av misstag om man inte är noggrann.  

 

Andra återkommande delar i arbetsprocessen 

- Om det finns en klingande förlaga så brukar jag börja med att planka hela 

låten med melodi, ackord och text, oftast direkt innan jag börjar arrangera. 

 

- Är stycket i västerländsk konstmusikalisk tradition eller har krav på en hög 

grad av exakthet i förhållande till förlagan, brukar jag vanligtvis uppsöka 

någon form av klaverutdrag eller particell som utgångspunkt. Finns inte detta 

så plankar jag och försöker få resultatet att efterlikna förlagan i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

- Oftast brukar jag skriva introt så tidigt som möjligt i processen. Detta ger en 

känsla av att ha åstakommit något, vilket gör att man snabbt kommer in i 

processen. 

 

- Processen är vanligtvis linjär på så sätt att jag börjar från början och arrangerar 

till slutet av stycket. 
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3. INTERVJU AV TRE ARRANGÖRER 

 

Jag intervjuade tre professionellt verksamma arrangörer för att ta reda på hur de 

förhåller sig till arrangering i allmänhet och hur de skulle angripa de tre låtar som 

arbetet behandlar. Målet med intervjuerna var, som tidigare nämnt, att de skulle 

berika min egen arrangeringsprocess och ge inspiration till vilka konstnärliga och 

hantverksmässiga val man kan tänkas göra vid respektive låt. Jag formulerade därför 

ett antal frågor, vilka samtliga ställdes till alla tre arrangörer. 

Förutom frågorna lät jag diskussionen rulla fritt i flera fall eftersom jag ansåg det så 

pass intressant för mig personligen att en avgränsning vid intervjuögonblicket var 

onödig. Därför valde jag i slutändan att göra en reducerad transkription av 

intervjuerna och redovisa de punkter jag tycker är nödvändiga för arbetet istället för 

att presentera intervjuerna i sin helhet. 

I summeringen av intervjuerna kommer jag i huvudsak utgå ifrån de frågor som 

ställdes, men även utkast av intressantare karaktär som låg utanför de specifika 

frågorna. Arrangörerna kommer benämnas som A1, A2 och A3.  

 

3.1 - Intervju del 1 – Arrangering i allmänhet 

Fråga: Hur brukar det gå till när du arrangerar? Finns det något genomgående i 

processen som alltid följer? 

Gällande lyssning av förlaga 

- Alla tre arrangörer talade om vikten att tillgodogöra sig arbetsmaterialet som 

sitt eget genom gott om lyssningstid. Två av arrangörerna pratade om att, om 

det finns tid, plantera materialet i bakhuvudet genom relativt omfattande 
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lyssning. A3 pekade t.ex. ut vikten av att lyssna intutivt på materialet innan 

det intellektualiseras in i arrangeringsprocessen, exempelvis genom att göra 

annat samtidigt (betala räkningar användes som exempel). A2 skulle, om han 

fick välja, ägna två veckor till att skriva ett arrangemangför att ha möjlighet att 

reflektera kring materialet. Hos A1 uppfattade jag det som att lyssnandet 

påbörjades närmade den faktiska arrangeringsprocessen, däremot lade han 

vikt vid att lyssna många gånger strax innan arrangeringen påbörjades. 

 

- A1 pekade på en avgörande skillnad i processen beroende på givna 

förutsättningar. Vid lägre konstnärlig frihet jämfört med förlagan är processen 

i regel snabbare än tvärtom, därför att högre konstnärlig frihet kräver högre 

grad av reflektion. 

 

- A2 talade om vikten att motivera för sig själv vilket användningsområde 

ensemblen ska ha i en given låt innan man börjar arrangera. Det kan tyckas 

självklart, men jag uppfattade detta som att mentalt tillgodogöra sig 

ensemblens funktion i motsats till att på ett krystat vis använda instrument i 

ex. en symfoniorkester ”för att man måste”. 

Skisser i startskedet av arrangeringsprocessen 

- A1 och A3 gör vanligtvis inte fysiska skisser (på papper) men båda var 

övertygade om att det ändå fanns en övergripande idé om hur formen skulle 

se ut på ett omedvetet plan. A1 hänvisade detta till yrkesrutin. Intressant var 

dock att båda dessa tyckte att man kan vinna på att göra en fysisk skiss, där 

A3 motiverade detta med att det hjälper en att veta ”vad man ska göra”, dvs 

att motverka fastkörning i arrangeringsprocessen, samt att komma bort från 

störande moment som notskrivningsprogrammet kan innbära (ex. 

datortekniska oegentligheter). 

 

- Hos A2 förekommer det skisser över storformen på papper. Dessa tolkade jag 

som väldigt lösa, och inte nödvändigtvis linjärt gjorda, utan att han började 

med det han visste. A2 förespråkade även att använda olika former av 

parametrisk styrning av mer konstmusikalisk karaktär23. Exempel på detta kan 

benämndes med resonemang som ”efter 77 takter ska jag befinna mig i en 

heltonsvärld”24 eller gyllene snittet25. 

                                                            
23 Metoder som förekommer mer frekvent som underlag för komposition i västerländsk konstmusik av senare 
årtal. 
24 Bör tolkas som att musiken befinner sig i någon form av heltonsharmoniskt förlopp. 
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- A1 skrev inte regelrätta skisser av storform, men vid högre konstnärlig frihet 

förekom det ibland olika typer av skelett som skrevs in i datorn för att få en 

formuppfattning.  

 

Fråga: Vad använder du som arbetsredskap vid arrangering? 

Huvudsakligt  verktyg för notskrivning 

- A1 och A3 använder dator och notskrivningsprogram medans A2 skriver för 

hand. A1 använder i huvudsak notprogrammet som korrektur för form och 

feltoner och lägger i princip ingen vikt vid kvalitén på samplingar och dylikt. 

A3 lyssnar mycket och använder samplingsbibliotek av kvalitativ karaktär. 

 

- A1 och A3 använder keyboard som hjälp vid plankning och arrangering. 

Att skriva för hand 

- A2 skriver förhand därför att han tycker att det är praktiskt och berikar det 

inre lyssnandet. Han talar om att det innebär begränsningar att regelbundet 

använda sig av ex. piano därför att man riskerar att bli låst till vad som ”finns 

i händerna” (dvs sina sedvanliga muskelminnesbaserade mönster). 

 

- A1 har tidigare skrivit förhand under en längre tid och A3 gjorde det en 

period under studierna. A3 menar att det finns en vinst i att skriva för hand 

eftersom man hamnar ”närmare musiken” och slipper distraktioner från 

mjukvarutekniska moment.  

 

Fråga: Vilka åtgärdsplaner har du ifall du kör fast i processen? 

- Här är intressant att jag fick tre helt olika svar: 

- A1 spårade fastkörning till ett antal möjliga parametrar: 

o Man kan ha ”bränt för mycket krut” för tidigt formmässigt. Då kan det 

hjälpa att rensa glesa ut innehållet i den tidigare delen av 

arrangemanget. 

o Om man suttit för länge med en viss formdel och känner att det är svårt 

att få den hållbar så är en paus på 10-15 minuter välbehövlig. Vid 

                                                                                                                                                                                          
25 Gyllene snittet är en matematisk formulering av hur en viss typ av symmetri kan återfinnas i subjektiva 
upplevelser av konst och skönhet. 
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uppspelning av materialet efter paus kan man då antingen upptäcka att 

delen håller (och man blivit ”hemmablind” p.g.a. utmattning) eller att 

den fortfarande inte funkar och att man då måste man lösa problemet 

på ett annat sätt. 

o Ibland kan arrangeringsidén man haft vara fel för låten som helhet. Då 

har det hänt att A1 har börjat om, även om det numera är ganska 

sällsynt. 

 

- A2 hade ett antal reflektioner kring detta: 

o En möjligt anledning kan vara att där man fastnar i musiken kan det 

behövas paus, rent musikaliskt, alternativt en unison linje. Oftast beror 

det på att man startat en musikalisk utveckling som det inte går att 

bygga vidare på, då kan denna typ av kontrast göra att man tar sig ur 

detta. I vilket fall som helst skriver han detta så länge och arbetar på en 

annan del av arrangemanget, sedan kommer det visa sig om beslutet 

var korrekt eller inte. 

o Om man startat en form av minimalistisk26 utveckling så kan ett sådant 

mönster vara svårt att bryta. 

 

- A3 fastnar aldrig längre, men om man gör det så hänger det på att man 

”jobbar sig ur det”. Han talade även om ett intressant resonemang: att alltid 

bejaka den allra första idén man får därför att det är så lyssnaren kommer 

möta arrangemanget: för första gången. Problemet som han såg det var att 

man kunde hamna i den andra eller tredje idén alternativt ”snöa in på detaljer 

som inte spelar någon roll” och därmed ha svårighet att gå vidare i processen. 

 

3.2 - Intervju del 2 – Reflektioner kring det musikaliska materialet 

LÅT 1: ”Sirens” 

A1 resonerade under förutsättningen att det inte fick vara några andra instrument än 

vad som tidigare angets i arbetet: 

                                                            
26 Begreppet ”minimalism” i detta fallet avser någon form av ”Steve Reich”-stil. Steve Reich är en amerikansk 
kompositör och är en av förgrundsfigurerna i skapande av musik som betecknas av detta. 
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- Ingen eller mycket sparsam användning av kompgrupp (i så fall inte ens 

genomgående) 

- Problemet ligger i den synkoperade 16-delsmotorn. A1 skulle använda ett 

antal olika variationer  i slagverk, vibrafon, harpa och piano (med 

afroamerikansk skolning) för att försöka hitta det perkussiva som en gitarr för 

med sig. Frågan är också hur pass viktig just den grundrytmen är för låtens 

karaktär. Svårigheten är att återge den ”lugna men energiska motor” som 

ligger i gitarren. 

- Användningen av orkestern skulle vara av mer ”atmosfärisk” karaktär (ex. 

brass-swellar27, sordiner, etc). Det kan bestå av linjer (ej av fill-betonad 

karaktär) som kan vara till stöd för den rytmiska motorn. 

- Låten har formmässigt inga problem, men ”gitarrbaserade” komp kräver lite 

arbete. En gitarr kan man lyssna på under en längre tid utan att bli mättad, 

men en orkester som gör ett liknande komp ger inte en hållbar form. 

- Höjdpunkten skulle inte vara en stor sådan. 

- Harmoniken skulle kvarstå: material med den här typen av pop-harmonik28 är 

så pass karaktäristisk för låten att det vore riskabelt att röra den utan att ta 

bort låtens identitet. Möjligtvis kan man använda alternativa bastoner. 

- Pedaltoner hanteras genom att skriva mjuka linjer (läs: melodier med långa 

notvärden) och långa toner, delvis i stråk, men framför allt brass. 

A2 hade följande reflektioner: 

- Gitarren bör absolut vara med och spela. Om gitarren inte hade varit med så 

hade A2 använt harpa som substitut. Han trodde inte att det vore komplicerat 

för en harpist att spela den rytmiseringen som gitarren gör sålänge man 

noterar den väl med utskriven artikulation och dylikt. Mallets 

(tonhöjdsbaserat slagverk) skulle inte utgöra substitut för gitarren. 

- Första minuten kan gitarr och sång får vara ensamma utan orkestern. 

- Orkesterns roll bör ha fri karaktär utan att ”trampa på” sång och gitarr, att 

inte arrangera orkestern i ett stort format. A2 skulle skriva material som inte 

återkommer alls och använda sig mycket av klangfärg och förflyttningar i 

register.  

- Tonmaterialet i orkestern kan vara baserat på det som ”ringer” i gitarren, dvs 

arbete med efterklang och pedaltoner baserat på gitarrsträngarna. 

                                                            
27 Crescendo/diminuendo från svag till stark dynamik och vice versa.  

28 Sådan harmonik som inte rör sig enligt kvintcirkelsbaserad funktionalitet. 
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- Harmoniken som ligger i gitarren bör inte förändras, men eftersom låten är av 

modal karaktär så inbjuder den till frihet över tonmaterialet. 

Slutligen hade A3 följande att säga: 

- Huruvida gitarr är med eller inte innebär två helt olika problembilder: 

o Med gitarr skulle orkestern får utgöra något sorts landskap och 

klangbilder. A3 hade bejakat det minimalistiska29 i låten. Han upplever 

den här typen av låtar som svåra eftersom det finns få saker att ta tag i 

(tolkar detta som musikaliskt material som t.ex. rytmisering i både 

komp och sångmelodi). Det viktiga är att orkestern inte förstör 

intimiteten.  

o Utan gitarr förlorar man ett antal parametrar: dels häng30 som är svårt 

att återskapa i orkestern, och att den rytmiska motorn måste byggas in i 

orkesterstämmorna. A3 bedömer att harpan inte klarar av att återskapa 

gitarrens rytmisering i dess originalutförande därför att det skulle 

innebära en harpstämma som inte är idiomatisk för instrumentet. Det 

finns två möjliga utvägar: 

 Att göra arrangemangets grundmotor helt annorlunda genom 

att antingen skippa 16-delssynkoperingen och göra en annan 

grundrytm eller använda sig enbart av långa toner som grund. 

En risk med detta är dock att det kan uppstå problem om 

solisten är van att förhålla sig till grundkompet i sitt 

originalutgörande. 

- Att konsekvent mejsla ut rytmiseringen i orkestern på ett nästan överdrivet 

vis, detta skulle kunna innebära att den eventuellt ”sätter sig”.  

 

LÅT 2: ”I built a tower” 

A1 hade följande att säga om denna låt: 

- Formmässigt har låten ett problem: att det bara finns en grundläggande 

harmonisk beståndsdel i samtliga formdelar (basgången), även om man kan 

uppleva en vers och refräng. A1 skulle försöka uppfinna en ny kontrasterande 

                                                            
29 Minimalism tolkar jag i detta fallet som material som sparsamt förändras över tid och utgör en intim karaktär 

30 Fördröjning av vissa notvärden, fortfarande i förhållande till pulsen, som kan ge upphov till den något 
abstrakta termen ”sväng”. Ska inte förväxlas med dragningar eller ritardando. 
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del eller förändra harmoniken i en del, utan att nödvändigtvis bryta upp 

nuvarande form. 

- Rytmiskt sett är denna låt mer tacksam än föregående därför att betoningarna 

i större utsträckning ligger på pulsslagen istället för synkopen innan. Det gör 

stora delar av materialet enklare att applicera på musiker i klassisk tradition. 

- A1 skulle använda kompgrupp där trummorna skulle spela mjuka klubbor 

och basen spela det som ligger i förlagan. 16-delsrörelsen skulle placeras i 

stråk eller dylikt istället för virveln i trumsetet. 

- Orkestreringen skulle i stor utsträckning bestå av instrumenterade effekter - 

glissandi, tremolerade ackord, growl, fladdertungor, etc – ovan på ett relativt 

statiskt grundkomp. Man skulle även kunna hämta idéer från den gitarr som 

ligger i förlagan. Man bör också använda orkestern ganska dynamiskt i stora 

svängar: allt från tacet till tutti för att skapa kontrast. 

- A1 talar om vikten av att förstå det material man har som utgångspunkt: 

upphovsmannen har placerat ut sina beståndsdelar i kompositionen av en 

anledning. Därför bör man i första hand inventera det material som finns och 

utgå från detta så att inte låtens signum helt försvinner. 

- Vad gäller basinstrumenten i orkester (bastrombon, tuba, fagott, kontrabas, 

m.fl) är det i de flesta fall en dålig idé att utforma deras stämmor så att de 

spelar unisont med en basist i kompgrupp. Dock är den basgången som nu 

ligger så pass klassisk31 och  rak i förhållande till pulsen att den utan problem 

bör kunna dubbleras. 

- De största skillnaderna mellan denna låten (med större frihet) jämfört med 

låten innan (med lägre frihet) kan sammafattas på följande sätt: 

o Eftersom det finns möjlighet att ändra i formen så bör man reflektera 

över ifall man ska göra det eller inte. 

o A1 skulle inte skriva in sången direkt  i partituret utan snarare planka 

det i skissform först. 

o Även om formen i slutändan blir relativt lik så har ändå reflektioner 

kring förändring funnits med i arbetsprocessen eftersom möjligheten 

fanns. 

o En uppgift av detta slag kräver mer lyssning därför att det är fler val att 

göra på vägen som resultat av friare tyglar. 

o Som nackdel kan friare ramar innebär en längre tidsåtgång , dock kan 

det som fördel resultera i en konstnärlig vinst. 

                                                            
31 ”Klassisk” i detta fallet bör tolkas som ”klassiker”, dvs av igenkänningsbar karaktär. 
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A2 hade inte riktigt lika många specifika punkter gällande denna låt, men följande 

fanns att utvinna: 

- Formmässigt har låten en svaghet i och med att den saknar kontrasterande 

delar. I föregående låt kunde man, trots sin repetitiva natur, vila i materialet 

p.g.a berättande text (och antagligen andra parametrar), men i detta fallet blir 

man ”trött på det som ligger”. Därför skulle A2 harmoniserat om någon del av 

låten. 

- Refrängmelodin och basgången är indentiteten i låten32. 

- Man skulle kunna ha någon sorts 60-talsstil33 i åtanke. 

- A2 skulle använda kompgrupp. 

- Fråga: på vilket sätt skiljer sig orkestrering åt när man har kompgrupp tillhanda 

jämfört med att inte ha det? 

o För det första försöker A2 rensa i basregistret, inte dubblera baslinjer så 

mycket. 

o Det finns en harmonisk fullkomlighet när man har komp, så man 

behöver inte alltid ha 3- eller 4-stämmigt i orkestern. 

o Man kan också arbeta utifrån att  ha ett komp, men att detta försvinner 

och orkestern är själv men har kompets funktion instrumenterat och 

vice versa. 

o Man kan tänka sig orkesterns roll som kompgitarr i ett band (rytmik, 

harmoni, fills) eller som melodiinstrument (t.ex. sax) istället för att se 

det som 50 personer. 

- Fråga: hur förhåller du dig till pedaltoner i sådan här låt som inte är så ackordiskt 

baserad (kommentar: baserad på riff-betonade melodier vilka utgör immanent 

harmonik). 

o Traditionella pedaltoner (som används för att limma ihop klangen) är 

inte lika nödvändig när det finns kompgrupp. 

o I en låt med harmoniskt begränsat material av detta slag34 är det svårt 

att skriva pedaltoner som leder någonstans. 

- Skillnaden mellan att vara helt fri och att vara bunden vid givna 

förutsättningar innebär att det är en rad överväganden som man slipper göra i 

det sistnämnda fallet. Om man är helt fri och måste göra om form och dylikt 

så har man en annan ingång i processen. 

                                                            
32 Jag uppfattar det som att han menar att dessa beståndsdelar måste behållas i viss mån. 

33 Tydligare definition av detta kommer senare i arbetet. 

34 Låten är ur ett perspektiv modal med A som tonalt centrum hela låten. 
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A3 fick höra denna låten sist, vilket några delar av intervjun antyder: 

- Detta är den enklaste av de tre låtarna därför att basgången utgör en solid 

melodisk idé. 

- A3 drar paralleller till TV-deckare från 60-talet, ”lite mystiskt”. 

- Rytmiseringen i grundmotorn (basgången) har inget ”häng”, utan är istället 

spikrak och bygger därför inte på någon sorts ”gehörsmässig förhållning”35 till 

rytmen. Detta innebär att den är tacksam att spela för en orkester. 

- 16-delsvirveln kan läggas i slagverk. 

- Rytmiken ”maler på”36 vilket kommer att förenkla. 

- Olika typer av schabloner från ”Mancini-stilen”37: unisona melodier i tutti, 

vibrafon, tremolo-stråk, sordinerade trumpeter, altflöjter, m.m 

- A3 hade börjat köra bas-riffet i hela stråket för att sätta fundamentet. 

- Detta är en ”moll9-låt”38, jag skulle bygga mycket på ackordläggningar av det 

slaget.  

 

LÅT 3: ”Prinsen i Hornstull”  

Ganska långt in i processen så var det en annan låt av samma upphovsman som 

skulle utgöra detta problemområde. Det var inte förrän efter att intervjuerna var 

genomförda som ändring av låtvalet skedde, därför har arrangörerna fått lyssna till 

”fel” låt. Av den anledningen har jag valt att hoppa över vissa delar i intervjuerna 

som var specifika för det första låtvalet. Dock bedömde jag att det fanns information 

att hämta som var allmängiltigt för problemområdet i fråga, vilken jag inkluderar 

här. 

A1 hade följande att säga om detta problemområde: 

- Om man ska arrangera i en viss stil så behöver man hitta de schabloner som är 

karaktäristiska för en specifik sådan.  I detta fallet måste man fråga sig: ”vad 

är det som signalerar Sinatra?”.  

o Form: formen och alla delarna finns redan. 

o Harmonik: den typen av harmonik som finns hos Sinatra är tacksam att 

harmonisera om (2-5-1-harmonik). Dock finns det en risk med för 

                                                            
35 Gehörsmässig i förhållande till speltradition hos de utövande musiker. 

36 Tolkar detta som att underdelningen är konstant fortskridande och lätt att känna in sig i. 

37 Henry Mancini (1924 – 1994): Amerikansk kompositör, bl.a. upphovsman till temat för ”Rosa Pantern”. 

38 Bör tolkas som att harmoniken uppfattas som jazzinfluerad. 
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kraftig omharmonisering att upphovsmannen upplever att låten 

förlorar sin identitet. 

o Instrumentation: ”storband + stråksektionsfeeling”. Till detta hör bl.a. 

blockackord i stråk (med Drop-239 och tänka dessa som en sektion i ett 

storband. 

o Gestik och melodiska rörelser som påminner om Sinatra-stilen. 

o Kompgruppen används sparsamt. Trumset skulle använda vispar för 

att skapa en känsla av ”jazz-ballad”. 

o Stråket skulle ha en huvudroll, övriga orkestern skulle ha rollen av 

klangmattor, obligatstämmor, etc. 

- Fråga: Hur kan man använda brassektionen i orkestern för att simulera storband? 

o Hornen skulle stå utanför brasset och han en mer egen roll. 

o Man skulle se brasset som en blåssektion med 6 stämmor + eventuellt 

träblås unisont med toppmelodin 

- Frågan är hur viktig ”Sinatra”-signalerna är? Resonemanget skulle vara 

avgörande vid harmoniseringen som skulle vara mer begränsad i den stilen, 

men om man ser det som en ”snygg jazzballad” så kan man vara lite friare och 

modernare i soundet. 

A2 hade ganska lång utläggning om det första låtvalet, men eftersom det inte är 

relevant för det slutgiltiga valet så utelämnas det ur transkriptionen. Dock fanns det 

mer allmängiltiga resonemang att utvinna: 

- Stilen ligger oftast på ett harmoniskt plan, detta är det viktigaste elementet för 

definition. Det finns i viss mån i orkestreringen, men framför allt i 

harmoniken. 

- Gester är svårare att snappa upp, att bara applicera gestik från en specifik stil 

behöver inte automatiskt leda att de passar den aktuella låten. 

- Denna aktuella låt är ganska given: jazzballad med stråkar. Till denna finns 

mycket referensmaterial att ta av. 

Slutligen hade A3 några kommentarer gällande detta problemområde: 

- Denna låten är ”öppet mål” (självklar). Den är mer öppen och bjuder mer in 

till vad som ska hända, alltså att det är enklare att föreställa sig vilken typ av 

bearbetning man kan göra. 

                                                            
39 Drop-2 innebär att man i en klang med 4 toner eller fler sänker andra stämman uppifrån med en oktav nedåt. 
Se ”Inside the score” (finns i referenslistan) för mer detaljerade förklaringar kring blockharmonisering. 
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- Som övriga låtar så måste man fråga sig varifrån man får den rytmiska 

motorn. Med kompsektion så är motorn löst, annars måste den byggas in i 

orkestern, vilket orkestern ”inte är så bra på”. Det skulle enkelt kunna läggas 

”smöriga stråkmattor” bakom detta om det fanns en kompsektion, men om 

inte så är fallet blir det ett annat angreppssätt. 

- Fråga: om du skulle vara tvungen att arrangera i en specifik stil, hur skulle du 

angripa detta? 

o Man kan använda sig av ”första idé-metoden”. Man lyssnar på 4-5 låtar 

och använder sedan det man kommer ihåg. 

- ”Klyschan” i denna stilen är förhållningar, melodik, spänning/avspännig. 

- Även detta är en ”Moll9-låt”. 

- Låten är ”linjedriven”40 (vilket en orkester är bra på).  

 

3.3 - Tänkvärda resonemang 

Förutom det som ställdes som grundfrågor och som är relevant i förhållande till de 

specifika låtar som arrangörerna lyssnade till så dök det upp ett antal tänkvärda citat 

som kom att influera min egen arrangeringsprocess: 

- ”Man kan eftersträva att upphäva de uppenbara gränserna mellan 

formdelarna (som ändå finns tydligt i musiken), t.ex. kan det vara gott att 

lägga musikaliska gränsen 2,5 takt in i en period istället. Man har flera idéer i 

olika lager som parallellt arbetar.” 

(A2 gällande form) 

 

- ”Man kan föreställa sig orkestern som en film: ibland har man vidvinkel stor 

bild långt ifrån (= hela orkestern), men ibland gör man närbild så alla 

försvinner bort och så har man t.ex. en trio (2 fagotter & 1 pizzicato-fiol), så att 

formatet är litet. Kameraåkningar. Man kan ändra rummet så att man inte 

bara är i ett orkesterrum hela tiden.” 

(A2 i diskussion gällande instrumentation i orkestern) 

 

- ”Alla arrangörer dras med med ’snart blir jag-avslöjad’-ångesten, det spelar 

ingen roll vem man frågar. Alla känner så hela tiden.” Att folk är hemliga med 

                                                            
40 Melodiska linjer. 
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sina arrangemang har snarare att göra med att folk är blyga och på grund av 

rättighetsdilemman. 

(A3 i diskussion gällande varför det ibland kan uppkomma svårigheter med att få tag i 

referensmaterial från professionella arrangörer) 

 

- ”Vi måste komma bort från det här att skriva för nördarna, det är inte dom 

som ska lyssna.” ”Jag tycker jag märker mer och mer ju mer man skriver, man 

ska gå på det här som man gjort när man var 12 liksom, som man gick igång 

på, det är det folk vill ha.” ”Det handlar om att få chopsen att motsvara sin 

egen intiution. Jag är aldrig nöjd, över vissa delar kanske. Nu har jag kommit 

dit att jag får det ungefär att låta som jag hade tänkt det från början. Chopsen 

är att skriva så som man tänker.” 

 

”Man ska bejaka barnet, dregla i godisbutiken, det är det folk vill ha till en 

viss gräns. Man ska bejaka de första intrycken.” ”Efter en period när jag var 

tvungen att prestera en stor mängd orkesterarrangemang på kort tid så 

utvecklade jag ett förhållningssätt att hämta allting ur texten (t.ex. ”nu går 

solen upp” då går orkestern uppåt i register), nästan ”Mickey Mousing”.41 

(A3 gällande ”första ide”-metoden) 

 

- ”Man får en liten bank av saker att använda, och det är det som kallas att”ha 

en stil”.Det är ingen som förväntar sig att du ska hitta på hjulet varje gång 

man skriver ett arr.” ”Det är arr vi skriver, ”it’s a service to the song”. Sång tar 

så oerhört mycket plats i uppmärksamhetsbilden, arret sitter längst ut i 

kanterna, folk hör bara sång, och ska höra sången bara.” 

(Gällande rollen som arrangör på ett professionellt plan och förhållande till solist) 

 

- ”Det man inte vill är att ha ett kreativt krig på podiet”. Det är viktigt att 

kommuncera så att artistens idé överrensstämmer med arrangörens, annars 

kan det uppstå problem. ”Proffset är den som frågar en fråga för mycket”. 

”Kreativa katastrofer ska aldrig behöva hända”. 

(Gällande kommunikation med solist och uppdragsgivare) 

 

 

                                                            
41 ”Mickey Mousing” är en term inom filmmusik som innebär att det musikaliska materialet är starkt kopplat till 
vad som sker i bildmaterialet. Detta är mycket vanligt i äldre Disney-filmer. 
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4. ARRANGERINGSPROCESSEN 

 

Det är förstås mycket svår att i exakthet beskriva hur det går till att producera vilket 

konstverk som helst. De hantverksmässiga och konstnärliga val som görs, 

åtminstone hos mig själv, är en salig röra. Denna processbeskrivning kommer därför 

att tyckas vara något fragmenterad med slumpmässiga nedslag i stycket och en 

relativt lös beskrivning. Syftet är dock, som tidigare nämnt, i huvudsak att 

undersöka de förändringar som uppstod i arrangeringsprocessen före och efter 

intervjuerna. Dessa förändringar kan dels vara passiva eller helt slumpmässigt 

uppkomna p.g.a. respektive problemområdes natur, men några är aktiva val och 

experiment av olika slag, vilka kommer redovisas som sådana.  

 

4.1 - Generella ställningstaganden 

Vikten av att lyssna 

Ett genomgående tema som alla tre arrangörerna talade om var vikten av att 

tillgodogöra sig materialet som sitt eget. Två av arrangörerna lyssande intuitivt på 

materialet innan arbetet startade. Jag begrundade dessa resonemang efter intervjun 

och gjorde kopplingar till vad som tidigare skett: de låtar som jag själv kunnat bra – 

som att de sitter i ryggmärgen - har gått betydligt snabbare att arrangera än det 

material jag tagit till mig hastigt. 

Av denna anledning bestämde jag mig för att lägga betydligt större vikt vid att på ett 

grundligt sätt lyssna in materialet långt innan arrangeringsarbetet startade. Metoden 

för detta var att lägga låtarna i musikspelare och lyssna flera gånger/dag minst en 

vecka innan arbetet startade med respektive arrangemang.  
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Skisser 

En annan arbetsmetod är skisser. Jag har aldrig tidigare gjort skisser själv annat än 

att plankat melodin, men eftersom alla tre talade gott om att göra olika typer av 

skelett/skisser så testade jag 3 olika metoder för detta.  

 

Bejaka den första idén 

En av arrangörerna talade om att bejaka första idén. I flera fall tillämpade jag detta, i 

stor utsträckning baserat på låttexter genom en något lös variant av Mickey Mousing. 

 

Brygga över mellan formdelar 

En av arrangörerna talade om att inte så uppenbart bygga mellan formdelarna därför 

att de ändå är så pass tydligt definierade i den genre som behandlas i arbetet. Därför 

har jag vid flera tillfällen, även i de arrangemang som inte i detalj behandlas här, valt 

att försöka tillämpa detta.  

 

4.2 - Låt 1 – ”Sirens”  

Övergripande konstnärlig tanke 

Min tolkning och upplevelse av textinnehållet är en reflektion över ett 

kärleksförhållande där berättaren inte vågat älska sin motpart och nu upplever ånger 

över ett uppbrott som resultat av detta. Jag ville därför utgå ifrån att arrangemanget i 

stor utsträckning skulle representera den känslomässiga konflikt som uppstår hos 

berättaren. B-delarna är de tydligaste återkommande delarna (som upplevs 

refrängartade) och är representanter för berättarens ånger. Av dessa ville jag göra ett 

material som är karaktäristiskt för det återkommande känsomässiga smärta som 

dyker upp vid försök att gå vidare i vardagen, som en sorglig återblick av det som 

man missat helt i onödan, endast baserat på sin egen rädsla. Detta resulterade också i 

slutändan i en idé att låta var och en av instrumentgrupperna (brass, träblås, stråk) 

presentera denna rörelse i en B-del vardera. 

Jag ville också sätta instrumentgrupperna som representation för den något abstrakta 

termen ”temperatur”. Detta var en högst känsomässigt baserad idé i form av träblås 

& brass som representant för kyla och stråk för värme. 
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Kompgrupp & gitarren 

Jag valde att behålla den akustiska gitarr som ligger i originalförlagan. Beslutet 

baserades på intervjuerna i kombination med min tidigare bedömning gällande att 

den 16-delssynkoperade rytmiska motor som ligger till grund för låtens karaktär. 

Rytmikens natur kan innebära svårigheter för ensemblen i fråga av flera skäl: 

- Antalet spelare 

- Musikalisk tradition 

- Spelteknisk nivå den aktuella orkestern (ungdomsorkester) 

På ett sätt hade det varit intressant att undersöka ifall det var möjligt att bygga in 

rytmen i orkestern, men i detta fallet gjorde jag en riskbedömning och kom fram till 

att det var viktigare med ett arrangemang som garanterat skulle fungera. 

Jag valde helt att bortse från övriga kompmusiker eftersom gitarren skulle få den 

funktion som krävdes för att driva orkestern både harmoniskt och rytmiskt. 

Jag gjorde även ett tillägg av musiker i form av popkör (1-2 kvinnliga sångare) som 

sjunger den topp- och obligatstämma som ligger i förlagan. 

Form 

Jag gjorde ingenting åt storformen jämfört med originalförlagan förutom addering av 

orkester på vissa ställen där det inte låg något tidigare. Samtliga formdelar är med 

och i rätt ordning. Det ger formskiss enligt följande: 

Intro – A – A – B – C – A – B – C – D –B – C – Outro 

A upplevs som Vers 

B upplevs som Refräng 

C upplevs som Mellanspel 

D upplevs som Stick 

Harmonik 

Jag gjorde i princip ingenting inga förändringar i harmoniken förutom att använda 

mig av modalitet utifrån de ackord som låg. Att komma med harmoniska 

förändringar till en person som är låtskrivare, solist och gitarrist och som har 

framfört låten i fråga fleratalet gånger i en version verkade i mina ögon olämpligt. 

Det finns en risk att denne är obenägen att hantera förändringen och kan känna sig 
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vilsen eftersom harmoniken, som nämnts i interjvuerna, utgör en signum för låtens 

identitet. 

 

Nedslag i arbetsprocessen i korthet 

Gitarr som utgångspunkt 

Det första jag gjorde var att planka hela sångstämman och gitarrstämman och skriva 

in dessa i partituret helt noterade. Därför att jag ville använda gitarrstämman som 

utgångspunkt för övrigt tonmaterial. 

Skissmodell 

Som tidigare nämnt ville jag även testa olika typer av skissmodeller i de tre 

arrangemangen. I detta valde jag att skriva hela det musikaliska materialet i stråket. 

Detta frångicks i introt eftersom jag, som tidigare nämnt, föredrar att ha detta helt 

klart så fort som möjligt. När hela arrangemanget var skrivet från början till slut för 

stråk/gitarr/sång så skulle jag instrumentera för resten av instrumenten baserat på de 

stämmor som författats. De instrumentspecifika idéer jag kom på under 

stråkarrangeringen skrev jag in i text ovanför. 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 4: Stråkparticell med anteckningar gällande instrumentation, takt 41 – 44 i ”Sirens”. 

Målet med denna skiss var att komma ifrån det faktum att när man arbetar med ett 

helt partitur så kan det stjäla både tid och fokus att behöva instrumentera och skriva 

musikaliskt material samtidigt. Jag ville se om jag kunde finna större ro i skapande-

processen genom att instrumentera endast i stråk.  

Valet av just stråksektionen är att jag upplever att den kan representera samtliga 

andra sektioner med rätt fantasi (och hänsyn till andning i blås): den spänner över ett 



38 
 

stort register, är linjebaserad och låter dessutom bra i ljudbiblioteket vilket elminierar 

ett för mig störande element: att det låter som en skiss istället för musik. Jag kan 

uppleva det stressande att arrangera och vänta på att det kommer att låta bra i ett 

senare skede.  

 

Nedslag respektive formdel 

Intro 

Målet med introt var i princip att introducera orkestern. För att på ett så mjukt och 

kallt sätt starta detta valde jag att använda solo-fagott i sitt övre mellanregister för att 

ge en skör klang. Detta övergår snabbt i övrigt träblås och stråk med en 

instrumentation som kan ses som en tydligt förflyttning från mellan – bas – diskant 

och landa i en soloklarinett för att ge en kall klang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5: Utkast från Intro-delen, takt 5 – 11 i ”Sirens”. 

 

 

A (Vers 1) 

Dels baserat på en idé från intervjuerna, men även ur formmässigt perspektiv ville 

jag att gitarr & sång skulle vara helt ensamma med undantag för instrumenterat 

överbryggande mellan formdelarna som jag i stor utsträckning testade i detta 

arrangemang. 
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A (Vers 2) 

Denna formdel bygger i princip på att soloinsatser från träblåssektionen tillsammans 

bildar en klangväv. Innan efterföljande formdel ville jag skapa en kontrast 

temperaturmässigt (varm -> kallt) därför lade jag stråkmattor i mellanregister som 

övergår i klangväv bildat av fagotter och horn som bryggar över till refrängen. 

Samtidigt påbörjas den linjebaserade idén som refrängen bygger på redan här för att 

överbrygga mellan formdelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6: Klangväv & start på skalrörelsen i B-delen, takt 24 – 28 i ”Sirens”. 

B (Refräng 1) 

Samtliga B-delar bygger i princip på en (något redigerad vid instrumentation) idé om 

en skalrörelse som ser ut på följande vis (från slutet av A-delen): 

 

 

 

 

 

Illustration 7: Musikaliskt utgångsmaterial B-del, takt 25 – 42 i ”Sirens”. 

Denna fortsätter in i C-delen där den istället blir nedåtgående. Skalrörelsen har tre 

funktioner: den ger ett musikaliskt bygg rakt igenom hela B-delen, agerar motrörelse 

mot den fallande basen och representerar även texten på två plan: återkommande 

ånger och att texten i C-delen utgår ifrån ”I’m going down”, vilket även skalrörelsen 

gör enligt någon form av mickey mousing-princip. 
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Jag använde även klockspel som fördubbling av skalrörelsens start i B-delen och 

förstärkte den uppåtgående rörelen med hjälp av instrumentation och registrering 

där motrörelsen förstärks som övergång till C-delen med hjälp av registerplacering. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8: Förstärkning av motrörelse genom instrumentation mellan sektionerna inför C-delen, takt 32 – 36 i ”Sirens”. 

C (Mellanspel 1) 

I C-delarna resonerade jag – förutom att den på ett konstnärligt plan skulle 

representera att ”världen faller samman” genom den nedåtgående skalrörelsen och 

öppnandet harmoniskt – utifrån en helt hantverksmässig approach. Jag ville använda 

exakt det harmoniska innehåll som ligger i gitarr och piano i originalförlagan, skriva 

stämmor utifrån detta och använda mig av instrumentationsförflyttningar mellan 

sektionerna, vilka skulle röra sig relativt fort, för att likna en vågrörelse. Detta är 

tydligare i de senare C-delarna eftersom den första i huvudsak endast rör sig mellan 

stråk och träblås med undantag för sista takterna. 
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C-delen innehåller i slutskedet även ett crescendo som bygger mot ingenting förutom 

att lämna en ensam klarinett att bygga över till nästa del. 

A (Vers 3) 

Jag lade här harpan som rytmiskt drivande på en dissonerande ton (9:an i moll-

tonikan) genom att placera den på slag 2 och 4: 

 

Illustration 9: Utkast av harpstämman, takt 43-44 i ”Sirens”. 

Vidare lät jag sång och gitarr vara i princip själva fram tills texten ”..but I wanted you 

to stay” introduceras med en stråkmatta som till en början är relativt konsonant men 

slutar i en dissonerande #11-upplösning på subdominantparellellen som 

representation för känslomässig konflikt. 

B (Refräng 2) 

Bygger i huvudsak på samma skalrörelse som föregående B-del. Skillnaden är dock 

att den är arrangerad enligt en ny princip jag testat: att ”göra mindre” i andra 

refrängen jämfört med första. I många fall brukar musik i pop-tradition42, enligt min 

erfarenhet, formmässigt innehålla en dynamisk kurva som siktar mot en höjdpunkt 

(vanlig höjdpunkt kan t.ex. vara sista refrängen, vilken formdelen som brukar 

benämnas Stick har som funktion att skjuta in musiken i). Efter ett antal 

arrangemang till detta projekt upptäckte jag att det i vissa fall kan vara formmässigt 

intressant att inte bygga i ex. andra refrängen, utan att låta musiken flöda på utan 

övertydliga definioner av var den är på väg. Detta resulterade i en kraftig reduktion 

av mängden instrumenterat material i denna formdel. Första A-delen ser ut på 

följande vis: 

 

 

                                                            
42 Denna mycket generaliserande term bör tas med en nypa salt. 
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Illustration 10: Reduktion av förstkommande B-del, takt 27-34 i ”Sirens”. 

Jämför här med andra B-delen: 

 

Illustration 9: Reduktion av andra B-del, takt 53 – 60 i ”Sirens”. 

C (Mellanspel 2) 

Denna och nästkommande C-del är goda exempel på den registerförflyttning som 

var grundidén. Som tidigare nämnt skrevs ett komplett stråkparticell att utgå ifrån. 

Detta är före och efter instrumentering: 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10: Grundmaterial i C-delen före instrumentering. 
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Illustration 11: C-del instrumenterad, takt 60-68 i ”Sirens” 

D (Stick) 

Idén med denna formdel var att musiken skulle representera en självförnekelse i 

enlighet med texten där berättaren försöker övertala sig själv om att allt snart 

kommer ordna sig. Det görs i detta fallet med relativt dissonanta stråkar, i högt läge 

utan vibrato, som dessutom inte kommer in periodiskt, utan kommer in på 3:an i 4:e 

takten. 
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Illustration 12: Utkast, stråksektionen i D-del, takt 69 – 74 i ”Sirens”. 

Ett Stick har i regel funktionen av att bygga mot den sista refrängen eller utgöra 

någon form av kontrast. Jag tyckte dock att det vore onödigt att överarbeta detta, 

därför lät jag helt blir att göra någon form av bygg, utan lät delen landa i den höga 

stråkton som är begynnelsen av skalrörelsen i nästkommande B- och C-del. 

B (Refräng 3) 

Denna del är den som befinner sig högst registermässigt och representeras av stråk. 

Dessutom ligger harp-rytmiseringen från tredje A-delen med här.  Detta 

representerar den dröm som texten beskriver, som en skör känsla av trygghet på 

distans som sedan övergår i den sista C-delen där världen återigen bryter samman. 

C (Mellanspel 3) 

Denna del är identiskt med föregående C-del förutom att harpan har större ackord 

och att stråksektionen aldrig har tacet, utan ligger som en matta under övriga 

sektioner hela tiden (där förflyttningen är likvärdig tidigare del). 

Outro 

Idén med outrot var att i så stor utsträckning som möjligt göra en instrumenterad 

fade-out som siktar mot sluttonen som bara ringer ut unisont i Fl 1, Klockspel och 

Vln 1.  

 

4.3 - Låt 2 – ”I built a tower”  

Övergripande konstnärlig tanke 

I denna låt hade jag full frihet att redigera de parametrar jag tyckte var nödvändiga. 

Jag hade länge svårt att motivera för mig själv hur jag skulle angripa materialet, men 

efter intervjuerna hakade jag på idén att arrangera den i stil med en TV-vinjett från 
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60-talet. Detta var spännande eftersom jag själv inte är uppväxt på 60-talet, och detta 

blev därför – i nästan större utsträckning än tredje låten – en studie i att helt från 

grunden studera in en stil och försöka härma denna. 

 

Denna låt hade inte samma typ av konstnärliga utgångspunkt som föregående på så 

vis att jag inte försökte få musiken att direkt representera textinnehållet (förutom ett 

antal mindre nedslag). Processen hade snarare mer en karaktär av hantverksmässigt 

experiment. 

Stilenliga schabloner under 60-talet 

Jag lyssnade på ett antal olika vinjetter från alla möjliga serier och tidsepoker43: 

 

”Danger Man” 

”The man from Uncle” 

”Kojak (1973 – 1978)” 

”The Saint (1962 – 1669)” 

”Lupin III” 

“Cowboy Bebop” 

 

Tre av serierna är från senare än 60-tal men skrivna som pastischer. Detta såg jag 

som en fördel då kompositörerna tvingats raffinera det som är karaktäristiskt för 

stilen för att få ett autentiskt sound. 

Efter att ha lyssnat in låtarna använde jag mig av en metod som framkommit i 

intervjuerna: jag skrev helt enkelt ner det som jag kom ihåg och därför uppfattade 

som karaktäristiskt för eran. Följande musikaliska parametrar uppfattade jag som 

stiltypiska: 

 

 Kraftfulla tutti-riff i intro, vilka kan återkomma i resten av låten. 

 Ganska sällan komplett harmonik. Snarare baserat på basgång, komp och 

melodik i orkestern. 

 Stora kontraster, solistiska insatser från orkesterinstrument. 

 Unisona bas-riff mellan basisten i kompgruppen och orkesterns 

basinstrument. 

 Effekter av olika slag (tremolo-stråk, sordinerade trumpeter). 

 Flöjter/stråk i blockackord. 

 Vibrafon 
                                                            
43 Eftersom det spelades in en stor mängd versioner av dessa vinjetter, se referenslistan för korrekta versioner. 
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 Congas 

 Moll6-ackord 

Kompgrupp + congas 

Kompgruppen fick en mycket framträdande roll som rytmiskt drivande tillsammans 

med congas. Detta var en av de få låtarna i konserten där trummorna fick använda 

stockar istället för vispar. Hi-hat hade i princip underdelningen på 8-delar, medans 

congas fick spela 16-delarna. 

Som tillägg till kompgruppen ingick även här en pop-kör i form av två kvinnliga 

sångare. Sången på refrängerna är alltid två-stämmig, därför upplevde jag att en del 

av låtens signum skulle försvinna om dessa inte var med. 

Form & harmonik 

Eftersom både jag själv och samtliga arrangörer upplevde formen som ett problem 

arrangeringsmässigt så blev detta föremål för åtgärd. Det grundläggande problemet 

var att ingen av formdelarna kontrasterade harmoniskt mot övriga, vilket gav 

upplevelsen av att det var monotont. För att åtgärda detta var jag tvungen att 

uppfinna ett antal nya harmoniska element i några av delarna. I sitt 

originalutförande kan formen beskrivas på följande vis: 

A (Intro) – A (Refr) – B (Vers) – A – B – A2 – C – A (Instr) – A2 – A2 – A2 (Halv - Outro) 

Idén i grundutförande var att göra följande ändringar: 

- Intro och Outro skulle bytas ut 

- Första Refrängen skulle inte vara en refräng, jag tyckte att det vore att avslöja 

för mycket formmässigt. Dock tyckte jag att basgången som är låtens signum 

kunde få presenteras där. 

- Verserna skulle innehålla utsprungliga basgången. 

- Refrängerna skulle kontrastera på något vis. 

- C-delen skulle kontrastera ytterligare på något vis. 

- För att ge en känsla av att låten inte bara ”tågar på” skulle jag lägga in ett 

mellanspel mellan första refrängen och andra versen. 

 

Detta skulle ge en formskiss som ser ut på följande vis: 

Intro – A (Instrumental) – A2 (Vers) – B (Refräng) – Msp – A2 – B – C – B - Outro 
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På ett harmoniskt plan ville jag göra förändringar med mycket små medel. Det 

kunde handla om att bytta baston på ettorna i någon formdel eller byta basgång. 

Stilen inbjuder till förändringar i riff snarare än i ackordisk harmonik. 

Grundstommen i det musikaliska materialet utgår i huvudsak från mollpentatonik. 

 

Nedslag i arbetsprocessen i korthet 

Skissmodell 

I detta arrangemang ville jag tillämpa en mer ihålig skissmodell. Jag valde därför att 

helt enkelt skriva ett leadsheet (alltså en mycket skissartad notering) där jag skrev ut 

sång och ackord. Detta satt jag sedan och ”jammade” över vid pianot för att bena ut 

hur de olika formdelarna skulle se ut. 

Utgångsmaterial 

Förlagan har ett antal nyckelkomponenter som jag valde att behålla i arrangemanget: 

- Sångstämman 

- Gitarrstämman: en rytmisk entonsfigur som ligger i under verserna 

- Basgången 

 

Nedslag i respektive formdel 

Intro 

Idén till starten på introt inspirerades av vinjetten till ”Cowboy Bebop”. Introt är 

skrivet under 90-talet men innehåller stark karaktär av tidseran som eftersöks. Temat 

ser något skissartat ut på följande vis: 

 
 

 

 

Illustration 13: Introt till ”Tank”, vinjett för tv-serien ”Cowboy Bebop” 

 

Det kan beskrivas som ett starkt, rytmiskt tutti-riff, vilket jag överförde till mitt 

arrangemang. Slutresultatet blev följande: 
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Illustration 14: Intro ”I built a tower”. 

Vidare introduceras den basgång som är signum för låten med endast bas & 

trummor i kompgruppen. Jag gjorde en liten förändring rytmiskt i den jämfört med 

förlagan, nämligen en synkopering till 4:e slaget i andra takten för att öka drivet44 i 

frasen. Andra gången basfiguren kommer in lägger jag även en molltonika med 6:a 

som färg och dubblerar basgången i piano. 

 

 
Illustration 15: Basfigur med synkoperat 4:e slag andra takten 

Efter detta bestämde jag mig för att introducera den kommande refrängen över 

basgången. Jag dubblerade basgången i några av orkesterns basinstrument, lade ut 

refrängens melodi i klarinetter, fagotter och horn och adapterade gitarrstämman som 

tidigare nämnts för flertalet instrument. 

A (Vers 1) 

Hela första halvan innehåller bara komp och basgång. I den andra halvan 

introduceras några av de parametrar som tagits upp som stiltypiska schabloner: 

 

- Sordinerade trumpeter, först med ett ackord och sedan unisont med gitarr-

rytmen tillsammans med piano. 

 

 

 

Illustration 16: Trumpet 1-3 i första A-delen, takt 18 – 24 i ”I built a tower”. 

- Blockharmoniserade flöjter & klarinetter. Egentligen hade optimalt för 

klangen varit att ha 4 flöjter, men som substitut funkade det att lägga klarinett 

på de två understa stämmorna. 

                                                            
44 ”Driv” är en något abstrakt term som syftar på att ett musikaliskt innehåll strävar framåt i tiden i förhållande 
till puls. Det kan göras på många sätt, både i konstruktionen av frasen i sig och/eller musikerna som utför en 
fras. 
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Illustration 17: Flöjt 1-2 + Klarinett 1-2 i blockackord, takt 22-24 i ”I built a tower”. 

Generellt kan man säga att den metod som tillämpats är att skapa olika fills att 

använda i versdelen. Det är i princip bara komp & sång som ligger under, därför gav 

det möjlighet till att på ett tydligt sätt etablera stiltypska schabloner. 

B (Refräng 1) 

Från mitt perspektiv saknades att refrängen i denna låt inte var särskilt definierad 

som formdel, varken harmoniskt eller melodiskt (förutom sångmelodin). Därför 

valde jag att göra en bearbetning på flera plan. 

 

Det första jag gjorde var att uppfinna en ny basgång som skulle återkomma under 

refrängerna. Den såg ut på följande vis: 

 

Illustration 18: Bas-riff, B-delen. 

Tonarten (eller tonalt centrum) får anses vara någon form av a-moll. Det innebär att 

refrängen nu börjar på mollsubdominenanten vilket jag tyckte räckte för att ge 

refrängen den kontrast och definition som behövs. 

 

Sångfraserna är 2 takter långa med 2 takters paus emellan. Där konstruerade jag ett 

fill för att driva musiken framåt som ser ut på följande vis: 

 

 

 

Illustration 19: Fill mellan sångfraserna i B-delen. 

Detta instrumenterades unisont för stråksektionen (vln1, 2 och viola). 

Emellan dessa fraser använde jag träblåset i huvudsak för pedaltoner. Det var, som 

det också framgick av intervjuerna, knepigt att hitta pedaltoner som fungerade 

eftersom harmoniken är så lite baserad på ackord och funktioner. De enda toner som 

tycktes fungera var de som fanns i sångmelodin: E och G. 
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B-delen avslutades med ett unisont riff i basinstrumenten och ett kort mellanspel till 

nästkommande del. 

 

 

Illustration 20: Unisont riff i basinstrument i B-delen. 

A (Vers 2) 

Denna del är i princip uppbyggd på samma sätt som tidigare B-del. Vad som kan 

vara värt att nämna är några aktiva försök till Mickey Mousing utifrån textmaterialet. 

Detta var också de allra första idéerna jag fick utifrån texten.  

 

 I första halvan av denna del berättar texten på ett ställe följande: ”... I’m the queen of 

your dreams”. Detta motsvaras av följande figur i harpa och congas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 21: Mickey Mousing av textfras i andra A-delen, takt 40 – 41 i ”I built a tower”. 

I andra halvan denna B-del ville jag istället skapa en stämning utifrån texten. Det 

berättas om en saga i första halvan av versen som här blir musikaliskt förverkligad 

för att sedan sluta i textfrasen ”I’m falling...” där man återigen befinner sig i 

verkligheten. Detta gjorde jag genom att göra en – från övriga delar – avvikande 

instrumentation. Jag föreställde mig någon form av öken, där karaktärerna rider på 

kamel. 

Congas på 8-delsunderdelning tillsammans med portamenterande45 stråk och lätta 

flöjter fick stå för sagan som slutar i ett långt gliss från högt till lågt register i hela 

stråksektionen: 

                                                            
45 Portamento är ett form av glissando som förekommer uteslutande i stråkinstrument. 
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Illustration 22: Reduktion av exempel på ”mickey-mousing” i andra B-delen, takt 45 – 51 i ”I built a tower”. 

B (Refräng 2) 

Denna delen är dubbelt så lång som föregående B-del, dessutom med en ny 

sångmelodi. Övrigt material är identiskt med viss ominstrumentation förutom två 

parametrar som tillkom. 

 

Jag tog fasta på ett förslag som uppkom under intervjuerna: att ha någon form av 16-

delsrörelse i någon instrumentgrupp förutom slagverk. Jag konstruerade därför ett 

riff baserat på mollpentatonik som såg ut på följande vis: 

 

 

 

Illustration 23: 16-delsbaserat riff i basinstrument i B-del. 

Detta låg samtidigt som sången, därför har både valet av toner och rytmik sin grund 

i utgångpunkten att ”hålla sig ur vägen”. Detta gjordes dels genom att konstruera 

varje fras över en 3/8-delsperiod och tonhöjdsmässigt i ett annat register än 

sångstämman.  

Eftersom refrängen nu var dubbelt så lång som tidigare upplevde jag den som något 

stillastående andra halva. Jag uppfann därför ännu ett riff som uppgift att skjuta på 

andra halvan av versen. Detta var i grund och botten konstruerat med trombonerna i 

åtanke, men kom att dubblas i några fler stämmor. 
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Illustration 24: Riff med uppgift att skjuta på musiken. 

C (Stick) 

Syftet med detta stick var att skapa ytterligare en kontrast till de övriga delarna. Jag 

valde att basera denna del på i huvudsak tre musikaliska parametrar: 

 

- Öppen kvint A-E (som ger en upplevelse av a-moll) 

- Fallande bas med riktning mot dominanten (som dyker upp för första gången 

in till höjdpunkten). 

- En 3-stämmig kanon mellan leadsång och kör.  

 

Ingen av dessa element har funnits tidigare. Resultatet blev (i reducerad form) 

följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25: C-del i reducerad form, takt 69 - 76 i ”I built a tower”. 
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B (Refräng 3) och Outro 

Resterande material är baserat helt och hållet på tidigare delar med viss 

reinstrumentation. Outro är identiskt med starten på introt och landar på ett relativt 

dissonant 7(#9 #11)-ackord i tutti.  

 

4.4 - Låt 3 – “Prinsen i Hornstull”  

Övergripande konstnärlig tanke 

Problemområdet att behandla här var att skriva ett stiltypiskt arrangemang. Trots att 

föregående låt råkade hamna i ungefär samma typ av undersökning bestämde jag 

mig ändå för att fortskrida med den idé jag hade till denna låt. 

Det blev i stor grad en mer hantverksmässig approach i detta arrangemang med en 

genomgående frågeställning: ”vad är det som låter Sinatra & Strings?”. Jag fick 

sparsamt med hjälp från intervjumaterialet i detta fall annat än ”kompgrupp och 

stråkar”, därför blev det i större utsträckning en jakt på egen hand efter schabloner. 

Jag tycker det är betydligt svårare att analysera stora delar av problemområdet i 

denna låt än de övriga två, inte minst gällande tonspråk: jag vet inte riktigt själv hur 

jag gör när jag väljer tonmaterialet för att få det att låta som i jazztradition. Som 

tidigare nämnt är jag pianist inom afroamerikansk tradition, men med betydligt 

större fokus på pop/rock än på jazz, därför händer det ibland att jag inte hör när jag 

kliver utanför gränserna för vad som är stiltypiskt i just den här tidseran som 

albumet Sinatra & Strings befinner sig. Slutresultatet blev därför någon sorts 

blandning av min egen stil med de schabloner som hämtades. Inför arbetet lyssnade 

jag igenom hela det albumet och även vissa delar av skivan Both Sides Now med Joni 

Mitchell. 

Beskrivningen av detta arrangemang kommer inte att bli så detaljerad som tidigare, 

utan mer på ett generellt hantverksmässigt plan hur jag arbetat med orkestern. 

Anledningen till detta är att föregående låt hade en så pass detaljerad beskrivning av 

hur jag gick tillväga för att skriva ett stiltypiskt arrangemang.  

Kompgrupp 

I nästan alla låtar som finns på albumet Sinatra & Strings och Both Sides Now har 

kompgruppen en mycket sparsmakad roll som rytmisk motor. I de allra flesta fall 

använder trummorna vispar och spelar i princip bara pulsslagen. Basen är i samtliga 
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fall av typen kontrabas och spelar i princip bara bastoner en gång/ackordbyte (eller 

alternativa bastoner utskrivna) med några få undantag för genomgångstoner. Det är 

sällan piano med, utan istället en akustisk gitarr, men eftersom det inte fanns att 

tillgå i detta fallet blev det piano istället. 

Form 

Formen i förlagan tyckte jag var hållbar i sitt originalutförande. De ändringar jag 

gjorde var i princip endast baserade på ställningstagandet om att orkestern skulle få 

en mer solistisk roll på några ställen. Skissen över detta kan beskrivas på följande 

sätt: 

Intro – A – B – C – A – B – C (Solo) – Coda/Outro 

Jag gjorde ett antal förändringar i längden på respektive formdel: 

- Introt förlängdes 

- Codan fick en arrangerad längd som var något längre än original 

Skissmodell 

Från början hade jag tänkt att arrangera en hel formdel för hand som experiment, 

men av tidsmässiga skäl hann jag inte detta. Vad jag dock gjorde var att författa hela 

materialet innan jag började orkestrera enligt följande metod: 

- Planka och skriva ett leadsheet. 

- Skriva intro och harmonisera om endast med hjälp av piano och skriva för 

hand (inklusive idéer gällande instrumentation). 

- Skriva in materialet i datorn och lyssna igenom. 

- Sammanställa ett tomt particell med leadstämma och ackord överst och 

samtliga sektioner under. Där skrevs alla fraser och blockharmoniseringar in 

för hand. 

- Skriva in detta i datorn och orkestrera. 
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Illustration 26: Exempel på handskrivet intro till ”Prinsen i Hornstull”-  första och andra utkast. 

Materialet överrensstämmer inte helt med slutresultatet eftersom det blev vissa ändringar vid orkestrering. 

Harmonisering 

I denna harmoniseringsprocess använde jag mig av följande utgångspunkter: 

- Genren inbjuder till att materialet ska ha ett mått av improvisation i sig. 

Eftersom det lär innebära problem att låta en orkester sköta detta på 

gehörsbaserad väg blir det arrangörens uppgift att låta det skrivna materialet 

uppfattas som improviserat. Därför använder man sällan exakt samma 

harmonisering i återkommande formdelar. 

 

- Harmonik från den tidsepok som stilen härstammar från är i stor utsträckning 

baserad på 2-5-1-progressioner46 och 4-klangsackord. I grundutförande 

                                                            
46 ”2-5-1” är en benämning från steganalys (II – V – I) och innebär kandensen Supdominantparallell – Dominant 
– Tonika i funktionsanalys. Detta är ett av de vanligaste metoderna att modulera mellan tonarter i 
jazzharmonik. 
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används sällan några mer komplexa ackordfärgningar förutom de altereringar 

som sker när stämmorna rör sig. Jag valde dock att frångå detta vid flera 

tillfällen med motiveringen ”min egen konstnärliga prägel” och göra lite mer 

vågade (läs: stiltypiskt avvikande) harmoniseringar. 

 

- Tritonussubstitut47 är mycket vanliga i stilen och är en metod för att hitta nya 

ackordfunktioner utan att ändra melodin i någon större utsträckning. Det går 

att göra flera sådana i rad genom exempel kvintfall.48 

 

- Arrangemangen är ofta ledtonsbaserade via kromatiska gångar mellan 

ackordtoner. Detta gör att det uppstår olika typer av ackordfärger. Många av 

de harmoniseringar som blev till baserades i stor utsträckning med dessa 

ledtonsstämmor i åtanke. 

 

- Melodier/fills är i många fall blockharmoniserade. 

Tonspråk 

Som tidigare nämnt upplever jag att melodier och fraser i kompstämmorna i stor 

utsträckning bygger på ledtonsverkan. Detta var det svåraste i processen att förstå 

sig på rent tonspråkligt eftersom jag har relativt lite erfarenhet av jazz.  

För att överbrygga detta var jag tvungen att lista ut vad som lät ”jazzigt” i mina öron. 

Om det funkade så räknade jag med att en vanlig lyssnare skulle acceptera detta 

också. 

Jag använde mig generellt sett av kromatiska närmanden och brutna ackord för att 

skriva de olika fraserna. Detta kan möjligen ses som en genväg att konsekvent 

tillämpa, men jag tyckte personligen att det fungerade väl. I exemplet nedan har jag 

markerat ut kromatiken. Melodin ligger i Vln 1 & 2. 

  

                                                            
47 Ett tritonussubstitut är ett dominantackord som ligger på en tritonus avstånd från dominanten. Brukar 
benämnas med (b9) som baston i funktionsanalys. 

48 Kvintfall är ackord som ligger på en kvints avstånd nedåt. 
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Illustration 27: Exempel på treklangsmelodik och kromatiska närmanden, takt 8 – 10 i ”Prinsen i Hornstull”. 

 

Vad som dock hörs tydligt i förlagor av den här typen är att dessa kromatiska 

vandringar har funktion som rytmiskt drivande motor. 

Hantering av sektionerna 

Som en generell metod utgick jag ifrån att skriva för någon sorts blandning mellan 

storbands- och orkesterinstrumentation. Det saknas som bekant ett antal instrument 

för att fylla storbandskvalifikationerna, men det som menas är en hantering av 

materialet i stor utsträckning sektionsvis. Det kan även förekomma solostämmor 

inom sektionerna. 

Nedan följer exempel på hur jag använde de olika sektionerna: 

Träblås 

- Soloinsatser 

- Unisont 

- Ackord/Blockackord 

o I lägre mellanregister: fagotter & basklarinett 

o I övre register: flöjt och klarinett 

- Basinstrument 

o Fagotter/Basklarinett 
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Horn 

Hornen lämnades utanför brass-sektionen och gick sin egen väg på följande vis: 

- Soloinsatser (eller unisont) 

- Blockackord 

o Med fagotter (hornen i ytterstämmor för att få  en karaktär av horn-

klang) 

o Med tromboner (hornen på topp) 

Övrigt brass 

Trumpeter och tromboner använder relativt sparsamt. I princip bara där det skulle 

vara starkt fick dessa en mer framträdande roll. De användes på följande vis: 

- Blockackord: 

o Användes i princip 5-stämmigt med topptonen dubblerad i klangen 

(och ibland Drop 2 beroende på höjd). 

- Basinstrument: 

o Bastrombonen stod i princip alltid utanför blockackorden och fick 

rollen av basinstrument 

o Tuba 

- ”Bygg”: 

o En metod jag använd i flera av arrangemangen är att mejsla in de olika 

instrumenten i brasssektionen på olika 8-delsinsatser mot en 

höjdpunkt. På så vis får man ett instrumenterat crescendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28: Exempel på instrumenterat crescendo, takt 1 – 2 i ”Prinsen i Hornstull”. 
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Slagverk 

Användes i princip enbart för att förstärka resten av orkestern dynamiskt eller 

melodiskt 

- Klockspel 

o Förstärkning av diskant vid melodik 

- Timpani 

o Mestadels swellar 

- Upphängd cymbal 

o Mestadels swellar 

Harpa 

- Glissandi och brutna ackord 

Kompgrupp 

- Trummor 

o I princip bara vispar på virveln och drivande av puls. 

- Bas 

o Utskrivna ackordtoner, i princip utan genomgångstoner, men ibland 

fritt 

- Piano 

o Ad lib, men pianisten (som råkade vara jag själv) lade i princip bara 

ettorna med målet att vara pedaltonsfunktion och harmoniskt bärande. 

Stråk 

- Stråket fick huvudfokus i arret: 

o Melodi/Fills 

 Blockharmoniserade (ofta med Drop 2 elle Drop 2 & 4 beroende 

på höjd i toppstämman). Ibland inklusive cello, ibland divisi i 

större instrument i viola, ibland både och. 

 Unisont 

o Komp 

 Blockharmoniserat (inklusive cello i vissa fall) 

 Klangmattor 

o Bas 

 Kontrabas/Cello 



60 
 

Generell användning av blockharmonik 

Blockharmonik är beroende av hastigheten det utförs i. Ju långsammare tempo, desto 

tydligare hinner örat uppfatta klangförändringen och göra om den till en 

ackordfunktion. Vid högre tempo uppfattas det som en ”tjockare” melodi. 

Man kan, i enkelhet, beskriva den här typen av harmonisering och arrangering som 

att man har tre parametrar att välja på: 

- Unisont 

- Klangmattor (med intern rörelse, stämföring) 

- Blockackord (parallellförda) 

Blockharmonisering används i huvudsak vid någon form av melodisk linje. Den kan 

vara väldigt kort, men så fort örat uppfattar det som någon form av melodi som (i 

princip) parallellförs i 4-klanger så kan det uppfattas som blockharmonik. 

Kombinationen av dessa tre parametrar fungerar enligt följande: 

- Unisont & Blockackord 

- Unisont & Klangmattor 

- Blockackord och Unisont 

- Blockackord och Klangmattor (i sällsynta fall, man bör dock iakta försiktighet 

för att inte gröta till harmoniken – om det inte skulle vara syftet förstås). 

Egentligen är det enda som inte fungerar väl enligt min uppfattning: 

- Blockharmonik & blockharmonik: att skriva två separata melodier i olika 

sektioner som båda blockharmoniseras innebär en otydlighet gällande 

definition i harmoniken 
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Illustration 29: Exempel på undvikande av fler än ett harmoniskt element i taget, takt 37 – 41 i ”Prinsen i Hornstull”. 

Beroende på hastighet så måste ibland kompgruppen informeras om vilken 

harmonik övriga sektioner har vid en viss tidpunkt, men ju högre tempo, desto 

mindre behöver kompgruppen avvika från grundharmoniseringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

5. DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

 

Detta var utan tvekan ett av de jobbigaste och samtidigt mest utvecklande projekt jag 

varit inblandad i. Mitt arbetssätt och även min mentalitet har förändrats på en rad 

punkter efter arbetet, men det finns även ståndpunkter som blivit starkare. I stor 

utsträckning hjälpte intervjuerna mig i detta: samtliga tre arrangörer, var  och en på 

sitt sätt, var mycket goda inspirationskällor på ett mentalt, konstnärligt och 

hantverksmässigt plan. Jag fann mig själv lyssna på intervjuerna för mitt eget höga 

nöjes skull – nästan som ljudböcker – och varje gång jag gjorde det så uppfattade jag 

något nytt som kunde vara till hjälp. 

Jag har i regel alltid varit ganska rastlös och tyckt att den konstnärliga processen 

varit betyngande. Detta har dessvärre inte förändrats nämnvärt – fastän jag skrivit 

elva arrangemang – och jag måste kanske leva med detta även i fortsättningen eller 

hitta någon annan utväg. I synnerhet är det enormt mentalt påfrestande att skriva så 

pass många arrangemang till ett och samma projekt. Vad som ändå förändrats under 

processen är att jag har ett något större självförtroende efter projektet, vilket får ses 

som ett positivt inslag och kan antagligen hjälpa mig på sikt.  

 

5. 1 - Lyssning 

En aspekt av mitt arbetssätt som förändrats är mitt förhållande till förlagan. Jag 

märkte relativt stor skillnad i att först få lyssna intutivt på materialet istället för att 

sätta mig och ”karate-arrangera” direkt efter första genomlyssning. Det kan te sig 

självklart, men när det är så pass bråttom som det är ibland (vissa av arrangemangen 
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skrevs på 1-2 dagar inklusive korrekturläsning) så är det lätt att glömma bort den tid 

som man kan spara genom att investera den i flera genomlyssningar.  

 

5.2 - Skisser och att skriva för hand 

Att skriva ett leadsheet före arrangering (som i ”I built a tower”) och sedan arbeta 

utifrån piano fungerade relativt bra så länge man befann sig med harmoniskt bekant 

material. Den typen av harmonik som fanns i låten var på intet vis avancerad, utan 

mer riff-baserad. Då upplevde jag det positivt att kunna testa riffen mot 

sångstämman och skriva dessa i lugn och ro. Sedan gick det relativt snabbt att 

instrumentera därför att jag visste att materialet funkade. 

När jag skrev skissen för hand i ”Prinsen i Hornstull” visade sig myntets båda sidor: 

å ena sidan tyckte jag att det var enormt tråkigt. Det kändes som om jag skyndade på 

denna del av processen för att få höra klingande resultat ut datorn så snabbt som 

möjligt, vilket är högst negativt därför att det leder till att man slarvar vid 

konstruktion av grundmaterialet. 

Skillnaden mellan denna låt och föregående låt, som det endast fanns ett leadsheet 

på, tror jag också kan ligga i att den är harmoniskt med obekant ur ett gehörsmässigt 

perspektiv. Även blockharmonisering tar för mig alltid tid, inte minst eftersom jag 

har relativt låg hastighet i att läsa noter och det blir en stor mängd förtecken som 

resultat av detta. Jag märkte även att när materialet var inmatat så gjorde jag – vid 

första uppspelning – en rad ändringar i både melodi och instrumentationsidéer, vilka 

dök upp direkt jag hörde materialet. Det styrker tesen att uppspelning utgör en 

idégenerator i min arrangeringsprocess. 

Å andra sida var det positiva med denna arbetsmetod att allt grundmaterial var 

klart, vilket var väldigt tillfredställande när det var dags för orkestrering. Det är 

sannolikt skapandet av det musikaliska materialet som utgör den jobbiga delen i 

arrangeringsprocessen, till skillnad från instrumentationen som  jag istället upplever 

som en av mina starkare sidor. 

Den tredje metoden – att skriva in allting i ett stråkparticell – upplevde jag hade det 

bästa av båda föregående. Under hela processen fick jag möjlighet till uppspelning, 

jag slapp distraktioner i form av reflektioner kring instrumentation och när allt 
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material var klart så var det bara att skriva in och arrangera. Detta är sannolikt en 

metod jag kommer använda mig av i större utsträckning även efter detta arbete. 

En ståndpunkt som alltså har blivit betydligt starkare är min vilja att använda datorn 

och uppspelning som medel för att arrangera och att jag istället ska jobba på att sluta 

skämmas för detta.  

 

5.3 - Konstnärlig frihet – konstnärliga bojor 

Jag upplevde egentligen inte särskilt stor skillnad mellan de två motpolerna förutom 

hög grad av konstnärlig frihet hade en längre transportsträcka från första mötet med 

förlagan till startskedet av arrangeringsprocessen. När jag väl kommit på vad som 

skulle göras tog den faktiskt kortare tid att slutföra än den med låg grad av frihet. 

Den låt som var mest tidsödande var ”Prinsen i Hornstull”, men det berodde 

sannolikt inte på att den skulle skrivas i en viss stil (eftersom ”I built a tower” var 

den som tog kortast tid att slutföra), utan snarare – som tidigare nämnts – bör det 

bero på att den typen av stil som behandlades har en relativt hög inlärningströskel 

och en del hantverksmässigt påfrestande moment.  

 

5.4 - Att köra fast 

Jag råkade ”tyvärr” inte köra fast fast totalt i någon av de tre låtar som behandlades i 

uppsatsen. Det fanns dock tydliga sådana tillfällen i de övriga arrangemangen som 

var med i konserten och det bästa sättet att komma ur detta var att ta en paus (som 

framkommit i intervjuerna), i synnerhet att gå promenader. Detta gjorde jag 

visserligen under arbetet med de tre arrangemang som ingår i arbetet också, och det 

hjälpte en hel del bara att lämna skrivbordet och reflektera med bakhuvudet under 

mild fysisk aktivitet, i alla fall för mig.  
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5.5 - Orkestern, konserten och erfarenheter därifrån 

Fyra dagar innan konserten fick jag möjlighet – både som musiker och arrangör – att 

delta i repetitioner med SUSO. Detta var en mycket berikande helg och det påminde 

mig om varför jag valt att ägna mig åt detta som yrke. 

SUSO är i grunden en ungdomsorkester med relativt hög musikalisk och spelteknisk 

nivå, med viss förstärkning av semiprofessionella eller helt professionella musiker 

och instruktörer. Jag blev positivt överraskad på flera punkter: den kanske mest 

påtagliga skillnaden mot att jobba med en professionell orkester är den glöd som 

finns i spelet. Allting blir inte perfekt – med professionella mått – men det finns 

däremot en själ som saknar motsvarighet. Detta beror möjligtvis på just åldern i 

orkestern: det är sannolikt svårare att få professionella musiker som spelat stora 

mängder musik i sitt liv att tända till lika enkelt som ungdomar med hela livet 

framför sig. Hela denna utläggning är förstås högst subjektiv, andra skulle kanske 

inte hålla med mig alls i detta. 

Jag lade också märke till en hel del hantverksmässiga dilemman som återigen 

påminner mig om att det är viktigt att hantera materialet på datorn som en skiss. 

Detta gällde inte minst dynamiken i träblåset: då jag skrev pp i stämman så ledde 

det ofta till att intonationen blev för låg, i synnerhet vid soloinsatser. Detta hängde 

sannolikt ihop med den speltekniska nivån hos utövarna och därmed också 

nervositet. Jag tror att om jag skrivit p istället så hade resultatet blivit annorlunda 

bara av att man tillåtits spela lite starkare. Dynamiskt hade man antagligen inte 

märkt någon större skillnad, men det musikaliska resultatet hade blivit något bättre 

och framför allt säkrare.  

 

5.6 - Slutord 

Under intervjun med arrangör tre lät jag diktafonen rulla. Någonstans mellan frågor 

och allmänna diskussioner beskrev han yrket med att ”man blir blek, trött och fet”. 

Det lär definitivt finnas baksidor med att ha valt en yrkeskarriär som arrangör. Klart 

är att det är ett stressigt, underbetalt och – i vissa fall – utdöende hantverk, inte minst 

arrangering för symfoniorkester. Livemusik minskar stadigt, man kan bara hoppas 

att det får en vändpunkt någon gång under min yrkesbana. Trots allt detta är det värt 
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det – alltihop – för upplevelsen jag får av att sitta framför 60 personer som samtliga 

gör sitt yttersta för att interpretera det man har skrivit på några bleka A4-ark saknar 

motsvarighet i det verkliga livet och gör att varenda tvivel över den väg jag valt i 

livet är som bortblåsta.  

Jag vill avsluta med att, från djupet av mitt hjärta, rikta ett stort tack till samtliga 

aktörer som varit inblandade: Stockholms Ungdomssymfoniker med dirigent och 

musiker, Riksförbundet Unga Musikanter, Lilith Eve med alla deltagande 

låtskrivare/solister, Länsmusiken Stockholm och Stockholms Kulturskola. Den 

kunskap, glädje och det självförtroende som väckts under processen är, och kommer 

alltid att vara, en ovärdelig resurs i mitt kommande yrkesliv. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: CD-Skiva 

Spår 1: ”Sirens” (J. Sanner) – Förlaga 

Spår 2: ”Sirens” (J. Sanner, arr: A. Hedlund)  – Klingande slutresultat  

Spår 3: ”I built a tower” (F. Hultman) – Förlaga 

Spår 4: ”I built a tower” (F. Hultman, arr: A. Hedlund) – Klingande slutresultat  

Spår 5: ”Prinsen i Hornstull” (P. Dahlstrand) – Förlaga 

Spår 6: ”Prinsen i Hornstull” (P. Dahlstrand, arr: A. Hedlund) – Klingande slutresultat 

 

Bilaga 2: 

Partitur: ”Sirens” (J. Sanner, arr: A. Hedlund) 

 

Bilaga 3:  

Partitur: ”I built a tower” (F. Hultman, arr: A. Hedlund) 

 

Bilaga 4: 

Partitur: ”I built a tower” (F. Hultman, arr: A. Hedlund) 

 


