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Abstrakt

Titel: Att skapa en idé - Koncepttänkande i musikskapande
Författare: Eric Lundgren
Handledare: Cecilia Ferm, Hans Hjortek
Typ av arbete: C-uppsats
Institution: Musikhögskolan i Piteå
Examinationsdatum: 2005-05-17

Syfte
Mitt syfte är att undersöka hur komponerandet samt arbetsflödet eventuellt kan
förbättras/påverkas genom att arbeta med ett tydligt koncept som bas.

Frågeställning:
Hur påverkar ett starkt koncepttänkande ens komponerande arbete?

Vad finns det för fördelar/nackdelar med att jobba på detta sätt?

Metod
Jag har valt att undersöka detta genom att själv skriva musik i form av en fulllängds-cd i
pop/rock-stil och sedan analysera det egna arbetet. Den största delen av detta arbete ligger
därför av naturliga tidsskäl i själva skapandet av musiken och inte i den skriftliga delen.

Slutsats
Mycket av de koncept och idéer som dyker upp under ett projekt av detta slag kommer inte
nödvändigtvis att gagna lyssnaren i första hand utan ger snarare den som skriver musiken en
riktlinje att följa. 

De koncept som skapas under ett arbete av detta slag hjälper  kompositören/låtskrivaren
genom att ge ”frön” till låtar och ett syfte till varför de ska skrivas. Det vill säga en av de, i
min mening, svåraste moment som finns inom allt sorts kreativt skapande.

Nyckelord
Koncept, komponerande, musik, skapande
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Läsinstruktion

Denna uppsats läses med fördel i kronologisk ordning eftersom jag ofta refererar till saker som
tagits upp tidigare i texten. Den börjar med att jag först förklarar hur jag definierar koncept inom
musik. Efter att jag gått igenom den grundidé jag använt mig av, samt hur jag valt att arbeta med
detta, kommer en genomgång av varje låt som finns på den medföljande cd-skivan. 

Läsaren bör lyssna på denna skiva i samband med att han/hon läser texten för att få ut så mycket
som möjligt av texten. Jag rekommenderar även att läsare lyssnar igenom skivan minst en gång i ett
enda svep efter det att  han/hon har läst inledningen för att skapa sig en översikt av musiken. När ni
lyssnar på musiken kan ni också försöka se ifall ni kan uppfatta de bakomliggande idéer jag haft
med de olika låtarna och sedan jämföra det med vad jag tar upp.

Efter jag gått igenom alla låtar för sig kommer en del då jag försöker peka på mera allmängiltiga
”upptäckter” jag gjort gällande detta sätt att komponera och detta i sin tur följs av de
slutsatser/funderingar jag fått under projektets gång.

Alla låttexter finns längst bak i uppsatsen som en bilaga.
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1. Inledning
Koncept inom musiken.

Eftersom detta arbete kommer att behandla mitt arbete med en konceptskiva kan det vara bra att
först börja med att gå igenom min definition av vad detta innebär. Detta för att du som läsare ska
kunna ta till dig detta på ett effektivt sätt.

Under en lång tid trodde jag inte att jag hade någon speciell preferens inom musik utan tyckte att jag
kunde lyssna på det mesta. På senare tid så har det dock gått upp för mig att vad som binder
samman mycket av den musik jag lyssnar på är känslan av att det finns en övergripande tanke
bakom varför den skrevs till att börja med. Denna tanke kan speglas i arrangemanget, strukturen
som musiken/skivan har, det ljudlandskap som målas upp samt hur texterna och harmoniken har
skrivits. Helst ska alla dessa delar arbeta tillsammans men är självklart inte ett måste. Många gånger
kan jag lyssna på ett album eller musikstycke och känna att det finns en ”röd tråd” genom hela
skivan utan att direkt kunna sätta fingret på vad det är.

Jag kan också uppleva det som ett missat tillfälle ifall ett musikalbum saknar denna struktur. Bästa
sättet att förklara vad jag menar är nog att jämföra detta med skillnaden mellan en novellsamling
och en roman. Novellsamlingar i sig är det inget direkt fel på men på grund av berättelsernas längd
kommer alltid dessa historier att förlora djup. Det gör dem kanske lättare att läsa eftersom det inte
kräver så mycket av läsaren i form av tid men jag måste säga att jag har mycket lättare att minnas en
riktigt bra bok än en relativt sett lika bra novell och detta fenomen kan ganska lätt jämföras med
dagens musikindustri. 

En skiva med en massa opersonliga ”hits” kommer säkert att sälja hyfsat bra eftersom lyssnaren inte
behöver fördjupa sig i denna till samma grad som en mer genomarbetad skiva. Däremot kommer
lyssnaren förmodligen att minnas den sistnämnda mycket bättre på grund av att det har lagts ner mer
arbete och tankeverksamhet till att göra den. Musiken behöver inte för den delen vara komplex, svår
eller så kallad ”finkultur” utan det handlar mera om att lyssnaren ska kunna känna att det fanns en
bakomliggande anledning till varför skivan skrevs som inte bara bottnade i törst efter pengar.

Ifall mycket tankearbete ligger bakom kommer alltid detta att skina igenom och göra musiken
”egen” trots att den rent tekniskt sett består av samma gamla ackord och melodier. ”Pink Floyd” är
ett bra exempel att nämna här eftersom många av deras låtar ofta är väldigt enkla rent harmoniskt
men de har ändå lyckas skapa något som folk genast känner igen som deras. Andra band som också
har ett väldigt klart koncepttänkande är t.ex. ”Radiohead”, ”Enigma” och ”Massive Attack”.

Enklaste sättet att få veta mera om dessa grupper är antagligen med hjälp av en sökmotor på
internet, men jag har även gett tips om deras musik i referenslistan.

Att avgöra om dessa grupper är bra eller ej är upp till var och en, men det jag ska försöka visa i
denna uppsats är att det kan ge fördelar i komponeringsarbetet att arbeta just med koncept oavsett
vilken musik det handlar om. Jag vill också poängtera att all musik självklart har någon form av
grundidé men de exempel jag har gett är dock väldigt tydliga med sin och skapar därför en väldigt
distinkt ”sound”.

En  iakttagelse som kan göras är att ganska många gruppers/artisters koncept inte har så mycket med
själva musiken att göra. Det finns t.ex. oskrivna regler att om du är en klassisk rockare ”ska” du
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vara lång och smal med stripigt hår. Är du en hiphoppare ”ska” du ha damer som skakar sina
bakdelar, köra dyra bilar och vifta mycket med armarna mot kameran. Skriver du modern klassisk
konstmusik ”ska” du vara excentrisk, lätt att reta upp och helst befinna dig på gränsen till galenskap.
Ok, detta är en sanning med modifikation men statistiskt sett är det nog inte så fel.

Mitt arbete kommer dock inte att gå in på detta fenomen utan kommer istället hålla sig till hur
koncept kan användas under musikens skapelseprocess.

1.1 Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur komponerandet samt arbetsflödet eventuellt kan förbättras/påverkas
genom att arbeta med ett tydligt koncept som bas.. 

1.2 Metod

Jag har valt att undersöka detta genom att själv skriva musik i form av en fulllängds-cd i pop/rock-
stil och sedan analysera det egna arbetet. Detta har jag dels gjort genom att skriva anteckningar när
idéer dykt upp under arbetets gång och dels genom att i efterhand undersöka min musik för att se
ifall jag kunde hitta saker som jag inte direkt tänkte på vid skapelsetillfället. Att arbeta på detta sätt
har sina problem eftersom det kan vara svårt att hålla sig objektiv till sin egen musik. Samtidigt kan
en djupare bild skapas till skillnad mot ifall intervjuer ska utföras med andra låtskrivare där det lätt
kan ske att information går förlorat ifall fel frågor ställs.

1.3 Material

Den egna musiken ligger självklart i fokus, men de kunskaper jag använt mig av för att faktiskt
skriva detta är svårare att referera till. Väldigt mycket av denna kunskap har jag plockat upp genom
åren från lektioner jag haft, seminarier jag gått på, diskussioner jag haft med andra människor som
skriver musik samt egenhändiga funderingar kring tidigare skriven musik. Personligen har jag själv
hämtat väldigt lite information från specifika böcker om detta ämne och kan därför inte alltid peka
på exakt vart jag inhämtat mina kunskaper.

Detta leder till att min referenslista mer kommer att bestå av böcker som jag tror kan vara bra att
tittat i ifall någon vill fördjupa ytterligare inom något specifikt samt skivor jag själv lyssnat på och
hämtat inspiration från just gällande konceptmusik.

1.4 Avgränsning

En avgränsning jag gjort är att inte gå in på den tekniska produktionen av skivan i så stor omfattning
eftersom detta inte behandlar musikskrivandet. Jag har också valt att inte ta med de ”analyser” jag
gjort på annan musik dels eftersom de är mer generella funderingar än riktiga analyser, dels
eftersom detta arbete är tänkt att fokusera på de tekniker som jag har använt mig av. Jag kommer
dock att försöka ge exempel på annan musik som använts sig av liknande ”koncept”.
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I min genomgång av de enskilda låtarna har jag inte heller tagit upp varenda liten detalj utan ”bara”
valt att fokusera på vad jag anser vara de viktigaste beståndsdelarna.

1.5 Mitt Koncept

Jag har länge funderat över att göra en fullängdscd där alla spåren flyter samman. Inte för att det på
något sätt är något nytt påfund utan mer i syfte att se hur skapelseprocessen vid ett sådant arbete går
till och ifall lärdomar kan dras från det och omsättas till andra situationer. Fröet till vad som sedan
utvecklades till skivan du nu kan lyssna på började väldigt enkelt med att jag ville skapa en
berättelse om en person som sovande låter oss uppleva sin livshistoria genom sina drömmar. Att
basera berättelsen kring detta gav mig nämligen möjligheten att färdas runt i tiden olinjärt utan att
det skulle bli alltför ologiskt. Denna teknik är någonting som är väldigt vanligt i alla möjliga
medium och kanske speciellt inom filmens värld.
Idén om drömtillståndet ledde sen också till vad själva budskapet med skivan skulle bli.

Alla vi som sysslar med musik eller någon form av kreativt arbete är drömmare på så sätt att vi vill
jobba med något som väldigt få lyckas inom. Jag bestämde mig därför att berättelsen skulle handla
om en drömmare som vill bli fri att göra vad han vill, lyckas bli fri, bara för att sen i sann Pink
Floyd-anda krossas igen (återigen är internet bästa sättet att få reda på mer om vilka dessa är). Det
klassiska ”hollywoodslutet” var med andra ord inte vad jag var ute efter. En annan anledning till
valet av ett ”dåligt” slut var att dessa i min mening brukar fastna mycket bättre i minnet. 

Avslutning i all ära, men en om möjligt ännu viktigare del av all form av historieberättande är
anslaget. Här bestämde jag mig för att igen ”låna” en gammal beprövad teknik nämligen att börja
med slutet. Hur många filmer har inte gjorts som börjar i stil med att hjälten sitter fastbunden i en
stol med en pistol mot pannan bara för att det sen ska bli svart och texten: ”2 veckor tidigare” visas. 

I min berättelse går jag steget längre och börjar helt enkelt med att huvudpersonen blir skjuten. Det
är här som drömtillståndet visar sin fördel genom att föra tillbaka honom i tiden till sin barndom
och därifrån berätta sin livshistoria upp till den punkt då skottet avlossas. En viktig sak att hålla i
åtanke är att inte ”skriva folk på näsan” med vad som händer i berättelsen och jag har därför
medvetet valt att historien både kan tolkas som om han har fallit in i koma eller alternativt att han
ser tillbaka på sitt liv innan han ”går vidare”. Faktum är att jag inte själv riktigt har bestämt mig
vilket av sluten som är det riktiga.

I mina funderingar kring vilka övriga personer som skulle finnas med förutom huvudpersonen så
kom jag ganska tidigt fram till att de nog fick lov att vara ganska få. Att föra in alltför många
personer skulle ge upphov till problem att gestalta dem i musiken. Detta eftersom det med största
sannolikhet skulle kräva nästan lika många sångare/sångerskor som historiens karaktärer för att
lyssnaren ska kunna hålla isär dem. I sin tur skulle detta i princip göra projektet till en musikal
vilket inte var vad jag var ute efter. Jag ansåg att tre personer förmodligen skulle vara lämpligt och
gjorde därför som så många andra före mig och stal en idé från Bibeln.

Nämligen: Fadern, Sonen och den Heliga Anden.

I min berättelse representeras dessa av: Huvudpersonen som sonen, fadern uppenbarligen som
fadern och hans bortgångna mor som den Heliga Anden.
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Dessa blev sedan tilldelade följande roller.
Fadern som den onda, auktoritära kraften, Modern som den goda, uppmuntrande kraften och sonen
som redan tidigare nämnt: Den vilsna drömmaren.
Förutom dessa tre personer finns det även två andra ”biroller” och det är berättaren samt kvinnan
som Sonen till slut förälskar sig i. Nu när jag hade etablerat dessa tyckte jag mig ha nog med
material för att kunna skriva ihop en historia som vi senare i uppsatsen ska gå in på mer i detalj men
just nu räcker det nog med en snabb överblick.

Som jag tidigare nämnt börjar skivan med att Sonen blir skjuten i en gränd av en vanlig rånare och
transporteras tillbaka till sin barndom. Där återupplever han sin ungdoms lyckliga tid men även sin
moders död. Hans far som aldrig riktigt har varit någon mönsterförälder men ändå trevlig klarar inte
av denna förlust och blir knäpp. Han kommer till den slutsats att världen är skit och ifall han ska må
dåligt så ska alla andra göra det också. Som du säkert förstår går detta till mesta dels ut över Sonen
som dag efter dag blir mer och mer nedtryckt.  Till slut lyckas Sonen dock bryta sig fri men
konflikten som ger honom denna frihet leder också till att Fadern får en hjärtattack och dör. Sonen
känner motstridiga känslor inför detta eftersom Fadern trots sin elakhet ändå var allt han kände till
om världen. Han ger sig dock av och till en början förundras han över allt vackert i världen, men det
byts snart ut mot uppgivenhet när han ser all den ondska som även finns där. I en nedåtgående spiral
av självömkan och ångest sjunker han med bara några få enstaka rop på hjälp. Dessa ignoreras dock
av omvärlden ända fram till han träffar kvinnan i sitt liv. Med hjälp av hennes kärlek …alla bra
historier måste ha lite kärlek…lyckas han lägga allt det andra bakom sig och de bygger upp ett liv
tillsammans. De får sitt första barn och just när allt ser som bäst ut för honom inser han plötsligt att
han blev skjuten och att han bara lever kvar i sina gamla minnen..
Detta suger ut all vilja som är kvar i honom och han bestämmer sig för att stanna kvar där i
gränslandet mellan liv och död.

Historien är inte originell men det är inte heller min mening. Vad jag vill undersöka med detta
arbete är alla de vanliga tekniker som kan användas vid skapandet av ett sådant här projekt och i
denna historia finns alla de viktigaste byggstenarna: Liv, död, ångest, lycka, hat och framförallt
kärlek.

En annan viktig aspekt som jag försökte tänka på i denna förberedande fas var att försöka få formen
för historien att följa det så kallade ”gyllene snittet”1. För er som inte vet vad det är kan det förklaras
på   följande sätt. I dom flesta filmer, böcker eller låtar så finns det oftast en höjdpunkt ungefär tre
fjärdedelar in i berättelsen/musiken som höjer intresset. I till exempel de flesta romantiska komedier
är detta när vändpunkten i filmen kommer då det har uppstått någon form av konflikt mellan
huvudpersonerna som sedan löser sig så att allt kan sluta lyckligt. Detta är det ”gyllene snittet” och
det har visats sig vara gångbart i princip alla konstformer.

Nu när ni har fått en översikt av projektet är det dags att gå in mer i detalj i varje låt och även då
börja diskutera mina tankar kring komponerandet av dessa.

1 Rent matematiskt definieras gyllene snittet som ("roten ur 5" - 1)/2 vilket blir ungefär 0,618. Delar man en sträcka
med längden 1 enligt gyllene snittet blir de två delarnas längd 0,618 och 0,382. I praktiken alltså något närmare
mitten än tredjedelen. Källa: Nationalencyklopedin Multimedia (2000)
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2. Låtgenomgång

I den fortsatta texten kommer jag att gå igenom varje låt i mera utförligt i den ordning som de finns
på skivan. Jag har valt att inte ta upp varende liten detalj som jag tänkt på under deras uppkomst
dels för att avgränsa mig på ett någorlunda vettigt sätt och dels för att förhoppningsvis hålla uppe
intresset. Istället har jag försökt fokusera på de viktigaste ingredienserna i dessa. För strukturens
skull har jag dessutom valt att inte att ta upp låttexterna här utan istället diskutera dessa i ett eget
delkapitel senare i uppsatsen. Vid vissa tillfällen har  texten dock påverkat det musikaliska
förloppet starkt och då kommer jag att göra undantag.

Prelude/Cold Metal Steel

“As the cold metal steel takes a grip around your bones you scream but nobody hears 
as you fall down the abyss that’s full of your innermost fears.” 

Låtidé

Det så kallade anslaget är alltid en viktig del av berättandeprocessen och jag funderade länge över
hur jag skulle gå till väga. Med detta intro ville jag skapa en sinnesstämning av det drömtillstånd
som sonen befinner sig i under berättelsens gång och på så sätt ange ”tonen” på skivan. Dessutom
fungerar detta stycke som en sorts förhandstitt på resten av materialet som förhoppningsviss hjälper
till att fånga in lyssnaren.

Genomförande

Här blir sonen alltså skjuten och till en början funderade jag om den helt enkelt skulle börja med en
smäll. Efter ett tag gav jag dock upp den idén, dels därför det kan upplevas som lyssnaren blir
skriven på näsan, men även på grund av chockfaktorn. Visst kan det vara kul med en jättesmäll i
början av en skiva. Särskilt om det är tyst länge innan den kommer så folk hinner gå fram till
stereon och skruva upp volymen, men efter ett tag kommer det nog bara var irriterande. Dessutom
kände jag att det behövdes en lite mer krypande känsla för att etablera stämningen.

Detta ledde till att jag började skivan med ett parti ur ett stycke jag skrev till Umeås
Symfoniorkester2 och spelade det baklänges. Detta är också ett återkommande ljud som dyker upp
vid de tillfällena i historien när himlen/modern kallar på honom. Det används alltså som ett sorts
lim för att få skivan att ”smälta ihop” bättre.

Att ljudet spelas baklänges är heller ingen slump utan det är ett försök att symbolisera att tiden är
flytande i berättelsen. Stråkarna kulminerar sedan i en smäll som är min tolkning av ett skott. Under
en tid försökte jag använda mig av ett riktigt ljud av en pistol som avfyras men det kändes aldrig
riktigt bra med något av de ljud som jag hittade eftersom de hade aldrig riktigt den tyngd jag var ute
efter.

2 Detta stycke skrevs under mitt andra år på Arrangerings och Kompositionslinjen i Piteå.
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Ur denna smäll växer sedan en ljudbild fram där jag bland annat har lagt in ljud från
utryckningsfordon, folk som pratar och lite ambienta effektljud för att skapa en drömsk känsla av en
olycksplats. Här hörs även intima röster som pratar till huvudpersonen i hopp om att väcka honom
från det tillstånd han har fallit in i. Dessa kan tolkas dels som om han pratar med sig själv men även
som moderns samtal med honom från andra sidan. 

Ljud som spelas baklänges är någonting som kommer att dyka upp flera gånger under skivans gång.
Jag har använt mig av detta som ett sätt att symbolisera den förvridna tidsuppfattningen han har i
sitt drömtillstånd. Här passera det första av dessa ljud förbi och det är taget från slutet av ”The
Clouds Evaporate” som kommer senare på skivan. 

I bakgrunden kan ett ekolod höras och syftet med detta är att försöka berätta för lyssnarna att han
har ramlat ner i en bildlig inre avgrund. Denna massa av ljud kulminerar i ännu ett topp som tvärt
avslutas. Det som följer är ett försök att avbilda han ”resa mot ljuset” på ett musikaliskt sätt.
Ackordgången som sjungs av kören består av ackordet C som går till Em. Jag upplever nämligen
just denna tersförflyttning som väldigt lugnande och jag antar att det beror på den lilla rörelse som
behövs för att växla mellan dessa två ackord. Allt som behövs är nämligen att sänka en ton (C) ett
halvt tonsteg till B. Även detta är ett återkommande tema som jag kommer att nämna i fler stycken
senare. Just denna typ av förhållande mellan ackord (tersförflyttnigar) kallas mediantik.

Här använder jag mig även av hjärteslag, andning och ekolodet igen, men här i syfte att försöka
beskriva en hjärt- och lungmaskin.

Denna resa förvrängs dock och leder sedan in i den första korta lilla sånginsatsen på projektet som
berättar om hans fall ner i sin ”inre avgrund”. Detta fall försöker jag även att visa med hjälp av att
låta ackorden falla kromatiskt. På skivan finns denna som en egen låt vid namn ”Cold Metal Steel”
eftersom jag tyckte det var ett bra ställe att lägga in ett spårbyte, men jag ser den dock som ett
limparti mellan introt och ”A Delusional Mind”.

Låten slutar med att en ton hörs på pianot slå om och om igen som ett ytterligare sätt att beskriva
hans liv pulsera och detta leder in i nästa låt…

A Delusional Mind

“When he finally reaches tranquillity, as he touch the floor down on his Inner Sea...”

Låtidé

På samma sätt som ”Prelude” används för att ange ”soundet” på skivan används denna låt för att
ange den musikaliska stil som skivan kommer att röra sig inom. I tredje person berättar den om hur
sonen har fallit in i sig själv samt om den hopplöshet han känner. Den fungerar även som en sorts
”presentationslåt” för den situation han befinner sig i. 

Genomförande

Under den första delen av låten försöker jag symbolisera lugnet som finns i det ”inre hav” som
nämns i texten. Dels ligger pianot och pulserar på tonen G, och limmar på så sätt ihop ackorden,
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dels kan även andra ljud höras, som till exempel valsång. Även det harmoniska förloppet finns det
en tanke med eftersom det på samma sätt som körerna i ”Prelude” använder sig av förflyttningar
mellan terser, i detta fall Am7 till Fmaj9.

När sedan trummorna kommer in börjar jag modulera musiken ”känslomässigt uppåt” för att på så
sätt skapa en konflikt mellan melodi/arrangemanget och text när jag sjunger: ”Welcome down the
Abyss...”. Musiken är här i sin absoluta höjdpunkt både melodiskt och arrangemangsmässigt
samtidigt som texten välkomnar ner en till avgrunden. Detta parti slutar väldigt tvärt dels för att få
fram texten här tydligt men även för att fungera som en sorts inandning inför det instrumentala
mellanspelet som ”exploderar” just efter. Under den andra halvan av detta mellanspel kan en röst
höras som pratar baklänges och den är tagen från diskussionen sonen har med sig själv i slutet på
”Pattern of Life”(näst sista låten på skivan). Efter detta upprepas samma form som förut fram till
slutet utan några större förändringar. Det som skiljer mest är att versen här har  trumkomp samt att
det pulserande pianot har ersatts med ekolodet från ”Prelude”. Eftersom låten sluter med textraden
”...dissolves like the rain.” använder jag mig av ljudet av just detta i tillsammans med andra för att
skapa skarven över till nästkommande låt.  

Innan vi går vidare vill jag bara nämna att denna låt är vad jag skulle kalla ”fröet” till resten av
skivan eftersom den skrevs/spelades in ungefär ett år innan de övriga låtarna. Under projektets gång
har jag dock omarbetat den lite med lite pålägg/förändringar (som till exempel kören, tidigare
nämnda baklängestal och introt/outrot) så att den lättare skulle smälta in i helheten. Varför jag
nämner detta är för att det finns en genomgående tanke med hur jag använt mig av taktarter i
berättandet men på grund av att denna låt skrevs innan de andra följer den inte riktigt dessa.

Det enklaste sättet att förklara detta är väl att gå vidare till nästa låt...

The   Orange Sky/Saying Goodbye  

“From the darkness deep inside. Like a picture on a slide.
Shapes are forming into place. First the body then the face.”

Låtidé

I berättelsen har sonen här färdats tillbaka i sitt inre till sin barndom och upplever där en dialog med
sin moder som dog när han var liten. Idén här var att att balansera hans rädda inre jag med den
kärlek som modern hade för honom.

Genomförande

Som jag nämnde tidigare har taktarterna låtarna är uppbyggda av en symbolisk mening och denna
låt är ett tydligt exemplet på detta. En bit in i arbetet med skivan upptäckte jag att det tycktes finnas
ett mönster i hur jag hade valt taktarter till låtarna. Jag märkte att nästan alla låtar som behandlade
berättelsen ur sonens ungdomsperspektiv bestod i någon form av en taktart baserad på tre, till
exempel 3/4 eller 6/8, samtidigt som de som berättade ur vuxenperspektiv baserades på 4.

Detta tyckte jag var en intressant idé eftersom 4/4 kan upplevas som ganska maskinellt medan
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någonting med en underdelning av tre ofta känns mera organiskt/levande. Detta förmodligen på
grund av att mycket folkmusik skrivs i just 3/4 och därför finns det där en association till naturen.
Jag valde därför att till viss mån skriva om de låtar som inte följde formeln och ”The Orange Sky”
är en av dessa.

Eftersom sonen i sitt tillstånd inte riktigt vet var han är i tiden bestämde jag mig för att börja låten i
5/8 det vill säga en sorts blandning mellan vuxen och ungdomsperspektivet. När sedan modern talar
till honom går låten över till ren 6/8, detta på grund av att han här låter sig uppslukas av känslan av
att få vara med henne igen och därför glömmer bort sin situation.

Låten startar med att en gitarr spelar en, i mitt tycke, ganska lekfull ackordgång samtidigt som barn
kan höras i bakgrunden, detta för att ytterligare betona hans resa tillbaka i tiden. För att tydliggöra
den sårbarhet han ändå känner här använder jag mig av en stråkkvartett som spelar på den andra
versen. Denna byts sedan ut mot en fullstor stråksektion när sedan modern sjunger till honom
eftersom jag vill att denna del skulle kännas stor och svulstig eftersom sonen här blir uppslukad av
hennes kärlek. Värt att notera är också att det två första ackorden på ”refrängen” samt stråkarnas
kompfigur används även senare i låten ”Blue Eyes”. Varför detta görs kommer jag att ta upp när jag
går igenom den senare. Efter saxofonmellanspelet upprepas sedan formen på samma sätt som ”A
Delusional Mind” fram till slutet där jag sedan gör en liten förändring när modern säger sina sista
ord till sonen. Just att formen används likadant på två låtar som kommer direkt efter varandra är
någonting jag i efterhand inte är så nöjd med. Detta är definitivt någonting jag kommer att försöka
undvika i framtida projekt. Jag har lite svårt att sätta fingret på varför jag lät detta ske, men jag tror
det beror på att denna låt blev färdig sist och jag därför hade ”glömt bort” att formen var likadan
som i den föregående låten. Detta misstag hjälper dock till att belysa vikten av att strukturera upp
sitt arbete på ett tydligt och överskådligt sätt. Se kapitlet ”Tillvägagångssätt/Diskussion” för mera
om att jobba strukturerat.

Mellan denna låt och nästa dyker det upp ännu ett parti musik som har fått ett eget spår på skivan
vid namn ”Saying Goodbye”. Likt ”Cold Metal Steel” är detta inte riktigt en egen låt utan fungerar
som lim mellan låtarna. Här har jag igen använt mig av ett parti ur det stycke jag skrev för Umeå
symfoniorkester och spelat det baklänges. Rösten är tagen från låten ”Pattern of Life” senare på
skivan, men här har den dock blivit lite omarbetad med effekter. Denna lilla sånginsats är också ett
återkommande element senare i skivan. Detta parti slutar med att rösten försvinner bort och detta
symboliserar moderns resa till andra sidan.

Hello my Son

“Hello my son. My will be done.
All you create will be destroyed by my hate.”

Låtidé

Fadern klarar inte av moderns bortgång och den ilska han känner över detta tar han ut över sonen.
Denna låt försöker berätta om den konflikt som finns mellan dessa individer och deras
kontrasterande livssyner. Min tanke var att fadern skulle upplevas som kall och maskinell samtidigt
som sonen skulle upplevas som full av liv och organisk.
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Genomförande

Denna låt är nog det tydligaste exemplet på hur jag använt mig av taktarter som ett sätt att beskriva
sinnestillstånd eftersom i de partier som fadern talar går låten i 4/4 samtidigt som sonens insatser
går i 6/8. Jag valde dessutom att kompet under faderns del skulle betona taktslagen kraftigt för att på
så sätt få fram en så maskinell känsla som möjligt. Även harmoniskt försökte jag förstärka denna
kontrast mellan delarna genom att ge fadern en ganska statisk ackordgång samtidigt som sonens
blev mera rörlig/levande. Ett ytterligare sätt jag använt mig av för att förstärka motsättningarna vad
att använda mig av tersförhållanden mellan ackorden i faderns del som tidigare använts för att
symbolisera ”sömntillståndet”.

Med tanke på den attityd fadern skulle ha kändes det naturligt att börja låten med en marschtrumma
som sakta kom närmare och närmare. Mitt mål med faderns röst var att ge lyssnaren känslan att den
kom från alla håll och på så sätt skulle vara omöjlig att fly från. Nackdelen när så pass mycket
effekter läggs på en röst är att det blir otydligt och svårt att urskilja vad som sägs och därför kan det
vara värt att fundera ifall dessa ska tas bort eller om någon annan som naturligt kan ha en hotfull
röst ska sjunga partiet. Jag valde dock att låta det vara kvar.

I andra versen hörs stråkar hjälpa till att betona taktslagen ytterligare men på grund av bristande
kunskaper i inspelning av just stråkar lyckades jag inte riktigt komma åt den ”kalla” klang jag var
ute efter.

Efter det att sonen har sjungit för första gången dyker det upp en liten avstickare musikaliskt sett.
Här försökte jag måla upp en bild av hur sonen smugit fram till ytterdörren för att lyssna på barnen
och sedan hur han blir upptäckt av fadern. Baskaggen får då symbolisera ett hjärtslag samtidigt som
förvrängda ljud av lekande barn hörs i bakgrunden. Här kan även den inre dialog sonen har med sig
själv höras, men den ”avbryts” när fadern upptäcker honom.

Fadern och sonen upprepar sedan sina formdelar en gång till (fast utan ovan nämnda avstickare)
innan det går över i ett outroparti som sakta växer sig starkare och starkare för att bygga upp en tvär
kontrast mellan denna låt och nästkommande som är väldigt lung.

Childhoods End

“And as we here now stand, upon this rock we call our home.
And as we’re falling down through the field of stars, tumbling round and round.”

Låtidé

Denna låt berättas ur sonens vuxna perspektiv och behandlar den övergivenhet han känner när han
ser tillbaka på sin barndom. Här har vi alltså hoppat i tiden och om jag skulle placera denna låt
kronologiskt skulle den förmodligen hamna just före ”Blue Eye's”

Genomförande
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Eftersom detta berättas ur ett vuxet perspektiv satte jag återigen taktarten till 4/4. 

Det harmoniska förloppet påminner också mycket om början av ”A Delusional Mind” och använder
sig av samma tersförflyttningar mellan ackorden för att etablera en lugn känsla. Eftersom texten i
denna låt är väldigt intim kändes det logiskt att göra den så enkel som möjlig arrangeringsmässigt,
men jag har dock lagt in diverse ljudbakgrunder av till exempel syrsor för att etablera stämning. Av
samma anledning kände jag också att formen borde vara ganska enkel och valde därför AABA-
form.

Första och andra versen består enbart av piano och sång. Det enda som förändras är att jag  för in
ljud av lekande barn under den andra versen för att betona texten som sjungs där. Under B-delen
förs dock ytterligare element in, nämligen: Bas, Beckblåssektion samt kör. Dels på grund av att
texten kräver det, men även på grund av att jag kände att det skulle hjälpa till att definiera formen.

Här var det ursprungligen också tänkt att finnas med en stråkkvartett för att symbolisera Sonens
sårbarhet fast denna ströks tyvärr på grund av att inspelningskvaliten blev för dålig.

Under låtens gång dyker även ett tidigare använt baklängesljud upp3 två gånger mellan första och
andra versen samt mellan B-delen och sista A-delen. Detta används återigen som ett sätt att skapa
samhörighet mellan låtarna.

Sista A-delen är lite varierad  genom att jag lagt på en synthpad samt lagt till en avslutningdel men
annars har jag inte förändrat mycket.

She is Calling

Låtidé

Tanken med detta ”instrumentala” stycke var att skapa en sorts avrundning på barndomsdelen4 samt
återknyta till ”Prelude”. Om detta hade spelats upp på en LP hade skivan behövts vändas efter denna
låt. Ifall detta skulle sättas upp som en konsert är det också här som en paus skulle läggas in. 

Låten är tänkt att symbolisera hur Modern kallar på Sonen från andra sidan samt hur dörren till
barndomen stängs.

Genomförande

Till skillnad från ”Prelude” som rör sig ganska tvärt mellan flera olika ljudlandskap är dock denna
mera enhetlig och håller sig i huvudsak till två delar. På samma sätt som i ”Prelude” använder jag
mig även här av partier ur ett stycke jag skrev för Umeå's symfoniorkester och omarbetar dessa ljud
på olika sätt. Eftersom arrangemanget i låten innan denna hade en stark fokusering kring ett ensamt
piano och sång kände jag att det skulle vara en bra idé att få det att kännas som att pianisten fortsatt
och spelade in i nästa låt. Därför la jag på ett improviserat pianostämma på det ljudlandskap som jag
annars byggt upp och skapade på så sätt en bro mellan låtarna.

Under den första delen av ”She is Calling” kan återigen det baklängesljud jag använt mig av tidigare

3  Se avsnittet om ”Prelude”.
4  Se avsnittet om ”Storformen”
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för att symbolisera den förvridning av tid som finns i berättelsen höras.

För att symbolisera moderns rop på sonen har jag använt mig av samma ”sånginsats” som dyker upp
på låten ”Saying Goodbye”. Detta tillsammans med en variation av den del ur ”Prelude” som
symboliserade sonens resa mot himlen skapar då en avrundning på skivans barndomsdel. Även barn
kan höras passera förbi lyssnaren och försvinna för att ytterligare förtydliga detta. Jag ville verkligen
markera denna avslutning och därför använder jag mig även av ljudet på en dörr som stängs på
samma sätt som punkten i slutet av denna mening.

Låt oss nu gå vidare till vuxenlivet...

Breaking Free

“The Secret of survival is to hide away the pain
that flows inside your body's veins.”

Låtidé

Trots alla motgångar lyckas sonen ändå till slut resa sig och bryta sig fri från faderns grepp. Denna
låt är därför den snabbaste (tempomässigt) och även den med högst ljudnivå. En annan anledning
till detta är att ifall detta skulle vara den första låten efter pausen vid ett livéframträdande vill jag få
publiken att vakna till. Jag ville också att denna låt hela tiden skulle öka i intensitet för att till sist
”explodera”. 

Genomförande

”Breaking Free” signalerar den tidpunkt i sonens liv då han blir vuxen och på grund av detta har
placerar jag låten i en stadigt 4/4-takt. En tanke jag hade med den rytm som används genom låten
var att det skulle kännas som ett ostoppbart godståg.

I en tidigare arbetsversion av denna låt så började den med att en dörr öppnades och en person kom
in och satt sig ner för att sedan spela gitarr. Tanken var då att detta skulle vara sonen som öppnade
dörren till vuxenlivet (eftersom dörren till barndomen stängts i förgående låt) . Efter diskussion
med en lärare på skolan fick jag till slut en insikt i att även om idén i sig själv var bra så tappade
skivan alltför mycket fart på grund av detta och jag valde därför att istället gå direkt till dess att
gitarren börjar spela.

Just denna låt är också den med mest fokusering på gitarr eftersom just detta instrument ofta
associeras med frigörelse/uppror (på grund av rocken) och kändes därför  naturligt att använda sig
av i arrangemanget.

På grund av den iver som finns i historien vid denna tidpunkt kändes det naturligt att mycket skulle
ske i arrangemanget just här. Till en viss grad gick jag kanske till överdrift och skulle förmodligen
ha kunnat ”skala ner” den ytterligare. 
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Deep in my Sea

“All these shadows  that you create 
will always be inside of me.

Deep in my Sea.”

Låtidé

Trots allt fadern gjort så känner sonen ändå en saknad när han till slut blir fri eftersom det har trots
allt varit den enda tillvarohan känt till. Jag ville att denna låt skulle upplevas som väldigt avskalad
och intim jämnfört med ”Breaking Free”.

Genomförande

För att skapa kontrast mellan denna låt och den föregående ville jag hålla den här väldigt enkel och
tycke därför att det räckte med bara gitarr, klockspel och en synth. Anledningen till varför jag valt
att ha med ett klockspel är att det för mig signalerar lekfullhet och därför skapar en intressant
motsättning till den trots allt dystra texten.

Genom att växla mellan 6/8, 3/8 och 5/8 under låtens gång försöker jag symbolisera den osäkerhet
sonen känner under denna tidpunkt.

Eftersom låten avslutas med texten ovan (under rubriken) ville jag även försöka skapa ett
ljudlandskap som gav intrycket av att befinna sig under havet. Genom att bearbeta några ljudfiler
med valljud skapades på så sätt ett passande outro.

Detta fungerar även som ett lim in i nästa låt.

The Clouds Evaporate

See! The clouds evaporate.
Could this be his fate? Was it not too late?

Låtidé

Här tar sonen sina första steg ut i den riktiga världen och förundras först över allt som finns där ute.
Ganska snart förstår han att även här finns orättvisor och desto mer han ser av dem desto mer
hoppas han att de inte ska behöva drabba honom något mer.

Genomförande
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Just den första halvan av ”The Clouds Evaporate” ser jag som en av skivans känslomässiga
höjdpunkter och ett av de få tillfällena i historien där sonen verkligen känner sig lycklig eftersom
han sluppit fri fadern. Det är ingen slump att jag valt att placera den just här eftersom detta är
ungefär  3/4 in i skivan och jag ville att detta skulle ske vid det så kallade ”gyllene snittet” som vi
diskuterade i kapitlet ”Mitt Koncept”.

Som i ”Deep in my Sea” använder jag mig här av en ojämn taktart (7/4) för att försöka förklara hans
balanserande mellan barndomen och vuxenlivet. Under refrängen/sticket byts denna dock ut mot
vanlig 4/4 eftersom texten här vänder riktning i låten från att vara glad och hoppfull till att bli mer
uppgiven när han förstår att alla tycks ha sina egna problem och inte fäster speciellt stor
uppmärksamhet på hans.

Eftersom världen här öppnar upp sig för honom ville jag även att harmoniken skulle vara väldigt
enkel och ”öppen”. Det som påverkar harmoniken mest är förflyttningen av bastonerna. Denna
enkelhet var också något jag generellt försökte spegla musikaliskt med alla låtar efter ”Breaking
Free” eftersom han efter den låten blir fri att leva som han vill. Han kanske inte riktigt lyckas leva
ett bra liv till att börja med på grund av att han har svårt att lämna sitt gamla liv bakom sig, men
friheten finns ändå där. 

En annan anledning till varför harmoniken står relativt stilla i just ”The Clouds Evaporate” var att
jag ville att ett repeterande ”baklängesljud” skulle finnas genom huvuddelen av låten och det
begränsade antalet ackord som fungerande tillsammans med detta. Det är också just detta ljud som
använts som lim tidigare under barndomsdelen av skivan på låtarna: ”Prelude”, ”Childhoods End”
samt ”She is Calling”. För att precisera det ytterligare är det den variant på detta ljud som finns i
outrot.

I slutet förflyttas detta repeterande ljud i ljudbilden så att det upplevs komma från en radio ståendes
inne in något sorts utestället. Där byter sedan någon radiostation och på så sätt börjar nästa låt...

Blue Eye's/In Vino Veritas

“Then the curtain falls.
The dreams of his salvation didn’t care to call.

Instead he sits there lonely  at the corner of a bar 
listening to a blues guitar.”

Låtidé

Här har en ganska lång tid passerat i berättelsen sedan den förra låten och vår huvudperson har med
åren gått ner sig ganska ordentlig i alkoholens förlovade land. Under en av sina rutinmässiga fyllor
tänds dock en tillfällig gnista och han försöker ännu en gång resa sig upp mot världen. 

Genomförande

Jag har även här använt mig av bakgrundsljud för att försätta lyssnaren i rätt miljö och därför börjar
låten med introt som spelas på vad som upplevs som en radio stående i en restaurang.
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Eftersom låtens text behandlar ungefär samma sak som ”Childhoods End”, fast här mera inriktat
mot hans vuxenliv, valde jag att sätta samman den på ungefär samma sätt. Jag lade dock till
trummor och stråkar för att lyfta den här låten lite mer. Under tiden som denna spelades in med
musiker fick jag hela tiden kommentaren att det lät som ”frälsningsarmen” vilket jag inte direkt
tänkte på när den skrevs men å andra sidan vet jag inte om det gör så mycket eftersom det trots allt
behandlar hans dröm om ”frälsning” från det liv han lever. 

Det är också värt att nämna att den kompfigur som används i stråket under partiet med trummorna
är medvetet lik den som används i refrängen i ”The Orange Sky”. Detta för att skapa ett
sammanband mellan sonens ”styrka” och moderns kärlek.

Avslutningen på låten har likt ”Saying Goodbye” fått ett eget spår på skivan men även detta stycke
är snarare ett lim mellan låtarna än en egen låt. Namnet ”In Vino Veritas” är för övrigt ungefär
”sannigen i flaskan” på latin.  Jag försöker skapa en ”kall” stämning eftersom han här har blivit
utkastad från baren och slocknat i rännstenen på gatan. Ett sätt jag åstakommit detta är att helt
enkelt huttrande säga följande mening och sedan vänt den baklänges: ”I want to wake up. I don't
want to be here any more. It's so cold”
Även bakgrundsljudet från resturangen har återanvänts här och bearbetats så att det upplevs som
någon sorts spöklikt viskande grupp med människor. Också det återkomande ljudet av ett hjärta som
slår finns med här. En sak som jag kom på ganska sent var att föra in en diffust spelad version av
intromelodin i nästkommande låt och på så sätt signalera om vad som komma skall. Min
förhoppning med detta är att jag på så sätt ska ha planterat melodin hos lyssnaren omedvetet så att
den känns naturlig när den väl spelas i ”Pattern of Life”. Eftersom jag själv skrivit musiken är det
dock svårt att avgöra hur väl detta verkligen fungerar och jag är rädd att detta tyvärr är lite för
tydligt gjort. Det är nämligen sådana här små detaljer som brukar vara roliga att upptäcka efter några
genomlyssningar av en skiva.

Pattern of Life

“With memories heavy as lead.
With the feeling of nails in his head he opened one eye and realised 

he had slept in the gutter.”

Låtidé

Även om denna låt är näst sist på låtlistan ser jag den dock som den sista riktiga låten samtidigt som
den efter snarare är en sorts avrundning på det hela. Här får lyssnaren följa sonen under den tiden i
hans liv då han verkligen får vara lycklig fram till den tidpunkt han blir skjuten. Idén var att låten
skulle upplevas som mer och mer lycklig under tiden den utspelar sig för att sedan göra en abrupt
dykning när det går upp för honom vad som har hänt.

Genomförande

På grund av att denna låt tar upp en lycklig tid i Sonen liv samt födelsen av hans eget barn tyckte jag
att den snarare hörde hemma i barndomen än i vuxenlivet och valde därför att skriva den i 6/8. En
annan anledning till detta val av tonart var att jag ville föra samman den här låten med musik från
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”A Delusional Mind” som även den går i 6/8. 

Arrangemanget är till en början  ganska enkelt med bara bas, gitarr, piano och sång för att kunna
stegra det mot slutet. Det finns även ett klockspel här som återigen används för att försöka spegla
det lekfulla. Just denna ganska enkla lekfullhet i musiken skapar ett ganska intressant samspel med
texten under den första delen av låten eftersom den behandlar den baksmälla han känner. Genom att
till denna text ha en glad musik tycker jag att det upplevs som ironiskt.

Lite senare i låten kommer en stråkkvartett in och den har jag använt för att bland annat koppla
samman denna låt med ”The Orange Sky” som också använde sig av stråkkvartett.

I ”The Orange Sky” upplevdes dessa stråkar dock som ganska sköra och intima och här ville jag att
de skulle ha ”utvecklats” till att bli fulla av kraft och storslagna för att symbolisera den inverkan
som kvinnan sonen träffar har på honom. Ett sätt att åstadkomma detta som jag testade att använda
mig av var att skriva stråkpartiet som en stigande rörelse under det parti då trummorna och orgeln
kommer in. Även själva sångmelodin skrev jag som en stigande rörelse under detta parti för att på
så sätt musikaliskt berätta hur han ännu en gång reser sig upp ur misären. På detta kommer sedan en
kör tillsammans med ett gitarr solo för att lyfta allt en snäpp till innan det faller tillbaka till versen.

Nästa gång detta stigande parti dyker upp i låten är det avkortat och går istället över till en annan del
där sonen diskuterar med sig själv. Här hörs även det ”baklängesljud” som är taget ur ”The Clouds
Evaporate” en sista gång. 

Från och med detta parti använder jag mig av samma musikaliska material som i ”A Delusional
Mind” och när sedan sången börjar om igen så har vi tagit oss till den låtens B-del/refräng. Även om
arrangemanget har arbetats om lite här samt att tempot är lite snabbare så är det alltså precis samma
harmoni och melodi som i ”A Delusional Mind”. Detta tycker jag då skapar en bro mellan början
och slutet av skivan och just denna typ av återanknytning är någonting som jag tycker åstadkommer
den typ av enhetlig bild jag vill ska finnas i konceptmusik.

Denna typ av återanknytningsprincip används även i nästa låt... 

Night's Dawn

“Here on this threshold of darkness and light, in a place where feelings unite, 
a decision is made and he chooses to enter the night.”

Låtidé

Min idé här var att försöka översätta ett vanligt berättartrick som används flitigt inom filmens värld,
nämligen tillbakablickar. Eftersom det första som händer på skivan i ”Prelude” egentligen är det
sista som händer ur ett kronologiskt perspektiv så ville jag föra tillbaka huvudpersonen till just vad
som hände just efter ”Prelude” linjärt sett och på så sätt sluta cirkeln.

Genomförande

Denna låt börjar med att jag spelar slutet på ”Pattern of Life” baklänges samtidigt som jag börjar
föra in delar ur ljudlandskap från början av skivan. Ett ljud som låter som en bakåtspolande
bandspelare hörs även här och detta är faktiskt delar av skiva som jag spelar baklänges. Allt detta
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slutar sedan i en likadan smäll som i början av skivan och har då tagit oss tillbaka till faktisk nutid
där sonen just blivit skjuten. Detta följs av samma samma melodi och harmonik som i ”Cold Metal
Steel” dock så har texten byts ut mot den som står under rubriken ovan. 

Det hela avslutas med att vi en sista gång får höra moderns rop på sonen samtidigt som pianot
symboliserar pulsen på samma sätt som i början av skivan. Här hörs även en ljudmatta med
sjungande syrsor som jag använt mig av tidigare i ”Childhoods End” och allt detta är tänkt att
symbolisera hur natten ”gryr” över denna dystra historia.

3.   Tillvägagångssätt/Diskussion  

I denna del av uppstatsen tänker jag gå igenom lite olika arbetssätt jag använt mig av under detta
arbete. Många av de mer specifika sakerna har redan beskrivits i låtgenomgångarna så här tänker
jag diskutera kring de mera allmänna arbetssätt jag använt mig av under skivans tillkomst.
Jag har  valt att dela upp detta i fyra delkapitel nämligen: Planering, Musiken, Arrangemanget och
Texten.

3.1 Planering

Ett projekt likt detta som saknar struktur kommer nästan garanterat att rinna ut i sanden. Genom att
dela upp projektet i mindre delar och arbeta utifrån dessa blir arbetet mycket lättare än om jag direkt
tänker: ”Nu ska jag skriva en konceptskiva på 50 minuter.”
En sådan tanke skapar i mitt tycke nästan ofelbart en mental block eftersom jag inte vet var jag ska
börja. Trots att jag tänkte på detta i början till en viss del måste jag säga att just detta visade sig bli
en av de viktigaste lärdomarna jag tog till mig. Innan detta projekt gick jag mycket på magkänsla
när jag skrev musik och även om detta kan ha sina fördelar ledde det dock ofta till att många idéer
gick förlorade eftersom jag inte hade ett tydligt mål för varför de skrevs i första hand. Därför känner
jag det som om planeringen även fungerade som en viktig del i själva skapandet av musiken.

Att sätta upp personliga deadlines när vissa saker ska vara färdiga och verkligen hålla sig till detta är
en annan sak jag känner måste förbättras hos mig. Faktum är att de flesta människor arbetar bäst
med någon stående med piska över dom och jag är inget undantag. Jag upplevde det som om tiden
bara rann iväg när jag skrev på detta. På mitt nästa större projekt ska jag därför i början sätta mig
ner och utarbeta en tidsplan som jag sedan ”måste” hålla mig till.

Sedan finns det även logistiska aspekter som inte får glömmas bort, som till exempel bokning av
studio samt se till att musiker har möjlighet att spela in då. Eftersom jag tog hjälp av folk från
skolan gällande detta tyckte jag dock att det gick ganska bra men inser också att det förmodligen är
mycket mera jobb med detta i den ”riktiga världen” där folk inte kan vara lika flexibla.

Ett arbete av denna skala handlar alltså väldigt mycket om att ha en tydlig plan för sig själv, men det
tog dock sex månader för mig att anpassa mig till denna arbetsform. Under dessa första månader
blev väldigt lite musik skriven och det få saker som faktiskt kom till världen här blev till slut struket
från den slutgiltiga versionen av skivan. Anledningen till detta upplever jag nu berodde på att jag i
början av denna process inte riktigt kunde definiera vad det vad jag ville med musiken.
Mina tankar kring detta går jag djupare in på i kapitlet ”Slutsats/Sammanfattning”.
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3.2 Musiken

Vid flera tillfällen i låtgenomgången berättar jag om hur jag använt mig av symbolik för att beskriva
till exempel Sonens känslomässiga tillstånd. Denna typ av associationsbildning anser jag vara
central för det kreativa skapandet. I den mänskliga tankeprocessen är förmågan att associera en av
de viktigaste egenskaperna vi har5 eftersom det ger oss möjligheten att koppla samman till synes vitt
skilda ämnen och utifrån dessa ”informationsblock” skapa nya former. Det är av denna anledning
som jag upplever ”konceptskapande” som en så kraftfull metod. Genom att associera sin musik till
olika sinnesintryck, till exempel syn, hörsel och lukt, aktiveras också en större del av hjärnan vilket
förmodligen leder till att fler potentiella idéer föds. Detta tänkande har genomsyrat hela mitt
skrivande, men jag upptäckte under arbetets gång att de låtar jag blev nöjd med också hade arbetats
fram i en viss ordning som jag valt att kalla ”lagerprincipen”. Dessa tankar är inte någon nyhet för
många som skriver musik men åtminstone för mig var det först genom detta arbete som jag
verkligen fick grepp om dem.

Nästan all musik som skrivs innehåller vissa fasta delar och dessa är:

1. Grundidé (koncept)

2. Form

3. Harmoni och melodi (även text i de fall det finns)

4. Arrangemang

5. Produktionen (mixning, effekter, ”sound”)

Undantag finns alltid men inom ”populärmusiken” är det inte så vanligt att avvika från detta. Om ett
stycke är väl genomarbetat i alla dessa delar kommer nog de flesta som lyssnar på det uppleva det
som bra. Omvänt kan också en dåligt genomförd del se till att en annars bra idé faller platt till
marken.

Att angripa låtskrivandet utifrån ordningen ovan ser till att musiken får en stadig grund att stå på
samtidigt som det också leder till att varje del fungerar i sig. Genom att se till att själva grundidén är
stabil först är det möjligt att på ett säkert sätt gå vidare till att arbeta med de andra delarna.

Med grundidé menar jag någonting mer än bara: ”Jag ska skriva en hitlåt”. Detta ger inte mig
personligen något information om vad denna låt ska innehålla och därför försökte jag hela tiden
tänka några steg längre. 

Vilken sorts känsla är det jag vill förmedla? 
Vad finns det för inneboende dynamik i denna känsla? 
Vilka utom-musikaliska idéer kan jag associera musiken till och hur kan jag symbolisera detta
med hjälp av musiken?

Genom att göra det upplevde jag att det bildades en massa små beståndsdelar som jag senare kunde
använda mig av i skrivandet. Ifall jag här fastnade för en speciell idé som kanske anknyter till
melodin eller harmonin försökte jag då skriva ned små minnesanteckningar och lämnar det till
senare.6 Jag upplever det nämligen som en hjälp att tänka på formen ganska tidigt i processen

5 Arne Maltén, "Hjärnan och pedagogiken", 2002
6 Att arbeta med musik i ”celler” på detta sätt kan läsas mer om i ”Techniques of the contemporary composer”
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eftersom detta kan ge en ett tydligt ”skal” där sedan själva låtmaterialet kan fyllas i. Jag gjorde det
dessutom till en vana att rita ut denna form på ett vanligt papper eftersom jag tycker det gör det
lättare att se om den skulle fungera eller ej. Här nedan visar jag hur ”Hello my Son” i sin slutgiltiga
form ser ut.

Visuell skiss av formen på ”Hello my Son”

Nu när jag tittat tillbaka på mitt arbete har jag dock upptäckt att jag inte alla gånger hållit mig till
den skiss jag först målat upp och i de flesta fall tror jag det hade varit bättre att göra det.

Ungefär 2/3 in i ovanstående form hade jag ursprungligen fört in ett ganska lugnt parti/mellanspel
som skulle ha fungerat som en sorts andhämtning innan finalen. Genom att ha tagit ner låten där
hade nog slutet kunnat upplevas som kraftfullare när det sedan började stegras.

Nu behöver inte en låt nödvändigtvis påbörjas med detta formskapande. En vers eller refräng kan
självklart användas till att ”komma igång” med låten samt ge en musikalisk/harmonisk riktning. För
mig känns det dock som att allt för ofta leder det till att jag känner mig låst vid det jag skrivit
eftersom det känns som den enda ”rätta” versionen av musiken.

En jämförelse som skulle kunna dras är med hur en skulptur skapas där konstnären först tar fram en
grov form och sedan går in mer och mer på detaljerna. Värt att nämna är att de flesta låtar som
skrivs faktiskt har en bestämd form som visat sig fungera genom musikhistorien.

Den typiska pop/rock-formen skulle till exempel kunna se ut så här.:

Intro | Vers 1 | Vers 2 | Brygga | Refräng | Vers 3 | Brygga | Refräng | Stick | Brygga | Refräng | Outro

Därför törs jag påstå att väldigt många redan skriver musik på det här sättet fast dem använder sig
av en färdig mall. Skapandet av en egen mall borde rent matematiskt sett därför öka chanserna att
din musik blir lite mer ”originell”.

Om jag har gått igenom detta ”planeringsstadie” först upplever jag det som lättare att få harmoniska
och melodiska uppslag eftersom grundidén ofta kan hjälpa en avgöra ifall låten ska vara till exempel
glad eller ledsen. Dessa stämningar kan ofta symboliseras harmoniskt med dur och moll. En låt som
är tänkt att vara upplyftande skulle på samma sätt kunna komponeras genom att låta harmoniken
eller melodin sakta stiga under låtens gång och en låt fylld av konflikter skulle kunna beskrivas med
en melodi som går uppåt samtidigt som harmonin går nedåt.7

Att fundera på arrangemanget innan produktionen var en väldigt stor hjälp för mig. 

I dagsläget är det (tyvärr) väldigt vanligt att låtskrivare har en liten egen hemstudio (bland annat
jag) och detta kan alltför ofta leda till att dom börjar sitta och skruva på volymreglaget till den ena
gitarren innan ens låten blivit skriven. Jag säger inte att jag nödvändigtvis är bättre än andra på inte

(1997) / David Cope.
7 Inom filmmusiken används ofta dessa symboliska idéer inom harmoniken och melodiken.  Se ”On the Track” / Fred

Karlin.
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göra detta, men jag tror att jag ändå har blivit mer medveten om ”problemet” under projektets gång.

I vissa fall behövs det nog inte hållas lika hårt på denna regel. Mycket av den dansmusik som spelas
på klubbar idag handlar till stor del om hur effekter använts på olika sätt för att få fram ”svänget” i
låten. Jag tror dock personligen att även denna typ av musik skulle kunna må bra av planeras mera
innan den börjar spelas in.

Att arbeta enligt denna princip betyder dock inte att låtskrivaren absolut inte får tänka på andra
aspekter av låten (produktionen, arrangemanget med mera) under arbetets gång eftersom detta är
omöjligt. Självklart kommer ens tankar att färdas mellan alla dessa områdena under
skapelseprocessen, men istället för att hoppa mellan dessa delar försökte jag vid de tillfällen idéer
dök upp att bara skriva en snabb liten minnesanteckning och sedan fortsätta att fokusera på vad jag
höll på med just då. Just att behålla fokus är någonting som tränas mycket på allt från idrott till
matematik och komponerandet är i min mening inget undantag.

Detta sätt att arbeta leder också till en möjligheten att backa ett steg ifall låten börjar att driva bort
från den ”känsla” som eftersträvas. På så sätt behöver låten inte skrivas om från början varje gång
den känns fel utan kompositionen kan istället försöka att gå tillbaka till harmonin/melodin ifall det
till exempel är arrangemanget som tycks vara den felande länken. Jag lyckades dock inte hålla mig
till detta fullt ut och det ledde också till att två av låtarna8 i min mening inte blev lika bra som jag
hade tänkt mig.

Ytterligare en fördel som jag upptäckte med detta strukturerade och självanalyserande sätt att arbeta
var att det hjälpte mig att förtydliga mina låtars beståndsdelar för mig själv och det i sin tur gav mig
idéer till nya låtar. Under låtgenomgången talar jag mycket om hur taktarter har fungerat som ett
medel till skapandet av musiken. Detta var en metod som hjälpte mig att skapa ”fröet” till många
låtar, men om jag inte upptäckt att jag undermedvetet använt mig av detta under skivans första del
skulle jag förmodligen inte haft lika lätt att skriva resten.

Arbetssättet gav mig också möjligheten att angripa en låt från många olika vinklar istället för att
bara försöka hitta en snygg melodi/refräng. Istället kunde jag sätta mig ned och fundera ikring
vilken harmonisk värld som låten skulle gestalta, vilken form som skulle passa bäst, hur pass
dynamisk skulle låten vara eller vilken riktning melodin skulle ha. Jag använde mig även av andra
sätt men dessa ger dock en uppfattning om vad jag menar.

En sak som jag skulle vilja trycka på är att alla dessa saker även bör tänkas på när skivan planeras i
sin helhet. I kapitlet ”Mitt Koncept” gick jag igenom hur jag personligen skapade en sådan
”storform” för min skiva innan jag satte mig ner och skrev på de individuella låtarna. Där skrev jag
bland annat om den dynamiska uppbyggnaden som skivan har, men utöver den finns det också en
annan aspekt jag försökte föra in i musiken.

Från början fram till slutet av ”Breaking Free” skrev jag medvetet musiken relativt mer komplex än
efteråt eftersom jag på så sätt försökt berätta om den inre kamp han hade under sin barndom.
Låtarna efteråt är lite enklare skrivna ur bland annat ett harmoniskt perspektiv eftersom här har
världen äntligen öppnats upp för Sonen och han känner sig fri.

En bra bok för ytterliagre fördjupning i detta sätt att ”sketcha ut” sin musik är  ”Techniques of the
contemporary composer” av David Cope.

8 Vilka dessa är och vad som jag anser saknas hos dom tar jag upp senare i kapitlet ”Saker jag skulle ha gjort
annorlunda
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 Jag upplevde det även som en hjälp att försöka hitta ett harmoniskt språk som jag huvudsakligen
höll mig till eller kanske arbetade emot ifall låten jag skrev kontrasterade mot resten av musiken.
Som jag nämnt tidigare under låtgenomgången valde jag att mycket hålla mig till mediantik  i mina
harmonier9 (dvs att ackorden förflyttas i terssprång på olika sätt t.ex. Am till F) eftersom det
upplever jag som en lugn förflyttning vilket passar bra med tanke på det drömtillstånd Sonen
befinner sig i.

Det kan också vara en ide att tänka igenom vilken typ av arrangemang som låtarna ska ha väldigt
grovt ur en rent praktisk synvinkel eftersom det kommer att underlätta att planera både inspelning
samt eventuellt framtida uppföranden av låtarna. I mitt fall bestod min ”instrumentbas” av:
Trummor, Bas, Piano, Gitarr, Kör, Brass, Stråk och till viss mån orgel.

3.3 Arrangemanget

Att arrangera ett musikstycke skulle jag kunna jämföra med när en tecknare fyller i färgerna i sin
skiss eftersom det i båda fallen handlar om att tillföra verket liv.

Jag försökte många gånger att använda mig av symbolik i arrangeringen där vissa instrument hjälpte
till att berätta en sak eller föra fram en känsla. I de fall jag använt mig av en stråkkvartett har syftet
varit att spegla Sonens sårbarhet. I ”The Orange Sky” har den använts för att visa berätta för
lyssnaren att han befinner sig i barndomen. I ”Hello my Son” använder jag mig av den för att visa
på Sonens rädsla för Fadern. I ”Breaking Free” användes den för att berätta att trots han här rest sig
upp och kämpat finns ändå det rädda barnet inom honom, men här är det dock mycket mer exalterat
och fyllt av liv. I ”Pattern of Life”, där han är vuxen, används det som ett lim för att knyta tillbaka
till den lycka han kände i sin barndom.

Brasset har också haft en tydlig symbolik eftersom det alltid använts vid de tillfällen han ”sökt
frälsning”.10 Som jag nämnt tidigare var det inte en medveten tanke till en början men det är just
sådana här insikter som har varit intressant att upptäcka under arbetets gång. Instrument som tex. en
brasssektion har en naturlig koppling till känslan av frälsning helt enkelt eftersom det används just i
samband med frälsningsarmen.

Under skivans gång dyker det även upp olika ljudeffekter som mer eller mindre tydligt hjälper till
att berätta historian, exempel på detta är: hjärtslag, viskningar, barn som leker och ljud av syrsor.
Detta sätt att måla upp en atmosfär åt lyssnaren har jag lånat väldigt mycket från Pink Floyd och
även senare Roger Waters11 soloskivor. Alla deras skivor har använt sig av denna teknik i viss mån.

Det gemensamma för alla dessa instrument och ljud är att alla fått en roll att spela. På samma sätt
som jag valt att med hjälp av berättelsen använda mig av personer som spelar olika roller har jag
låtit specifika instrument/ljud fylla vissa funktioner. 

Genom att bestämma vad olika instruments roller ska vara innan musiken börjar skrivas ger det en
hjälp med arrangemanget. Då behöver låtskrivaren inte sitta och fundera över vilka instrument som
ska vara med utan det faller sig istället naturligt. Detta kan på så sätt vara en enorm hjälp, men
självklart också en utmaning eftersom det kan skapa problem med att få just de instrumenten att
passa in i den skrivna musiken.

9  Se avsnittet om ”Prelude”.
10  Se avsnittet om ”Blue Eye´s” samt ”Childhoods End”.
11 Roger Waters var den förmodligen mest drivande bandmedlemmen i Pink Floyd, men på grund av interna bråk

lämnade han dem under tiden som de spelade in ”The Final Cut” 1983.
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I avsnittet ”Musiken” tog jag upp hur komplexiteten/enkelheten i låtarna speglade Sonens
känslomässiga tillstånd. Detta tänkande återfinns även i arrangemangen till en viss grad.

I ”Breaking Free” finns det till exempel väldigt många instrument som sliter i varandra om
uppmärksamhet hos lyssnaren eftersom Sonen här är väldigt full av energi och liv.

”Childhoods End”  försöker istället visa på hans ensamhet och är därför sparsamt arrangerat.

Att avväga vad som är lagom när det gäller antal instrument är alltid en svår uppgift och i en del
låtar lät jag nog saker gå till överdrift och en av mina låtar som skulle må bättre av att skala bort en
del instrument är nog ”The Orange Sky” . Om jag var tvungen att välja en låt från skivan där jag
tycker jag har lyckats bäst med att balansera detta skulle det nog bli ”Pattern of Life”.
Kompositörer som skriver musik för film använder sig ofta av symbolik för att accentuera det som
ska förmedlas i filmen. I boken ”On the track: a guide to contemporary film scoring” tas detta upp i
bland annat kapitlet “Conceptualizing”.

3.4 Texten

Just att skriva text till sina låtar är en ytterst personlig sak och därför vet jag inte om de faktorer
jag tar upp här nödvändigtvis passar alla som skriver egna texter. Alla texter som jag skrivit finns i
slutet av denna uppsats i form av en bilaga.

Eftersom jag i planeringsstadiet av detta arbete redan skapat en grov skiss av historiens
händelseförlopp visste jag redan vad varje låt skulle berätta om. När jag sedan satte mig ner och
fokuserade på en specifik låt skapade jag även här en skiss över vad låten skulle berätta. Om jag
skulle ta ”A Delusional Mind” som ett exempel skulle den ha sett ut ungefär så här:

”Vers 1”: Beskrivning av hur Sonen faller ner i sitt inre och gömmer sig där.

”Brygga 1”: Berätta hur hans undermedvetna ändå försöker kämpa en sista gång.

”Ref. 1”: Välkomna honom till sin nya tillvaro.

”Vers 2”: Beskriva hur hans hopp dör samt låt fadern tala för första gången.

”Brygga 2”: Världen säger adjö till honom.

”Ref. 2”: Variation på texten i Ref. 1

Genom att först skapa en skiss av detta slag underlättar jag resten av mitt textförfattande enormt.
Jag behövde aldrig oroa mig för att texten skulle tappa tråden utan kunde istället planera den på ett
effektivt sätt. Detta är i princip samma arbetssätt som jag tidigare beskrivit i kapitlet ”Musiken” fast
här anpassat till text. Jag tar fram formen för texten helt enkelt innan jag fyller den med dess
innehåll. Detta var alltså det arbetssätt jag försökte hålla mig till när jag skrev texterna, men i vissa
fall avvek jag och när jag nu tittar på dessa texter ångrar jag att jag inte var konsekvent.

När jag tittat tillbaka på arbetet inser jag dock att texten väldigt ofta har styrts av en redan tidigare
bestämd musikalisk form på låtarna och fått lov att anpassa sig till detta. Jag upplever det inte riktigt
som den mest optimala situationen med tanke på att hela skivan baseras kring just den historia
texten berättar. Om mitt grundkoncept hade cirkulerat kring en musikalisk tanke hade det varit en
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annan sak, men här känns det som fel del av arbetet får anpassa sig. I mitt nästa projekt (som också
kommer att baseras kring en historia) kommer jag att försöka hålla detta i åtanke och låta texten
styra formen på låtarna till en större del.

En av de värsta sakerna som kan göras, i mitt tycke, när låttexter skrivs är att vara ”övertydlig”.
Detta är någonting som tas upp i princip varje bok eller föreläsning om ämnet12. Följande text är
knappast något som får den som läser att ryckas med.

”I am lonley.”

I ”Childhoods End” har jag beskrivit detta med förhoppningsvis lite mera känsla.

“And as we here now stand, upon this rock we call our home.
And as we’re falling down through the field of stars, tumbling round and round.

A child is born,
but another dies.

And the question rise: Are we all alone?

Where have all the angels gone?”

Genom att måla upp bilden av en ensam jord som faller genom världsrymden försöker jag förmedla
samma sak som meningen ”I am lonley” fast på ett lite mer estetiskt snyggt sätt..
En positiv sideffekt av att skriva så här är att jag många gånger lyckas förlänga meningen. Jag
upplever det rent allmänt som att många personer tycks ha problem med att fylla ut en låt med text,
personligen har jag snarare motsatt problem och låtarna blir ibland ”tvingade” till att förlängas bara
för att rymma texten. ”Breaking Free” lider bland annat av detta och jag skulle förmodligen kunnat
komprimera den låten en hel del och ändå fått fram budskapet. Min ”ovana” att skriva för mycket
text har också lett till funderingar ifall jag inte har berättat samma sak några gånger för mycket
under skivans gång. I ”Pattern of Life” beskriver jag tex. hans bakfylla under ett antal verser och om
samtliga verkligen hade behövts kan diskuteras. Å andra sidan är jag samtidigt ganska nöjd med
texten just här.

4 Saker jag borde ha gjort annorlunda

Fram till nu har jag i huvudsak beskrivit många av de saker som jag upplever har fungerat med
detta arbetssätt, men som med allt annat finns det alltid saker man skulle vilja förändra

Som alltid har jag problem med att bli helt nöjd med den musik jag skriver, men å andra sidan är det
också tack vare detta som intresset fortfarande finns hos mig. Om jag helt plötsligt skulle anse mig
ha skrivit det perfekta musikverket skulle antagligen min glöd för detta ämne försvinna för att
istället ersättas av någonting annat.

12  Se till exempel ”6 Steps to Songwriting Success”, Blume, Jackson
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Detta gäller även denna skiva, men samtidigt tycker jag att större delen av musiken lyckats hålla sig
till original-idéerna jag haft från början. Det finns dock några delar i skivan som jag i efterhand
skulle vilja ändra på.

”Hello my Son” är en av dessa delar eftersom jag aldrig riktigt lyckats få den att förmedla den
känsla jag ville få fram. I mitt tycke är den fortfarande lite för ”tam” och mycket av detta ligger nog
i själva produktionen av låten. I en av de första versionerna av ”Hello my Son” använde jag mig av
ett maskinljud som fungerade som en sorts trumloop, men detta försvann i den slutgiltiga mixen. Så
här i efterhand vet jag inte riktigt varför och tror nog att det hade hjälpt till att definiera ”soundet”
ifall det hade fått vara kvar. Jag upplever också att låten hade mått bättre av att ”skitas ner” med
hjälp av bland annat effekter. Syftet med låten var att beskriva kontrasten mellan Sonen och den
hotfulle Fadern och som låten nu blev känns den helt enkelt för ”mjuk” i mitt tycke. Detta handlar
dock väldigt mycket om teknisk produktion och jag kommer därför inte att gå in djupare på detta
här.

En annan låt som inte heller fungerade som jag hade tänkt mig var ”Breaking Free”. Även denna
har produktionsproblem i att den upplevs lite för mjuk när den samtidigt ska beskriva Sonens
frigörelse. Dessutom upplever jag det inte riktigt som att låten skapar den sorts emotionella
höjdpunkt jag var ute efter. En av anledningarna till detta är nog att sett till skivans totala längd (det
vill säga skivans ”storform”) är denna låt helt enkelt för lång och hade nog bara mått bra av att
kortas ned en del. En av anledningarna till detta beskrev jag tidigare i kapitlet om texten.
I och för sig är denna låt också den jag har kämpat mest med för att försöka få att fungera vilket
också gör det svårt för mig att vara objektiv. Jag har stirrat mig blind på den och vem vet, någon
annan som lyssnar kanske inte upplever den som ett problem.

En intressant upptäckt jag gjorde nyligen, när jag rensade upp bland alla inspelningarna efter det att
skivan var färdig, var att jag hade skrivit en annan låt tidigare som först var tänkt att placeras på
denna plats i berättelsen som jag i efterhand tycker är mycket bättre. Den inspelningen är tyvärr så
pass dålig både vad det gäller ljudkvalitet samt sånginsats att jag inte kommer att låta någon höra
den förrän jag möjligtvis spelar in en ordentlig version av den senare.

Varför jag tar upp det är därför att den första idéen faktiskt många gånger har varit den bästa även
om jag inte trott det. Det är inte bara en gång som jag själv har skrivit något bara för att sedan tänka:
”Jag kan bättre”. Tyvärr brukar ofta de senare försöken bli mer alltför utstuderade och komplicerade
och tappar många gånger den ”gnista” som fanns i den första låten.

Utöver dessa två låtar finns det självklart massor med andra småsaker, varav en del jag nämnt
tidigare i uppsatsen, som jag skulle vilja göra om.

Jag kanske tycker att en cymbal är för låg i mixen, att min sånginsats inte riktigt går hela vägen fram
någonstans, att stråkarren kunde kanske ha förbättras och andra liknande saker, men på det stora
hela är jag nog ganska nöjd. Särskilt med tanke på att det trots allt var mitt första försök och om jag
nu tar de erfarenheter jag samlat på mig här vidare till mitt nästa stora projekt borde det i alla fall
inte bli sämre.

Om jag ser till kvaliteten i forskningsmetoden jag använt mig av kan jag också se en del saker som
skulle kunnat berika innehållet. Jag skulle ha kunnat utföra intervjuer med andra låtskrivare, dels
sådana som arbetar på det sätt jag beskrivit, dels sådana som inte använder sig av det och på så sätt
få en bredare bild på ämnet. Jag skulle även kunnat utföra mer ingående analyser på existerande
musik inom denna ”stil”, men dessa analysers korrekthet  kan alltid ifrågasättas eftersom det bara är
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en tolkning jag gjort och inte nödvändigtvis reflekterar kompositörens orginalidé.

Ett medvetet val jag gjorde när jag påbörjade detta projekt var att inte läsa en massa böcker som
andra skrivit om musikskapande och arbetsprocesser kring detta. Anledningen var att jag ville hitta
mitt eget sätt att angripa problemen som uppstod och inte bara följa tidigare skapade mallar. Om
man har det i åtanke tycker jag att jag har lyckats eftersom jag har lärt mig förstå mitt eget skapande
mycket bättre under skrivandets gång. Samtidigt inser jag att mitt eget skapande också är en
sammaslagning av allt jag lärt mig genom åren och därför inte nödvändigtvis något nytt. Efter det
jag skrivit färdig musiken och ”knutit ihop påsen” skulle det nog ha varit en bra idé att gå igenom en
del litteratur och se ifall jag kunde hitta liknelser/motsättningar med mitt eget arbetssätt.

Varför jag inte gjort det beror delvis på att själva skrivandet av musiken tog upp en väldigt stor del
av den tid jag hade och dels därför att jag kände att jag behövde göra en avgränsning. Jag har dock
refererat till en del litteratur vid vissa tillfällen där jag beskrivit en viss teknik jag använt mig av.
Dessa referat ska dock bara ses som tips till vidare läsning. Jag diskuterar alltså inte ingående kring
vad som skrivs i den refererade boken.

5 Slutsats/Sammanfattning

Det jag känner är min viktigaste iakttagelse med hela det beskrivna arbetet är att koncepttänkandet
framförallt hjälpt mig att komma vidare i mitt skrivande samt ge en riktning åt vilket håll musiken
ska gå. Eftersom jag kontinuerligt analyserat mitt eget skrivande under denna arbetsform  har det
ofta lett till att jag hittat små medvetna, och ibland omedvetna, idéer som jag sedan kunnat
återanvända senare i musiken. Ju längre jag arbetade med skivan desto lättare blev det att skriva
musiken och på slutet skrev den nästan sig själv eftersom det fanns så mycket material att ta  ifrån.
Det innebär förstås också att det var jobbigare i början, men eftersom de flesta oftast har mer energi
i början än i slutet känns det som en trevlig arbetsfördelning. Att arbeta på detta sätt underlättar
alltså skapandet av egna idéer.

Brist på inspiration tycker jag nu är samma sak som att inte veta syftet med varför ett visst
musikstycke ska skrivas. Jag tror många gånger att jag alltför tidigt satt mig ned vid pianot eller
gitarren för att komma på något, men inte lyckats eftersom jag inte egentligen vetat varför musiken
skulle skrivas till att börja med. När en sådan ”skrivkramp” dyker upp skulle jag nu vilja
rekommendera att personen i fråga backar från sitt instrument och istället tar fram ett papper och en
penna. Först när han/hon tydligt har klargjort för sig själv vad musiken ska behandla, vilka
associationer som kan dras till annat (symbolik) samt andra tankar om musiken kan han/hon sedan
sätta sig ner vid sitt instrument igen.

En del kan i detta sammanhang tycka att de inte kommer på något eftersom de kanske inte upplever
att de har något viktigt att berätta (vilket jag i och för sig tror alla har), men ett sådant budskap är
inte alltid så viktigt. En grundidé kan egentligen bestå av vad som helst och behöver inte vara
speciellt logisk eller ”bra” i sig själv. Huvudsaken är att låtskrivaren får någonting att haka fast vid
under sitt skapande.

Att till exempel hitta på en berättelse om en ung delfin som jagar en krabba samtidigt som hans mor
strängt kallar på honom kan bara det ge upphov till många musikaliska idéer. Det skulle kunna
symboliseras med en livlig melodi (den unga delfinen) mot en lung statisk harmoni (havet) som då
och då bryts upp av en mer dissonant klang (moderns kallrop). Det kan också vara en hjälp om
historien har någon sorts riktning för att på så sätt få en naturlig form i musiken. Här skulle det
kunna vara att ungen först simmar med sin mamma och plötsligt upptäcker krabban. Den börjar att
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undersöka den mer och mer livligt tills dessa att krabban lyckas nypa ungen på nosen så den simmar
tillbakas till sin mor igen. Ur en så här enkel liten berättelse, som jag kom på under loppet av ca. 30
sekunder, kan alltså en idé till ett musikstycke skapas.

Jag tror också att låtskrivaren måste bestämma sig tidigt för vad som ska vara den centrala delen i
arbetet och att anpassa resten av delarna till detta. Om han/hon inte har bestämt sig för det kan det
lätt ske att allt upplevs som väldigt diffust. I mitt fall borde jag ha låtit texten ta denna roll i större
grad istället för att anpassa den till musiken.

När jag arbetat med detta projekt har vikten av planering och att skapa sig en överblick över sitt eget
skrivande visat sig vara en central del av processen. Även om det har tagits upp i den undervisning
inom komposition och arrangering som jag haft kan det funderas över om inte ett större fokus borde
läggas på det i tex. kompositions-undervisningen. De lektioner jag haft inom ämnet upplever jag
har koncentrerat sig mer på analysering av musik som eleven redan skrivit. Det skulle kanske vara
en idé att även diskutera mera ikring hur studenten tänker innan han/hon börjar skriva sin musik och
även efteråt diskutera mer med eleven angående hur väl han/hon lyckats genomföra sina
ursprungliga tankar. Mycket musik som jag själv skrivit och blivit missnöjd med tidigare tror jag nu
egentligen inte fungerade ens på idéstadiet eftersom många gånger hade jag nog inte något klart
definierat sådant. Att på detta sätt bli bättre på att generera idéer och analysera sitt eget skrivande
tror jag skulle hjälpa många låtskrivare att närma sig sitt skapande på ett mera hantverkmässigt sätt.
Detta borde leda till att personen i fråga inte alltid måste invänta att inspirationen ska komma till
honom/henne utan kan istället ”arbeta fram” denna.

Jag tror också att mycket av de moment jag har beskrivit kan förmodligen omsättas även till andra
typer av konstnärligt arbete inom t.ex. film, bildkonst, böcker och interaktiva medier för att även där
hjälpa till att strukturera upp arbetet. Inom film och litteratur tror jag dock att metoden används i
större utsträckning idag än inom musik och bildkonst. Anledningen är förmodligen att det finns en
förutfattad mening i dagens samhälle om att kompositörer/konstnärer bör gå mera på någon sorts
magisk inre känsla när dom skapar. Min personliga uppfattning är att det inte finns någon direkt
skillnad mellan dessa yrken som alla ägnar sig åt en skapande process. Att lyckas sätta samman en
film handlar till stor del, utöver ett bra manus och duktiga medarbetare, om bra planering och det
skulle kanske också vara intressant att titta på huruvida det finns andra arbetssätt inom detta område
som kan överföras till musikaliskt skapande.

Finns det några nackdelar att arbeta på detta sätt då?

Personligen fastnade jag faktiskt mycket för denna arbetsform eftersom den har hjälpt mig hitta ett
sätt att kunna genomföra och avsluta en projekt utan att det rinner ut i sanden. Något som tyvärr var
en väldigt vanligt företeelse i mitt tidigare skrivande.
Jag har dock känt att den samtidigt kan fungera som en bromskloss eftersom jag i planeringsstadiet
målade upp en väldigt stor bild av hur musiken skulle bli. Detta ledde till att jag hade svårt att bli
riktigt nöjd med slutresultatet eftersom det inte riktigt levde upp till planen. Jag blir med andra ord
väldigt petig med alla små detaljer och har svårt att släppa ifrån mig det färdiga resultatet. 

En annan sak som kan upplevas negativ är att många personer vill förmodligen komma igång direkt
med att skriva låtarna. Att sitta och planera ett projekt likt detta i kanske flera veckor innan är
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förmodligen inte vad de skulle benämna som roligt. Om de har otur kan det därför ta död på deras
skrivarglädje.

Många av de saker som jag tänkt på när jag skrivit dessa låtar (tex. taktarterna) passerar troligen
lyssnaren obemärkt. Däremot kan de hjälpa till att på ett undermedvetet plan få lyssnaren att
uppleva en röd tråd genom musiken även om den personen inte direkt kan sätta fingret på vad det är
för något. Det är dock bara ett antagande jag gjort från några få kommentarer jag fått om skivan i
efterhand. 

Detta skulle vara en ganska intressant sak att undersöka mera i detalj, men det har jag lämnat nu
dels på grund av att det ligger lite utanför det område jag valt att fokusera på och dels på grund av
brist på tid. Möjligtvis skulle det kanske kunna var frågeställningen till ett annat arbete?

Hur pass mycket av kompositörens/låtskrivarens idéer skiner igenom i musiken?

Upplevs musik som varit strukturerad i sitt skrivande som ”bättre” av en genomsnittlig lyssnare?
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Bilaga: Låttexter
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”  The Inner Eye”  
- Låttexter -

Cold Metal Steel

As the cold metal steel takes a grip around your bones
you scream but nobody hears
as you fall down the abyss
that’s full of your innermost fears.

A Delusional Mind

When he finally reaches tranquillity,
as he touch the floor down on his Inner Sea.
He starts to spin a web, creates a cocoon.

To hide from the blame.
To block out the pain.

But his Mind tries to hold on, it claws at his Faith.
Invents things to crave for, but the thoughts are to late.

Welcome down the Abyss, 
to a Delusional Mind, 
where Dreams have no limits,
but Thoughts are a Crime.

As these thoughts pass by inside of his Inner Eye.
When small Orbs of Light glimmer and die.

Then a voice is heard:

"All is a Lie."
"There's no point to this!
No reason to exist!"

And his world starts to crumble.
It bids him Farewell.
Turns it's back on this Dreamer
as he falls down the Well.

Welcome down the Abyss,
to a World of Pain,
where all you conceive of
dissolves like the rain.

The Orange Sky

From the darkness deep inside,
like a picture on a slide,
shapes are forming into place.
First the body.
Then the face.

Surrounded by children
he stands there confused.

He felt happy, full of hope.
Grabbed a dragon, attached a rope.
Felt the wind pull.
saw it fly
up into the Orange Sky.

Out from his memories
a voice past him by.

Yes someone was calling his name.

Come here son! I want to hold you!
Shield your body with mine 
for as long as I live
and from the edges of time.

But I’m scared of these things that I feel.
Could this be real!?

But the meters of a Clock
kept revolving, never stopped.
He still remember what they said
as she laid there on the bed

Tired and peaceful I rested my head.

We’re sorry your mother is dead!

Look here son this is your timeline.
Though it’s slightly distorted
it will give it’s answers
if you give it time.

But all of the questions remain. They drive me insane!

Please don’t cry. I’ll stay inside.   
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Hello My Son

Hello my son.
My will be done.
All you create
will be destroyed by my hate.

My Battle is won.
Your fate sealed and done.
The lights that you seek.
It will dissolve, make you weak.

As you try to pull me
into that hole inside.
I heard children
play outside upon the street.

So free and so happy.
Maybe that could be me?

What can I say?
Believe that you may, 
but the things you want most 
they are all ghosts.

So you want me to stop?
Well that I can not.
My purpose in life
is the role of a knife. 

Look into the future.
Down from the deep I’ll rise.
But for now I’ll stay right here
below and hide.

Do you think that you’re ready 
to leave the cradle behind?
Do you think that you’re ready 
now that you tasted the wine?
Do you think that you’re ready?

Childhoods End

I am taken back,
by the things you do, the things you say.
I have always thought
that life should be a different way.
I’m reaching out,
from this grave.
But a cloud is formed,
it blocks my way
back home.

Let’s turn back the clock`,
to a time of youth, a time of dreams.
I was running down the hill
with that clear blue gaze in my eyes.
I still believed,
in those fairytales
But it’s all a lie
a matter of faith.

How can I go on
To reach up for the sun
And how can you live
with what you’ve done
to that dreamed up place
to the face of your son.

And as we here now stand,
upon this rock we call our home.
And as we’re falling down 
through the field of stars,
tumbling round and round.
A child is born,
but another dies.
And the question rise: Are we all alone?

Where have all the angels gone?
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Breaking Free

The Secret of survival
is to hide away the pain
that flows inside your body's veins.

And the secret how to get there
just be constantly abused
until it finally lights the Fuse.

The Fuse to your Anger, the Fuse to your Pain.
The Fuse to the lock that keeps you sane.
It might just be better to keep it in shadows...
But no this is not who I wanted to be.
Please!
 Why can't you set me free?

I fight to break 
this Wall of Stone
that stands here tall,
surrounds my home.
I try to climb, 
I try to fly
above it’s rim to see the sky
I gathered strength
into a blow
and struck out with all my soul
And just when the hope was fading
a crack was revealed.

Excited by my conquest
I was driven on to fight.
With every blow: More rays of light.
As the cracks were multiplying
I heard children play outside
As rock by rock was cast aside.

But out from the (darkness) my father came out.
He tried once again to fill me with doubt.
With stories of hope being turned into ashes.
But this time I’m ready: “Your weak and you’re old!”
“The power you hold is equally cold!”

Yes every time
I find my way 
You pull it down
With things you say.

I’m sick of the game you play...

Deep in my Sea

Time it froze. 
Your eyes went blank.
Into the ground
you fell, you sank.
I was ready to see you rise.
But you never did.
No you never did.

Now I’m free 
but still afraid.
Grown accustomed 
to the world you made.
All these shadows 
that you create 
will always be 
inside of me.

Deep in my Sea.
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The Clouds Evaporate.

See!
The clouds evaporate.
Could this be his fate?
Was it not too late?

Then!
The wall came crashing down.
It smashed into the ground
and he really liked the sound.

Alive!
So glad that he could shout 
he stepped into the world.
His mind now free of doubt.
But these things that he could see 
they where never meant to be.

The people the past right through him.
“We all have our demons to defeat”
His call out for help became dim.
Reflected like sounds in marble halls.

Now
he came to understand 
the workings of this world.
He sighed and clenched his hand.

The fear that we conceive.
The scream when it turn real.
 The tears in children’s eyes 
when vultures claim their prize.
Please just let that be 
someone else not me.

Blue Eyes

Then the curtain falls.
The dreams of his salvation didn’t care to call.
Instead he sits there lonely 
at the corner of a bar 
listening to a blues guitar.

Despair evolved from hope 
but he still was hanging on to that last piece of rope 
that kept him from transforming 
into an image of his dad, 
kept him from going mad.

“No! This can not be 
the last forgotten pieces 
that life can offer me.”

Though he had to accept that as true 
his eyes still were blue.

Once again his blood was boiling.
He sucked air into his lungs.
From this state of isolation he stood tall 

and screamed out loud.
“Come! Stand up unite!
If we all hold the line we can fight!”

They looked at him startled 
from the chairs and tables where they sat 
but nobody cared about that.

Shocked by their lack of faith 
he sat down again, raised his bottle and drank.
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Pattern of Life

With memories heavy as lead.
With the feeling of nails in his head 
he opened one eye and realised 
he had slept in the gutter.

Hi eyes dried up and red 
like someone back from the dead.
With apparent discomfort he struggled to stand 
though it felt like pushing through sand.

The pattern of life
it seems stuck on repeat.
Oh, what can he do to change it.

With trembling steps.
Some forward some back
Evident to other this man seemed to lack 
a sense of direction on this cold pavement stone, 
lack of a place to call home.

This tired old friend, 
the pulsating pain 
that resides in the back of his brain, 
was suddenly stopped 
by a warm velvet sound 
that made his body turn around.

She entered his view, an angel so sweet.
She said: “What do you want? 
Maybe something to eat?”
All of us wait for this moment in time, 

when all will be changed
by the turn of a dime, 
and this was when it happened to him.
When the pattern he lived was broken.

When he looked into her eyes 
all of the pain and dishonesty, 
the shadows remaining inside, 
is crushed by the warmth 
in her embrace he feels like he could fly 
right through these clouds of uncertainty 
where all he conceive could be real.

Days turned to weeks,
weeks into years.
Made him forget about all of his fears.

The angel she helped him to sort out his life.
In thanks he made her his wife.

The pull of the dragon, 
wind under his wings, 
made him fly higher 
away from the sins.
His family grew 
and soon they where three.
This is how it should be.

Finally happy, this tired old friend.
Isn’t this how the story should end.
Like in the movies it turned out alright.
He got the girl and the end of the fight.
With all of his dreams now coming to life 

he kept on go higher and higher.

Through these clouds he cut his way.

“It’s time to wake up now.”

“Who are you?”

“You know who I am.”

“No. I don’t”

“I’m you. You’re me,
well you see, it’s quite funny actually.

You’re talking to yourself.”

From outside this vision 
it passed through his skin.
As his mother had told him, 
it came from within.
In this state of bliss 
a thought was revealed to him.

“My god I was shot…”

Nights Dawn

Here on this threshold of darkness and light, 
in a place where feeling unite, 
a decision is made and he chooses to enter the night.
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