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Förord	

 

Jag vill tacka följande personer som medverkat som musiker: Oskar Melander, Jesper 

Rangemo, Simon Sandström och Viktor Fagerlund. Jag vill även tacka mina 

handledare Anna Wedin och Leo Holmberg. 

 

Sist vill jag även rikta ett stort och varmt tack till mina föräldrar som alltid stöttat mig 

och min musik till 110%. 
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Sammanfattning 

	

I detta arbete så har jag undersökt vilka skillnader som uppstår av att enbart producera 

låtar själv, kontra scenariot med flera instrumentalister inblandade. Detta gjorde jag 

genom att skriva och producera tre låtar själv, för att sedan presentera grundidéerna 

till låtarna (enbart akustisk gitarr och sång) för fyra stycken andra instrumentalister. 

Dessa instrumentalister spelade jag sedan in var för sig, utan att ge några andra 

instruktioner än att spela vad de ansåg passa grundidén bäst. Syftet med arbetet var att 

ta reda på vilka skillnader som skulle uppstå och försöka komma fram till vad som 

blev bäst. De två frågeställningarna jag har besvarat är, vad jag kan lära mig av 

instrumentalisternas approach till mina låtar, samt vilka för- och nackdelar som finns 

med att producera själv, kontra att producera i sällskap? Det jag kom fram till var att 

jag som låtskrivare och producent får ut väldigt mycket av att involvera andra 

instrumentalister i mina produktioner. Jag finner både för och nackdelar med de båda 

tillvägagångssätten, men på det stora hela så fann jag mest fördelar med att jobba 

tillsammans med andra instrumentalister.	 	
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Bakgrund 

Jag har i många år skrivit och producerat musik på egen hand. Detta har fungerat bra 

för mig, men jag har många gånger känt att jag har fastnat i samma spår och inte 

kunnat utveckla min musik ytterligare. Jag är självlärd på alla instrument, förutom 

sång, där jag tagit många lektioner, så jag har inte haft det största ”biblioteket” att 

använda mig av då det kommit till övriga instrument. När jag har spelat in så har jag 

som sagt gjort detta helt på egen hand och har således fått spela alla instrument själv. 

Efter mix och mastring, som jag också stått för själv, så har jag kommit fram till 

slutprodukter som jag har varit ganska nöjd med. Många av dessa låtar har spelats 

live, och i dessa sammanhang har jag alltid lånat in musiker som fått lära sig dessa 

låtar inför konserterna. Något jag alltid lagt märke till, är hur olika låtarna då har låtit 

mot mina originalinspelningar. Det kan t.ex. ha varit att jag inte uppfattade att låtarna 

svängde likadant, hade annan energi eller att de inte upplevdes likadana i tempo och 

driv (med driv menas om låten vill framåt eller tvärtom, tenderar att ”luta sig bakåt”, 

lite segt). Däremot har jag aldrig vetat exakt vad dessa skillnader egentligen bestått i, 

samt vilka versioner jag har föredragit: de versionerna som jag spelat live tillsammans 

med musiker, eller de versionerna som jag producerat helt själv? Jag ville därför helt 

enkelt ta detta lite längre och producera tre låtar på egen hand, för att sen producera 

dessa igen tillsammans med musiker, utan att ge dem några direkta instruktioner. 

Musikerna skulle få ta del av grundidén (sång och akustisk gitarr) för att sedan lägga 

sin touch på det hela. Förhoppningen var att musikerna skulle komma med många 

egna idéer, såsom andra läggningar på gitarren, andra rytmer, eller helt andra 

tolkningar av mina grundtankar, för att nämna några exempel. 

   



	 6

Syfte 

 

Arbetets syfte är att undersöka vilka skillnader som uppstår av att enbart producera 

låtar själv, kontra scenariot med flera instrumentalister inblandade. 

 

De skillnader jag är intresserad av är låtkänsla (helhetsfeelingen), arrangemang och 

hur låtarna svänger/upplevs rytmmässigt. Jag kommer inte att analysera så mycket 

kring soundet, då jag vill lägga fokus på själva spelandet. Musikerna får heller inte 

spela in under sina vanliga förutsättningar (egna förstärkare t.ex.) då jag vill ha 

förutsättningar som produktionstekniskt liknar mina egna så mycket som möjligt. 

 

Det som hamnar som underfrågor och går att reflektera över är: 

 

- Vad kan jag lära mig utifrån andra musikers approach till mina låtar, som jag 

kan använda i framtida produktioner? 

 

- Vilka är fördelarna/nackdelarna med att producera ensam kontra i sällskap? 
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Metod 

 

För att kunna genomföra denna undersökning så har jag skrivit tre nya låtar. Jag har 

producerat dessa helt och hållet på egen hand genom inspelning på laptop med 

ljudkort och vissa midi-instrument. Vidare har jag låtit en grupp utvalda musiker 

lyssna på grundstommen till dessa låtar (sång och akustisk gitarr) för att sedan få 

lägga till sitt instrument. Det enda jag instruerat musikerna att göra vid inspelning är 

att spela det de ansåg vara bäst/lämpligast för låtarna. Jag har själv agerat 

studiotekniker vid inspelningarna med musikerna, för att undvika att den 

inspelningstekniska kvaliteten skulle skilja sig mellan låtarna, vilket kunde ha gett en 

missvisande bild i slutresultatet.	När alla låtar var färdigproducerade så jämförde jag 

produktionerna mot varandra och reflekterade över vad jag upplevde. Jag lät även 

musikerna lyssna och ge lite av deras synpunkter.  

Jag hade olika tankar om upplägg vid inspelningstillfället, men jag kom fram till att 

det som skulle efterlikna min egen produktionsprocess var det jag ville använda mig 

av. Alltså, att instrumentalisterna spelade in var för sig och fick höra det som de andra 

instrumentalisterna spelat in före. Hade jag t ex gjort så att alla fick träffas och lyssna 

tillsammans och diskutera hur de skulle gå till väga, eller om jag gjort så att alla 

endast fick utgå ifrån grundidén (och inte höra det som t ex trummisen gjort innan), så 

hade resultatet inte blivit rättvist att jämföra, eftersom det vid det första scenariot 

förmodligen hade blivit mycket mer arrangerat, och det andra scenariot hade kunnat 

sluta i mer eller mindre kaos, då instrumentalisterna inte fått höra varandra. 

Genomförande 

 

Låtskrivning och inspelningsprocess 

	

Låtarna som jag använt mig av i detta arbete har jag skrivit under sommar och höst 

2014. Jag tänker inte lägga så mycket fokus på själva låtskrivningsprocessen, då detta 

är en process som för mig går ganska effektivt och snabbt. Från att ha fått upp en 

låtidé i mitt huvud så sätter jag mig alltid ned med akustisk gitarr och arrangerar låten 

mer eller mindre i mitt huvud. Sedan spelar jag in instrument för instrument, med 



	 8

akustisk gitarr som grund. Så vid inspelningsmomentet ser det ut ungefär som för 

musikerna jag använt mig av. Jag vet inte riktigt själv vad jag ska spela in när jag 

lägger på övriga instrument, utan lyssnar kanske något varv och tar sedan några 

tagningar och avgör vad som är bäst. Jag skrev fler låtar än vad jag behövde för detta 

arbete, dels för att jag skriver låtar i vanliga fall, dels för att jag ville ha möjlighet att 

välja tre stycken med lite olika karaktär. Alla låtar går däremot i fyra fjärdedelstakt. 

Låtarna jag skrivit och kommit att använda mig av är: 

 

”Wasting time” 

En lite långsammare, mer avskalad låt, som i min version blev väldigt ”orkestral” med 

sin marschvirvel och stora cymbaler. Denna version är även ganska luftig och det är 

inte allt för mycket som ”läggs på” i slutet. Jag förväntade mig kanske störst skillnad 

på denna av de olika versionerna, då den lämnar mest tolkningsfrihet. 

 

”Open close” 

En pop/rockig låt i ett högre tempo, ganska rakt på och inte så mycket tolkningsfrihet, 

eftersom man hör på den akustiska gitarren att låten inte kan te sig på så många olika 

sätt. 

 

”A place I know” 

En låt som jag skulle säga lägger sig emellan de två ovanstående i tolkningsfrihet. Inte 

samma tydliga och avslöjande ”pop/rockharv” som i ”Open close” i den akustiska 

gitarren, men absolut mer tydlighet än i ”Wasting time”. 

 

Inspelningsprocess med musiker 

	

Vid varje inspelningstillfälle så började jag med att säga till musikern att denne skulle 

få lyssna igenom låten 3-4 gånger. Sedan fick han föra anteckningar om han så ville, 

för att sedan spela precis vad som helst som han ansåg vara ”rätt, passande och 

snyggt” till grundidéerna som han hade fått ta del av. Nedan följer grundidéerna till 

låtarna. 
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Grundidé ”Wasting time” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundidé ”Open close” 

 

 

 

 

 

 

Grundidé ”A place I know” 

 

 

 

 

 

 

Jag började inspelningsprocessen med att spela in trummor, eftersom det sätter 

”ramen” för hur låten kan tänkas bli, dynamiskt, tempomässigt (hel/halvtempo) och 

arrangemangsmässigt (huruvida det förekommer break eller ej). Den sista faktorn är 

kanske minst benägen att variera, då den akustiska gitarren måste följas till viss del. 

Den största skillnaden i denna process, kontra min egen process, är att vi i detta skede 

använde riktiga trummor och inte samplad MIDI1. Något jag ganska snabbt 

reflekterade över var att själva mixningsprocessen skulle ta mycket mer tid på dessa 

																																																								
1	MIDI – Musical Instrument Digital Interface, styrsignaler som triggar samplat ljud. I detta 
fall samplade (inspelade) akustiska trummor från ett ljudbibliotek (Logics egna ”studio tight 
kit”.	
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produktioner, då jag efter inspelning hade 7 omixade audiospår med trummor, kontra 

MIDI-trummorna som är färdigmixade. Generellt så är det lite annorlunda att mixa 

andras instrument och inspelningar än sina egna, detta av flera orsaker. Det kan bero 

på att man har annorlunda gitarrer, akustiska trummor istället för samplade, annan 

elbas osv. Det kan även bero på vilket anslag man har på gitarren/basen/pianot osv. 

Efter trummorna så spelade vi in elbas, följt av gitarr och sist keyboard. I princip alla 

musiker lyssnade igenom låtarna ca 3-4 gånger, spelade både med och inte, för att 

sedan göra ca 5-6 tagningar innan de var nöjda. När det kom till inspelningen av 

piano och orgel så skickade jag inspelningarna till Viktor som sedan spelade in 

hemma hos sig själv, utan min närvaro. Detta var egentligen ypperligt då jag inte ska 

ge någon som helst sorts feedback på deras insatser. Jag fick skärpa till mig flera 

gånger vid tidigare inspelningar, då jag kom på mig att sitta och stampa takten och 

nynna på saker som kunde avslöja min bild av låtarna. 

 

 

Tidiga reflektioner 

	

Tillvägagångssättet för inspelningen hade jag olika idéer om innan jag satte igång 

inspelningsprocess nr 2. Från början var min tanke att alla skulle ha samma 

utgångspunkt, utifrån vad de skulle få höra innan de påbörjade inspelningen. Men 

samtidigt så ville jag få ihop låtar som ändå lät bra och gick att jämföra rättvist mot 

mina produktioner. Så för att göra detta var jag tvungen att låta musikerna ta del av 

varandras inspelningar, detta för att de separata inspelningarna inte skulle krocka med 

varandra vad gäller arrangemang, rytmer och upplägg. Alltså så spelade jag in 

trummor, bas, gitarr och sist piano/orgel. Redan i första skedet efter inspelning, innan 

jag hade gjort någon djupare analys, så upplevde jag att låtarna fått ”ett andra liv”. 

Dels så gör det otroligt mycket med riktiga akustiska trummor (trots att jag inte hunnit 

arbeta så mycket med trummixen ännu), samt med ett riktigt piano, dels så får låtarna 

”nytt liv” genom musikernas många och bra idéer! När låtarna var färdiginspelade så 

var jag ofta ute och promenerade, försökte lyssna och ta del av allt musikerna gör i 

låtarna. Jag vet inte om det är för att jag själv hört mina versioner så mycket eller inte, 

men dessa nya versioner kändes verkligen ”fräscha” och välljudande trots att jag inte 

gett dessa lika mycket tid för mixning ännu. Bara för att nämna några olika idéer jag 
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hade som utgångspunkter, så hade jag t ex en idé om att alla skulle få höra bara 

sångmelodin, en idé om att de bara skulle få höra akustisk gitarr, en idé där ingen fick 

höra de andras inspelningar osv. Men som sagt ovan, så ville jag ändå kunna få låtar 

som är jämförbara mot mina produktioner. Nedan följer analyser, låt för låt. 

Analys ”Wasting time” 

	

”Wasting time” (Egen version) 

 

 

 

 

 

 

”Wasting time” (Version med musiker) 

 

 

 

 

 

 

I början av låten så är versionerna ganska lika, förutom att bandversionen har en 

cymbalswell i inledningen. Alltså uppfattas låten som väldigt lugn och avskalad även 

av musikerna. Det kommer inte in andra instrument förrän i andra hälften av versen, 

då basen träder in. Pianot kommer in först på refrängen på bandversionen, kontra min 

version där pianot kommer in och dubbar vissa melodipartier redan i versen.  Däremot 

så dubbar pianisten den första sångmelodin i början av refrängen, för att sedan 

komma med en egen melodislinga som repeteras låten ut. Jag gillar det, då jag anser 

att det bidrar med ännu en ”hook”! Vad gäller orgeln så gör den entré i sista refrängen 

i båda versionerna. När det kommer till trumsidan, så valde jag mig av en mer 

orkestral approach med mycket marschvirvel och stora cymbaler. Jag hade heller 

aldrig några pukor, något som trummisen i bandversionen valde att arbeta mycket 

med och basera hela verskompet på, för att sedan löpa ut i ett ösigt halvtempokomp. 

Allt detta ledde i sin tur till att basist och gitarrister hakade på och spelade väldigt 
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”stort” och ”arenarockigt” i slutrefrängen. Gitarrsounden är mycket råare och större i 

bandversionen än i min mer avskalade version, något som också kanske bidrar till 

detta är att gitarristen valde att spela in tre gitarrspår, medan jag bara hade ett 

elgitarrspår.  

	

Helhetsmässigt så får låten en större uppbyggnad och ett större crescendo i 

bandversionen, då den går från ensam gitarr i början, till rockband med distade	

gitarrer i slutet. Känslan blir mycket mer ”rak”, då kompet är ett vanligt 4/4-komp 

med kagge på ettan och trean och virvel på tvåan och fyran. Låten vill alltså mer 

framåt än i min version, där det bara är marschvirvel och ingen kagge som driver på. 

Jag har inte nämnt så mycket om elbasen, då det inte är någon nämnvärd skillnad i 

denna, förutom att det märks att den spelas av en utbildad, duktig basist. Jag hör 

många olika saker som jag själv kommer att ta till mig och pröva använda i mitt egna 

basspel, såväl tekniska såsom tonmässiga val. 

	

Analys ”Open close” 

	

 ”Open close” (Egen version) 

 

 

 

 

 

 

”Open close” (Version med musiker) 

 

 

 

 

 

 

Båda versionerna börjar ganska rakt på med komp direkt ifrån alla. Den största 

skillnaden här är att orgeln som dubbade refrängmelodin i min version är ersatt av två 
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separata melodier ifrån både elgitarr och piano. Orgeln som jag har i min version 

under hela första versen kommer först in i bryggan på bandversionen. Jag väljer heller 

inte att ha någon elgitarr i verserna alls, till skillnad ifrån bandversionen där den 

kommer in med enkla läggningar efter halva verserna. En annan väldigt stor skillnad 

är upplägget på sticket. I min version så är det ganska pianobaserat och luftigt med 

endast akustisk gitarr, trummor, piano och elbas, medan det ”fläskas på” ordentligt i 

bandversionen med en framträdande orgel och väldigt ”åttondelspumpiga” elgitarrer 

utöver det redan nämnda. 

 

Analys ”A place I know”	

 

”A place I know” (Egen version) 

 

 

 

 

 

 

”A place I know” (Version med musiker) 

 

 

 

 

 

 

Arrangemangsmässigt så skiljer sig dessa versioner ganska mycket redan direkt från 

början. Medan min version byggs upp mycket långsammare, med väldigt lågmäld 

första refräng och i princip bara akustisk gitarr i hela första versen, så börjar 

bandversionen redan innan akustiska gitarren kommer in. Jag uppskattade 

elgitarristens initiativ att göra på detta vis. Detta följs av ett ganska soft trumkomp 

med kantslag och ett mjukt och stillsamt piano. På grund av detta så är första 

refrängen ganska fullständig, och lämnar således inte samma utrymme för 

uppbyggnad. Däremot så har man här hjälp av elgitarrer, som bygger upp bra i 
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bryggan in till refrängen. Skillnaden mellan första och andra refrängen blir dock	inte	

lika	stor	som i min version. Jag tycker dock än en gång att bandversionen blir bättre, 

då dynamikskillnad och energi byggs upp. Orgeln som kommer in på sticket vid 

02:43 får det hela att lyfta avsevärt innan gitarrsolot, som jag för övrigt uppskattade 

väldigt mycket. 

Diskussion 

Egna reflektioner 

 

Något jag direkt märker och tar till mig ifrån detta arbete, är hur musikerna kommer 

med egna melodislingor/hooks/teman och förhåller sig till detta låten igenom. Jag tror 

att jag själv har tagit för vana och fastnat i tanken att melodin/hookarna bara ska sitta i 

sången, eller i något enstaka instrument. Om man t.ex. ser till ”Open Close”, så har vi 

i introt två olika melodislingor som spelas av elgitarr och piano. Båda anser jag vara 

väldigt kraftfulla och de krockar inte direkt med varandra heller. I min version så hade 

jag bara refrängmelodin spelad på en orgel. Sedan kan man diskutera huruvida det är 

bra eller inte, att välja en bestämd melodi och arbeta med den istället för att ”mata” 

lyssnaren med flera samtidigt. Bra eller inte, så uppskattar jag i alla fall versionerna 

med bandet mer än mina. Om detta beror på att soundet är mer äkta och annorlunda 

jämfört med mina vanliga produktioner eller inte, är svårt att säga, men de 

instrumentala insatserna är naturligtvis mer välarbetade och mer avancerade än vad 

jag själv skulle kunna åstadkomma. Här måste jag ha i åtanke att jag är självlärd på 

alla instrument, som de andra musikerna utbildat sig på i flera år. 

 

Jag känner även att mitt frekventa användande av miditrummor (p g a avsaknad av 

möjlighet att spela in riktiga trummor hemma) gör mina produktioner lidande, då det 

aldrig går att få samma levande känsla och driv/energi som i riktiga trummor. Alltså 

har bandversionerna redan där en klar fördel. 
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Trumspår ifrån ”Open close”, MIDI-trummor kontra akustiska trummor. 

 

MIDITRUMSPÅR 

 

 

 

 

 

AKUSTISKT TRUMSPÅR 

 

 

 

 

 

Att pianisten valde att micka upp ett riktigt akustiskt piano har samma fördel, det hela 

blir betydligt mer levande, även om kanske drivet och energin inte påverkas lika 

mycket. En faktor som kan vara lite problematisk dock (då man inte får ge feedback), 

är att det lättare uppstår fel, då fler personer med olika uppfattning om ackord osv är 

inblandade. Jag fick t.ex. rätta till pianot på ”Open close” i refrängen, då pianisten ej 

uppfattade rätt ackord utan följde basen som lade en felaktig baston. Här fick jag 

alltså gå in och klippa och redigera för att det skulle låta bra. Detta hade aldrig 

uppstått om jag hade spelat in själv, men jag anser att det är ett så litet problem, så att 

jag inte kan kalla det för någon direkt nackdel.  Sedan tycker jag även att pianot låter 

lite ostämt mot det övriga i just ”Wasting time”, men jag är inte säker ännu på om det 

bara är inbillning eller ej. Vad gäller tidsaspekten så är det klart att allting går 

snabbare när jag sitter hemma själv och kan spela in allting på löpande band så fort 

jag är klar med enskild instrumentinsats. Det enda som egentligen begränsar då, är 

min egen energi och motivationsnivå, som såklart kan pendla en hel del. Men vid 

idealiska förutsättningar så är det självfallet mest praktiskt och enkelt att enbart vara 

beroende av sig själv. Jag upplevde att det var svårt att samordna 

inspelningstillfällena med musikerna, då de ofta hade egna projekt, samt att det helt 

enkelt blev lätt att skjuta upp det hela. Man vill inte vara besvärlig och ta upp deras 

tid. En faktor är att man måste arbeta på annan plats än vanligt. Detta gällde för elbas 

och trummorna, varav trummorna var ett måste, då jag själv inte äger något trumset. 
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Men detta bidrar till att man tappar själva bekvämlighetsfaktorn i att kunna göra allt 

hemmavid, och således lättare skjuter upp saker och ting. 

 

När det kommer till själva den effektiva inspelningstiden, så skiljer det kanske inte så 

mycket i tid, men jag har märkt att jag nöjer mig snabbare än vad musikerna gjorde.  

Jag skulle gissa att detta beror på att jag själv är ”nöjd”, bara jag får ihop en 

fullständig låt med alla dess instrument, medan musikerna lägger mer prestige i sin 

enskilda insats på sitt instrument. Detta faller sig väl ganska naturligt då de enbart är 

delaktiga på sitt instrument och därför kanske känner större press på sig att leverera 

en god insats som de kan och vill stå för. Jag lägger heller inte lika stor press på mig 

själv, då jag vet att jag är självlärd (och inte spelat lika länge för den delen) och i och 

med detta faktiskt inte kan jämföra oss rättvist. 

 

Självklart ville jag även höra vad instrumentalisterna som jag har använt mig av ansåg 

om låtarna och deras olika versioner. Jag samlade ihop alla och lät dem höra mina 

versioner för första gången och uttala sig om dessa.  

Musikernas reflektioner 
	

”Wasting time” 

 

Oskar kommenterade direkt, inte helt oväntat, att det var intressant att min version var 

nästan helt uppbyggd på percussion och inget trumkomp. -”Jag tänkte inte ens att det 

kunde vara uppbyggt så”. Han gillade även marschvirveln som jag använt mig av i 

min version, men ansåg dock att bandversionen kändes mycket mer kompatibel i en 

bandsituation. Jesper tyckte att melodipianot var snyggt på min refräng, men att det 

kanske var lite för mycket. Han hade gärna sett att det var lite mer konsekvent i sitt 

utförande. Bandversionen upplevde han som en riktig rockbandslåt, men han tyckte 

inte att någon av dessa var bättre eller sämre, utan bara väldigt olika. Min version 

trodde han skulle vara mycket mer radiovänlig, då den enligt honom kändes mer 

nutida med sitt marschvirvelspel. De övriga musikerna instämde och kunde inte heller 

avgöra vilken version de uppskattade mest. 
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”Open close” 

 

Oskar gillade inte riktigt mitt fjärdedelsgroove på trummor i verserna, han menade att, 

med tanke på hur ”drivig” låten är, så ska det vara baserat på ett åttondelsgroove. 

Detta kan jag faktiskt instämma i. (Se exempel ovan s. 15, där jag ställde 

miditrumspår emot akustiskt trumspår.) Han tyckte även att han kanske spelade 

obefogat ”röjigt”, jämfört med trummorna i min version, som han upplevde lite mer 

”städade”. En annan synpunkt han hade var att baskaggen var betydligt mer 

framträdande i min version, men detta är ju mycket på grund av miditrummorna, som 

redan i sig självt är så färdigproducerade. Däremot så gillade han sitt cymbalspel och 

ansåg att det ”fetade till” låten avsevärt. 

 

Jesper gillade bandversionen mer, något han tyckte specifikt bra om, var Viktors 

pianospel på bryggorna. Jag nämnde tidigare i arbetet att bandversionen på denna låt 

har två melodislingor/hooks i introt. Detta var något som Simon inte riktigt gillade, då 

han ansåg att dessa två inte riktigt ”kom överens”. Han menade att någon av hookarna 

borde ta mer plats. Viktor (piano) gillade att orgeln som dubbade sångmelodin i 

refrängen på min version var borta, då sången upplevdes mer ren och framträdande 

utan den. Viktor tyckte däremot att han hade dålig timing i sitt spel på många av sina 

insatser i denna låt. Han nämnde att han hade sett framför sig att piano/orgel skulle 

ligga betydligt lägre i mixen, än hur jag hade mixat dessa. Kanske är det så att jag 

tycker att deras insatser är så pass bra att jag vill ”fronta” dessa och mixar dem ganska 

högt?	

 

”A place I know” 

 

Oskar (trummor) ansåg att versionen med band ville ”luta lite mera framåt”, att den 

hade en känsla av driv. Han trodde att det berodde på att jag hade fler variationer i 

baskaggen på synkop, medan han spelade mer rakt på och enkelt. En annan 

kommentar från Oskar var: ”Jag visste inte att det gick att vänta så länge med att 

komma in med komp”. Han syftade alltså på att jag i min version kom in med 

trumkomp först i mellanspelet, efter första refrängen. Oskar tyckte även att han hade 
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Jesper (elbas) upplevde att bandversionen var lite mindre ”tight”, men att 

arrangemanget var mycket intressantare än i min version. Han upplevde även att man 

verkligen hörde att det var specialiserade instrumentalister som spelade i 

bandversionen, men han sa också att ”det kan vara för att jag vet om det”. Simon 

(elgitarr) tyckte att det är kul att man bygger låten på ett första intryck, och menade att 

det hade blivit ännu bättre om de fått höra mina versioner innan deras insatser och 

kunnat ta inspiration ifrån dessa och på så sätt ”fått det bästa av två världar”. 

Avslutande reflektioner 

	

I det stora hela så känns det som att jag hittat mer fördelar att spela in tillsammans 

med andra, än att spela in enbart med mig själv. Detta var väl lite vad jag befarade 

skulle hända, då jag faktiskt inledde detta examensarbete just med inställningen att 

jag, som ensamt producerande musiker, fastnat lite i samma hjulspår och saknade 

inspiration till nytänkande. Nu har jag fått mer inspiration i och med detta. Jag har 

förstått att trots att det är samma låtar i grund och botten, så kan man få ut så otroligt 

mycket mer av låtarna, bara genom att låta andra lyssna på dessa och ge sin 

infallsvinkel och uppfattning. Detta gäller ju inte bara låtarnas slutresultat som helhet, 

utan även alla små individuella insatser, som kan vara alltifrån en liten ”räka” på 

elbas, till ett visst fill på trummor, som i slutändan leder till att det blir mycket mer 

”levande”, intressant och komplett. Jag känner lite att jag ofta bara spelar på, utan 

några direkta större utsvävningar och håller mig till mina ”säkra kort”, medan 

musikerna jag använt mig av har en enormt mycket större bank av valmöjligheter. Jag 

kommer att försöka ta till mig deras knep, influenser och konstnärliga val i framtida 

produktioner, helt klart. 

 

Om jag nu ska försöka se lite fördelar med att spela in som ensam musiker, så tycker 

jag att det till viss del har hållit sig lite ”tightare” i mina produktioner. Detta kan 

eventuellt bero på att jag har haft mer tid att sitta och märka små individuella misstag, 

vilket de andra musikerna inte har haft i samma utsträckning, då de bara fick själva 

inspelningstillfället på sig att avgöra om de var nöjda eller inte. I detta arbete har jag 

tidigare nämnt, att det så klart är smidigare att göra allting själv, det kommer man nog 

aldrig att komma ifrån. Vad gäller låtarnas slutresultat så är det hela faktiskt en fråga 

om tycke och smak, och jag har hitintills enbart gått utefter vad jag själv tycker och 
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upplever. Detta har jag ansett varit primärt fokus, då jag inledde detta examensarbete i 

huvudsak för min egen utveckling inom låtskrivande. Men självklart ville jag även 

veta vad andra upplevde vad gäller dessa tre låtar, deras olika versioner och 

inspelningssätt. Jag kände att det var lämpligt, samt intressant, att få denna feedback 

av just personerna som varit med i dessa inspelningar. Detta har i alla fall varit ett 

väldigt intressant arbete för mig, där jag som musiker och låtskrivare har utvecklats 

och blivit inspirerad, samtidigt som mina låtar har fått utvecklas även de. 


