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Abstrakt 

Arbetets syfte är att undersöka hur den sångliga interpretationen påverkas av att spela in sången i ett 
tidigt respektive sent skede av inspelningsprocessen. 

Bakgrunden till mitt arbete är att jag länge funderat på hur det kommer sig att man vanligtvis spelar 
in instrumenten först och sången sist i popmusik-sammanhang. Vad jag ville undersöka är hur 
resultatet skiljer sig om man vänder på inspelningsprocessen och spelar in sången så tidigt som 
möjligt för att därefter spela in instrumenten.  

Metoden jag valt för att ta reda på detta är att spela in fyra av mina egenskrivna låtar, två på vardera 
inspelningssätt. Det jag har analyserat är både inspelningsprocessen och resultatet av 
inspelningarna. Låtarna finns att lyssna på liksom andra ljudexempel som är intressanta för arbetets 
syfte.  

Resultatet är att jag har fått större förståelse för vilken inspelningsordning jag ska välja vid olika 
tillfällen. Om det är en slamrig rocklåt som ska spelas in där sången behöver vara kraftfull, då 
föredrar jag att instrumenten spelas in först så att sångaren får stöd av dem i sitt framförande. Om 
det däremot är en låt där sången tillåts vara återhållsam och intim, då föredrar jag att spela in den 
först.  
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Ordlista 

Nedan följer en lista på ord som jag använder mig av i mitt arbete och som kan behöva förklaras. 

Click track - Ett spår i inspelningsprogrammet innehållande en metronom. 
Fade out - Volymen tonas ned. 
Fill - Musikalisk utsmyckning som skiljer sig från instrumentets kompfigur. 
Fullband - När alla instrument spelar samtidigt. 
Pitcha - Förändra tonhöjd.  
Slask-(piano/sång) - Tagning som inte kommer användas på den slutgiltiga versionen av låten. 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I inspelningar av poplåtar då jag deltagit har i princip alltid instrumenten spelats in först. Det är 
vanligt att de spelas in i ordningen: trummor, bas, gitarr/piano, eventuella slagverksinstrument och 
därefter sång. Ibland spelas grunderna, dvs exempelvis trummor, bas och gitarr/piano, in samtidigt. 
Instrument-ordningen kan variera men gemensamt för de allra flesta inspelningar är att sången 
spelas in sist av allt. Detta trots att leadsången ligger längst fram i ljudbilden och enligt min 
erfarenhet är det enskilda spår som de flesta lyssnar mest på. I samtal med musiker och sångare med 
mångårig erfarenhet av studioinspelning har det framkommit att de flestas musik spelats in just med 
leadsångspåret sist i kedjan (Dahlbäck, personlig kommunikation, 2012, Wedin, personlig 
kommunikation, 2014-2017, Vanston, personlig kommunikation, 2016). Jag har ofta funderat på hur 
det kommer sig att man inte låter sången ta mer plats i inspelningsprocessen. Vore det inte mer 
logiskt att spela in sången så tidigt som möjligt och arrangera musiken kring sången? Skulle det inte 
falla sig naturligare för instrumenten att lämna mer plats för sången om instrumenten spelades in till 
sången istället för tvärtom?  

En bra poplåt för mig bygger på en stark sångmelodi och dess samverkan med instrumenten. Om 
musiken inte tar hänsyn till sången utan bara maler på så tar den effektivt död på sångmelodins 
uttryck. Ett tydligt exempel är att efter ett kraftfullt intro så tas nästan alltid dynamiken ned till 
versen för att låta sången träda fram över musiken. Ofta spelar något av instrumenten en melodi 
som försvinner när sången tar vid. Om det händer för mycket musikaliskt samtidigt som sången, om 
det exempelvis finns andra melodier eller rytmiska element som jobbar mot sången, så lyssnar man 
mindre på den. Då spelar det ingen roll om det är historiens starkaste sångmelodi, den kommer ändå 
inte gripa tag i lyssnaren ordentligt.  

Resultatet av att alla instrument spelas in först blir ofta att när det är dags för sångtagningarna så är 
klockan sent på dygnet. Det är inte till sångarens fördel, tvärtom. Om det är något jag har lärt mig 
när jag själv har spelat in sång sent på kvällen så är det att den sångfysiska biten inte är på topp när 
kroppen börjar bli trött. Rösten börjar knarra och man orkar inte jobba med hela kroppen. Det är 
helt enkelt svårare att göra en sångmässigt bra prestation när man inte har så mycket energi kvar 
(Wedin, personlig kommunikation, 2014-2016).  

Att sångtagningen läggs sist på de flesta inspelningar tror jag är av bekvämlighetsskäl och gammal 
vana snarare än en genomtänkt modell för att nå bästa resultat. Förhoppningen är att mitt arbete ska 
kunna konstatera antingen att den nuvarande inspelningsordningen är optimal eller att det finns ett 
bättre sätt och att jag, samt andra musiker som tidigare genomfört inspelningar på ett visst sätt, bör 
tänka om. Dessa funderingar lade grunden till arbetets syfte. 

1.2 Syfte 
Att undersöka hur den sångliga interpretationen påverkas av att spela in sången i ett tidigt 
respektive sent skede av inspelningsprocessen.  

1.3 Frågeställning 
Syftet mynnade ut i ett par frågeställningar: 

- På vilka sätt påverkar de två olika inspelningssätten den sångliga interpretationen? 
- När är vilket inspelningssätt en fördel och när är det en nackdel?  
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2 Metod och material 

För att undersöka en inspelningsprocess bör hänsyn tas till olika delar. Det behöver dels finnas låtar 
som ska spelas in och i detta arbete ligger fyra av mina egenskrivna låtar till grund för 
undersökningen. Dessutom behövs resurser i form av musiker. Inspelningarna har genomförts av 
mig tillsammans med en konstellation av andra musiker. På två av låtarna började vi med att spela 
in instrumenten först, vilket jag väljer att kalla inspelningsordning 1, och på de två andra lade vi 
sången så tidigt som möjligt, vilket kommer kallas inspelningsordning 2. Att lägga sången allra 
först, på egen hand, är enligt min mening inte eftersträvansvärt då det är en väldigt svår uppgift 
vilket skulle hindra min undersökning. Att sjunga in sången helt ensam skulle innebära svårigheter 
med att hålla ton, eftersom man inte har något instrument att förhålla sig till. Den enda vinning jag 
kan se i att lägga sången allra först skulle vara om jag upplevde att sången stördes av det instrument 
man annars spelar in den till. Eftersom jag tycker den risken är försvinnande liten har sången 
backats upp av en gitarr eller ett piano. Under inspelningen med inspelningsordning 1 hade vi 
sången i åtanke när vi spelade in musiken, men sångtagningen lades allra sist i inspelningskedjan. I 
inspelningsordning 2 lades sångtagningen till en gitarr eller ett piano, därefter spelade vi in de 
övriga instrumenten.  

Inspelningarna har genomförts på Musikhögskolan i Piteå, förutom låt 1 som spelades in i 
Nashville. För att reflektera kring vilket av de två alternativen som är mest fördelaktigt med hänsyn 
till sången har inspelningarna analyserats. Jag har försökt att utröna vilka skillnaderna blir mellan 
de olika inspelningarna och om de påverkar låtens helhet positivt eller negativt. Under 
inspelningarna har jag antecknat hur arbetet gått i en loggbok.  

Skillnaden mellan de två olika inspelningsordningarna kan vara svår att urskilja då det handlar om 
fyra helt olika låtar. Jag valde dock ändå att ha det så då jag tror att undersökningen skulle kunna ge 
ett missvisande resultat om jag använde mig av samma låtar i de två olika metoderna. Detta 
eftersom ifall vi spelat in samma låt två gånger skulle vi under den andra inspelningen ha påverkats 
av vad vi gjorde i den första. För att gå runt det problemet skulle jag behövt använda mig av olika 
musiker till de olika inspelningarna. Då skulle det istället blivit svårt att avgöra vilka skillnader som 
beror på när i processen sångtagningen lades och vilka skillnader som beror på att musikerna 
besitter andra egenskaper och har andra preferenser. Därför valde jag låtar som är lika varandra 
genremässigt.  

Länkar till inspelningarna 
 
- Deepwater Horizon (inspelningsordning 1) 
- Innocent Till Proven Guilty (inspelningsordning 2) 
- Innocent Till Proven Guilty endast gitarr och sång  
- Enough (inspelningsordning 1)  
- Enough endast sång med pitch correct  
- Wherever You Are (inspelningsordning 2)  
- Wherever You Are endast gitarr och sång 
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3 Genomförande 

3.1 Låt 1 - Deepwater Horizon (inspelningsordning 1 - instrumenten först, sången sist) 

Låttext:  
 
I’ve learned that nothing is resistant 
I’ve learned that everything I know 
Is built on voices from a distance 
So far away where greed grows 

I’ve learned that nothing is persistent 
I’ve learned that chaos is what we bring 
Nothing depends on our existence 
But we depend on everything 

Deepwater Horizon 
The damage we have caused can’t be undone 
Deepwater Horizon 
There’s plenty of shame for each and everyone 
Deepwater Horizon 

I’ve learned that nothing is consistent 
I’ve learned that some of us are blind 
Some minds are brainwashed and twisted 
But what goes around comes back around in time 
 
Deepwater Horizon 
The damage we have caused can’t be undone 
Deepwater Horizon 
There’s plenty of shame for each and everyone 
Deepwater Horizon 

Deepwater Horizon 
The damage we have caused can’t be undone 
Deepwater Horizon 
There’s plenty of shame for each and everyone 
Deepwater Horizon 

På den här låten började vi med att spela in trummor, bas, gitarrer, pedal steel och slaskpiano (på 
grund av svårigheter med att spela in piano samtidigt som övriga instrument, eftersom ljudet från 
framför allt trummorna togs upp av mikrofonerna avsedda för pianot). Därefter lade vi om några 
gitarrer och pedal steel, mest på grund av läckage, samt arrangerade gitarrerna mer noggrant. Pianot 
spelade vi in sist av allt den här dagen.  

Den ena gitarristen spelade ett arpeggio-komp i introt och verserna och korta fjärdedelar med en 
delay-effekt i refrängerna. Den andra gitarristens insats börjar i första refrängen där han lägger ut 
ackord på ettorna i varje takt. I sticket får gitarr nummer 2 en friare roll och spelar fills mellan 
sångfraserna. Pedal steel ville jag ha med redan i introt och versen där funktionen är att backa upp 
arpeggio-gitarren med långa, böljande toner. I refrängen spelar pedal steelen en melankolisk, 
klagande melodi för att sedan sväva iväg med melodier i högt register i sticket. Pianot fick komma 
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in i andra versen och lägga ut ackord för att sedan gå över till en snabbare kompfigur i refrängen. 
Pianot försvinner när sticket börjar men kommer in med ett arpeggio-komp under andra halvan. 
Basen kommer in när andra versen börjar medan trummorna gör sin första insats i första refrängen 
där dynamiken ökar kraftigt och låten går över till halvtempo.  

Sången spelade jag in själv i en annan studio ett par veckor senare. På så sätt gick jag runt 
problemet med trötthet som annars är vanligt när sången spelas in sist av alla instrument och 
klockan hunnit bli mycket. Nu kunde jag ägna så mycket tid som jag behövde åt sånginspelningen 
utan att behöva ta hänsyn till tekniker och musiker som lätt tröttnar på att sitta och vänta.  

Hur lätt eller svårt var det att få fram rätt känsla i sången? 
Likt de flesta av mina låtar har Deepwater Horizon lågmälda verser medan refrängerna är avsevärt 
starkare i dynamik. Det innebär att verserna, eller i det här fallet första versen, är så avskalade att 
det nästan är som att sjunga till enbart akustisk gitarr. Med andra ord skulle det inte varit någon 
nämnvärd skillnad att spela in sången först. Refrängerna innehåller däremot många fler instrument 
och både texten och tonhöjden kräver en helt annan pondus än i verserna. Här tyckte jag det var 
skönt att bli uppbackad av instrumenten när jag sjöng, det gjorde det lättare att få fram ilskan i 
rösten. När man sjunger med bandet i ryggen blir det per automatik att man försöker matcha den 
kraftfulla bakgrunden med sin sång. Man sjunger med mer kraft för att höras och det skapar en 
desperat känsla i sången.  

Tar instrumenten för mycket plats eller lämnar de utrymme för sången? 
Att instrumentalisterna omedvetet tar för sig för mycket tror jag är en överhängande risk när man 
spelar in en låt på det här sättet. Därför var jag noga med att dels försäkra mig om att musikerna 
visste om var sången skulle hamna och även be dem ändra sitt spel när jag upplevde att de spelade 
något som skulle komma att störa sången. Exempelvis spelade pianisten ett mer intensivt komp 
redan under andra versen vilket kändes för hektiskt och skulle tagit fokus från sången. Det bad jag 
honom ändra till att bara lägga ut ettorna under versen. Slutresultatet tycker jag visar att sången 
lämnas den plats den behöver för att få stå i centrum utan störande moment runt omkring. 

Vilken betydelse hade tiden för sångpålägget? 
Jag spelade in sången på eftermiddag och kväll och utan någon tidspress. Det resulterade i att 
inspelningen tog mycket längre tid än den hade behövt göra, eftersom jag tog 15-20 tagningar 
vardera på de sju olika delarna av låten. Förhoppningsvis, men inte självklart, blev det också bättre 
än det skulle blivit om jag spelat in tillsammans med en tekniker. Dels ökar chansen att få till ett bra 
sångspår när det finns tid att prova sig fram och sedan välja och vraka bland tagningarna. Samtidigt 
kan mycket tid också vara ett problem. När tidsbrist inte är med i bilden och ingen annan sitter med 
och tycker till om tagningarna så blir det lätt att jag har svårt att nöja mig, utan gör omtagning efter 
omtagning. Till slut är det svårt att veta vad som är en bra tagning, det är lätt att fokus hamnar 
enbart på tonhöjd och att känslan i rösten glöms bort. Det ser jag som en risk när jag spelar in sång 
själv. Det finns givetvis även många fördelar med att helt fritt kunna välja när sången ska spelas in. 
En viktig sådan är att man slipper spela in sången på kvällen och natten efter att instrumenten är 
inspelade. Nu kunde jag hämta ny energi i lugn och ro och göra sånginspelningen när det passade 
mig. Det tror jag gjorde mycket för resultatet, jag orkade hålla på längre och kunde hålla uppe 
humöret och den kreativa viljan. Kreativiteten var extra viktig eftersom jag behövde arrangera 
sångstämmor. När jag lyssnar på låten i efterhand tycker jag att känslan är helt rätt, möjligtvis med 
undantag av första versen som känns aningen uppstyltad och inte så innerlig.  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3.2 Låt 2 - Innocent Till Proven Guilty (inspelningsordning 2 - sången tidigt, instrumenten 
efteråt) 

Låttext (detta är den färdiga texten, i inspelningen som finns att lyssna på till det här arbetet så 
upprepas första vers-texten under vers två): 

You lead her out 
She’s way too drunk to drive 
You told her friends 
You’d try to get her home 

She’s slowing down 
Fumbling for her key 
You take her hand 
And walk right by her door 

You’re not done yet 
She won’t forget 
You’re not done at all 

Innocent till proven guilty 
Proof is so easy to hide 
Innocent till proven guilty 
Truth and lies always collide 

You lead her in 
Into your own house 
Where you begin 
To unbutton her blouse 

She tries to go 
But you won’t let her 
She tries to say no 
You just don’t get her ’cause 

You’re not done yet 
She won’t forget 
You’re not done at all 

Innocent till proven guilty 
Proof is so easy to hide 
Innocent till proven guilty 
Truth and lies always collide 

We keep blaming the victim all the time 
We keep framing the victim of the crime 

Innocent till proven guilty 
Proof is so easy to hide 
Innocent till proven guilty 
Truth and lies always collide 

Det här är den enda av mina fyra låtar som spelades in i Nashville. Min erfarenhet är att man oftast 
spelar in sången allra sist i poplåtsproduktioner. Den här gången var det dock producenten Brad 
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Jones (personlig kommunikation, 2016) som föreslog att vi skulle spela in sången efter att ha lagt 
enbart akustisk gitarr till ett click track. När sångtagningen var på plats spelade vi in trummor, bas, 
gitarrer och pedal steel samtidigt till det färdiga sångspåret och akustiska gitarrerna. Därefter ett par 
ytterligare gitarrer, solon och olika slagverk.  

Så här lät det efter att vi spelat in enbart akustiska gitarrer och sång.  

Det ligger flera akustiska gitarrer som spelar ackorden i olika läggningar, detta för att få en bredare 
ljudbild. Den ena elgitarren spelar bastonerna under introt och refrängerna, medan den andra 
försiktigt lägger ut ackorden under verserna och fyller ut med ett fåtal toner i refrängerna. Det ligger 
även ett kort gitarrsolo som tas över av pedal steel innan sticket. I outrot spelade vi in ett långt 
Queen-inspirerat gitarrsolo. Pedal steelen spelar överlag sparsmakat och lägger mest ut långa toner. 
I introt och refrängerna spelar den korta melodier mellan sångfraserna. Basen spelar i introt samma 
som första gitarren och på verserna helnoter. I refrängerna blir det istället fjärdedelar för att öka 
intensiteten. Trummorna spelar ett väldigt vanligt, enkelt komp under introt och refrängerna. I 
verserna ville jag hitta något annorlunda som sticker ut något så jag hittade på en ganska luftig 
kompfigur som sträcker sig över en takt. I sticket, när dynamiken går ner, försvinner de flesta 
instrument och en ensam akustisk gitarr fortsätter tillsammans med sången. Under andra halvan av 
sticket kommer resten av instrumenten in och hjälper till att bygga inför sista refrängen. Outrot 
gjorde vi långt för att få utrymme att lägga på ett gitarrsolo och göra en fade out.  

Texten var vid det laget inte färdigskriven, vilket resulterade i att sången senare fick läggas om med 
omskriven text. I den här undersökningen är det dock den ursprungliga versionen som används och 
analyseras, i exemplen som finns att tillgå består därför första och andra versen av samma text.  

När jag lyssnar på inspelningen i efterhand är det framför allt en sak som är tydlig för mig: verserna 
är sjungna mjukt och försiktigt, på ett annat sätt än versen med fullband i Deepwater Horizon. Det 
tror jag till stor del beror på att sången är inspelad till bara akustiska gitarrer och inte till fullband. I 
det här fallet sjöng jag enbart till akustiska gitarrer och därav föll det sig naturligt att sjunga 
försiktigare och mer lågmält. Det är också något jag tycker passar bra i just den här låten och därför 
försökte jag även få till samma känsla när jag lade om sången med ny text till 
fullbandsinspelningen.  

En annan intressant sak som jag upptäckte är att det var enklare än jag trott att spela in alla 
instrument samtidigt när sången redan fanns på plats. Risken när man spelar in till ett click track är 
att man inte alltid spelar exakt på klicket, utan använder det mer som en riktlinje. Min farhåga var 
att det skulle bli tydligt att sången var inspelad separat genom att den inte alltid hade exakt samma 
puls som instrumenten. Det är dock något jag inte tycker blev ett problem, jag tycker inte det låter 
otajt någonstans. Förmodligen var det lättare att spela tajt till klicket när vi hade sången att förhålla 
oss till, än om det bara varit ett click track. 

Hur lätt eller svårt var det att få fram rätt känsla i sången? 
När jag sjungit den här låten med band tidigare så har jag tagit i mer och sjungit kraftfullare. Nu 
blev det en annan känsla i sången, rösten låter mer sårbar och sorgsen snarare än arg. Lyckligtvis 
tycker jag att det tillför en dimension och gör texten bättre rättvisa. Om det däremot varit en låt som 
tjänade på en kraftfull röst, om texten varit av en argare karaktär, då skulle jag inte föredragit det 
här inspelningssättet.  
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Tar instrumenten för mycket plats eller lämnar de utrymme för sången? 
Trots en stor mängd instrument, fler än på någon av de andra låtarna, så är det ingenstans i låten då 
jag upplever att instrumenten kommer i vägen för sången. Det är naturligtvis mycket tack vare att vi 
jobbade med en duktig producent med uppemot 30 års erfarenhet av att producera låtar. Men sättet 
han valde att jobba på, att spela in akustisk gitarr och sång först, förenklade arbetet avsevärt.  

Vilken betydelse hade tiden för sångpålägget? 
På den här låten spelades sången in på förmiddagen, ett par dagar efter att vi anlänt till Nashville. 
Dels var jag trött på grund av tidsomställningen och dessutom höll jag på att bli sjuk. Det var med 
andra ord inte optimala förutsättningar för att spela in sång. Under den här inspelningen hade vi, till 
skillnad mot inspelningarna av Enough och Deepwater Horizon, ganska mycket tidspress, hela låten 
skulle spelas in på en dag. Därför blev det bara två-tre tagningar för leadsång och ett par för 
stämmorna. Med det i bakhuvudet tycker jag att sången låter förvånansvärt bra, förmodligen mycket 
tack vare producenten Brad Jones (2016) pondus och närvaro i studion. Det fanns inga alternativ, 
jag var tvungen att prestera direkt. Samtidigt visste jag att jag skulle behöva lägga om sången i 
efterhand, eftersom texten inte var färdigskriven. Kanske var det en bidragande orsak till att jag 
kunde slappna av och ändå göra ganska bra ifrån mig.  
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3.3 Låt 3 - Enough (inspelningsordning 1 - instrumenten först, sången sist) 

Låttext:  
 
She begged you to stop 
Stop digging up all her deep, dark secrets 
Showed you her scar 
That’s who you are when your mind is made up 
She uttered her fears 
For so many years but you never listened 
Eventually volcanos will erupt 

She tried to be enough for you 
Your love was not enough for two 
She tried to be enough for you 
Your love was not enough for two 

You’re taking a stand 
Biting the hand that is feeding your mouth 
Swimming in gold 
The future you sold you won’t ever get back 
You’re pulling her hair 
Polluting the air you are breathing, pouring 
Fuel to the flame 
Burning down her lungs 

She tried to be enough for you 
Your love was not enough for two 
She tried to be enough for you 
Your love was not enough for two 

You are digging your own grave 
Wasting all she gave 
Until nothing else remains 
Your seven billion brains 
Seem to put yourself in chains 

She tried to be enough for you 
Your love was not enough for two 
She tried to be enough for you (tried to be enough for you) 
Your love was not enough for two (not enough for two) 
She tried to be enough for you (tried to be enough for two)  
Your love was not enough for two (not even for you) 

På den här låten började vi med att spela in trummor, bas, gitarrer, pedal steel och slaskpiano. 
Därefter lade vi om några gitarrer som behövde läggas separat och sedan spelade vi in pianot. 
Slasksång efterfrågades med argumentet att det skulle underlätta när vi arrangerade instrumenten 
och lärde oss låten. Jag sjöng därför när vi repade låten men när vi spelade in hade vi ingen 
slasksång.  

Den här låten inleds med en mullrande ton från en flygel som har vänts i datorn så att den tonas upp 
och slutar när versen börjar. Första versen innehåller endast piano, sång och en svag eko-effekt från 
en elgitarr. Refrängen som följer är svävande och försiktig med en dov golvpuka som enda rytmiska 
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hållpunkt. De flesta instrument lägger ut ackord medan en av elgitarrerna spelar en melodi mellan 
sångfraserna. I andra versen kommer trummorna in och kompar tillsammans med bas, piano och en 
akustisk gitarr. Andra refrängen är desto mer kraftfull, där är tanken att det verkligen ska lyfta. Ett 
trumfill in till refrängen flaggar för vad som komma skall och därefter höjs dynamiken avsevärt. 
Det är likt första refrängen mestadels långa toner men med en helt annan attityd och kraft. 
Elgitarren med melodin mellan sångfraserna tar för sig ordentligt och trummorna öppnar upp med 
kraftfullt spel för att sedan ta ned det igen till det efterföljande sticket. Pedal steelen gör en heltons-
glidning från A till G och gitarrerna börjar pumpa dämpade toner samtidigt som trummorna spelar 
ett puk-komp. I slutet av sticket släpps instrumenten loss igen och öser på i ett fåtal takter innan de 
avstannar helt och endast pianot lägger ett tunt ackord samtidigt som sången plockar upp tråden 
igen. Därefter kommer samtliga instrument in igen och fullföljer till låtens slut.  

Likt Deepwater Horizon spelade jag in sången själv, vid ett senare tillfälle och i en annan studio. 
Jag upptäckte att tonarten var aningen hög och med facit i hand skulle jag gärna sänkt låten ett helt 
tonsteg - ett misstag som aldrig kunnat uppstå om jag spelat in sången först. Då skulle jag upptäckt 
problemet med tonarten i ett mycket tidigare skede och hade enkelt kunnat byta tonart. Som läget 
nu var fick jag ta till alla medel för att lyckas spela in sången. Jag trodde att jag hittat en enkel 
lösning på problemet genom att spela in sången ett helt tonsteg lägre för att sedan pitcha upp det i 
inspelningsprogrammet i datorn. Detta var ett misstag som jag inte ämnar upprepa. Jag hade testat 
med korta sångfraser i datorn för att se om det var möjligt utan att sångens karaktär ändrades och på 
mina korta test hörde jag ingen skillnad. Dessvärre upplevde jag något helt annat efter att jag suttit i 
två dagar och spelat in alla sångspår och det till slut var dags att ändra tonart i efterhand. 
Röstkaraktären ändrades alltför mycket och det blev snabbt uppenbart att mina lägre sångspår var 
helt oanvändbara. Således blev jag tvungen att sjunga om alltihop i originaltonarten trots allt. Inte 
särskilt tidseffektivt men nu vet jag att jag aldrig ska försöka byta tonart på sångspår igen. Och 
återigen, om sången spelats in först skulle tonarten kunnat justeras i tid.  

Så här lät den om-pitchade sången som jag insåg att jag var tvungen att byta ut.  

Hur lätt eller svårt var det att få fram rätt känsla i sången? 
Verserna skulle troligtvis kunna sjungas med samma känsla till en akustisk gitarr, eftersom båda 
verserna är relativt avskalade även i fullbandsversionen. Däremot är jag säker på att refrängerna 
skulle vara svåra att sjunga utan bandet i ryggen. De var nog så svåra att sjunga ändå på grund av 
tonarten. Att höra instrumenten tror jag bidrog mycket till att jag trots allt klarade av att sjunga 
refrängen. 

Tar instrumenten för mycket plats eller lämnar de utrymme för sången? 
I mitt tycke är det inga instrument som kommer i vägen för sången på den här inspelningen. Men 
precis som när vi spelade in Deepwater Horizon så var jag noga med att se till att musikerna 
lämnade plats där sången skulle vara. Om producenten inte är uppmärksam tror jag det kan bli stora 
problem senare i processen. Några sådana problem upplever dock inte jag i de här inspelningarna.  

Vilken betydelse hade tiden för sångpålägget? 
Sången på den här låten spelade jag in sent, mellan ungefär 23:00 och 03:00. Det var inte så jag 
hade planerat inspelningen, men eftersom de första sångspåren jag spelade in inte gick att använda 
så hann klockan bli mycket. Jag var fast besluten att få till en bra sånginspelning trots att första 
försöket misslyckats och att jag nu var tvungen att sjunga i originaltonarten. Därför satte jag igång 
direkt när jag insåg att det behövde göras om och slutade inte förrän inspelningen var klar. Som jag 
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nämner i inledningen är det inte optimalt ur ett sång-fysiskt perspektiv att sjunga så sent, på grund 
av att kroppen är trött vilket gör att man inte orkar jobba med alla muskler som behövs. Kanske 
hade resultatet kunnat bli bättre om jag valt en bättre tid en annan dag. Men samtidigt kändes och 
låter det som att viljan och beslutsamheten att göra klart inspelningen kompenserade för den sena 
timmen. Första versen och sticket la jag dock om dagen efter, då jag kände att det behövdes en 
annan känsla på de ställena. Versen tyckte jag behövde sjungas mjukare och luftigare medan sticket 
tvärtom behövde mer projektion i rösten. Jag hade också haft problem med tonsäkerhet på första 
versen.  
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3.4 Låt 4 - Wherever You Are (inspelningsordning 2 - sången tidigt, instrumenten efteråt) 

Låttext:  
 
Everyone standing around you again 
All of your days have been spent 
I have picked every flower I could find 
All of your favorites combined 

You used to write songs about me 
Here is my song about thee 

Wherever you are 
How near or how far 
Wherever you are 
I can hear your guitar 

Everyone’s faces is turning my way 
I reach for my notes and I say 
You told me one day I will be free 
But I never thought you would be 

You used to write songs about me 
Here is my song about thee 

Wherever you are 
How near or how far 
Wherever you are 
I can hear your guitar 

Oh your voice just like the wind 
Near the ocean where you lived 
I used to be scared of the storm 
Now I’m afraid it has ended for good 

Wherever you are 
How near or how far 
Wherever I am 
Your voice is in the wind 

Wherever you are 
How near or how far 
Wherever you are  
I can hear your guitar 

På den här låten spelade jag in akustisk gitarr först och därefter sångspåren. Det var jag tillsammans 
med gitarristen Johan Johansson som arrangerade instrumenten, efter att jag lagt akustisk gitarr och 
sång. Det tycker jag är ett spännande sätt att spela in musik på, att börja med sången och sedan fylla 
på med det man tycker behövs. Jag har gjort så med andra låtar ett par gånger tidigare med bra  
resultat. Den här gången började vi med att addera trummor, efter att ha funderat och överlagt åt 
vilket håll vi skulle ta låten. Sedan spelade Johan in elgitarr. Vi provade oss fram med olika effekter 
och bestämde oss till slut för ett synt-liknande ljud med mycket efterklang. När vi experimenterat 
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färdigt med gitarren kom Martin Carlsson och spelade in bas. Allra sist spelade jag in en tamburin 
och några cymbal-pålägg för att limma ihop de musikaliska delarna.  

Introt och första versen innehåller endast akustisk gitarr som spelar ett arpeggio-komp och den synt-
liknande elgitarren. I första refrängen kommer trummor och bas in. Basen spelar en grundtons-
baserad basgång med många ledtoner medan trummorna spelar ett vanligt 6/8-komp med undantag 
av en 16-delsvirvel varannan takt. Enda skillnaden i andra versen jämfört med den första är ett 
försiktigt trumkomp på trummornas sargar. I sticket går trummorna över till att kompa på ride-
cymbalen, vilket öppnar upp ljudbilden och bjuder in körsången att sjunga långa, svällande toner. 
Efter sticket tas dynamiken ner och bara den akustiska gitarren och sången blir kvar under den 
alternativa refrängen. Sedan kommer en vanlig refräng där alla instrument återigen är med innan 
dynamiken tas upp ytterligare i outrot. Där tillkommer även en elgitarr som spelar melodi.  

Så här lät det efter att vi spelat in enbart akustiska gitarrer och sång. 

Hur lätt eller svårt var det att få fram rätt känsla i sången? 
När jag spelade in sången försökte jag hitta samma känsla som jag hade när jag skrev låten, vilket 
var över tre år sedan. För mig handlar låten om en släkting som gick bort så det var inte svårt att 
hitta känslan, däremot inte lika enkelt att förmedla den. Där kan jag tycka att det finns mer att hämta 
och att jag kunde gjort det bättre. Det beror dock inte till största delen på att jag spelade in sången 
till endast gitarr istället för till alla instrument. Det kan jag med säkerhet säga eftersom jag spelade 
in en akustisk version av den här låten i samband med att jag skrev den, där känslan förmedlas 
mycket bra. Jag tror snarare att det hade med tidsbrist att göra, då den här låten spelades in under 
svårare förhållanden än de andra. På de andra inspelningarna har jag haft tekniker i studion, nu var 
det jag själv som satt bakom spakarna och jag hade bara två dagar på mig att spela in låten. 

I verserna, som är mer avskalade och känslosamma, var det lättare att få fram rätt känsla i sången. I 
refrängerna öppnar låten upp sig och fler instrument tillkommer. Här kan jag sakna en desperation i 
rösten, som förmodligen skulle varit lättare att åstadkomma om jag sjungit till den färdiga 
bakgrunden. Samtidigt är det också en tolkningsfråga. Refrängen kan tolkas som hoppfull och 
lycklig över den tid som jaget fick tillbringa med den som gått bort. Om man gör den tolkningen så 
tycker jag att rösten speglar en känsla av saknad men ändå tacksamhet, snarare än desperationen 
och förtvivlan hos en person som lämnats ensam kvar. Min egen tolkning är dock mer åt det 
desperata hållet och därför tycker jag att det saknas en växel i sånginsatsen på refrängerna.  

Tar instrumenten för mycket plats eller lämnar de utrymme för sången? 
Detta är överlag en mer sparsmakad produktion än de tre andra låtarna. Därmed upplever jag att 
risken inte är lika stor att instrumenten tar för mycket plats. Mycket riktigt tycker jag att sången gott 
och väl får den plats den behöver. Det förekommer inga musikaliska utsvävningar när jag sjunger, 
utan de få fills som finns görs mellan sångfraserna.  

Vilken betydelse hade tiden för sångpålägget? 
Den här låten spelade jag in med tidspress och jag hör flera sångfraser som jag hade kunnat göra 
bättre med perfekta förutsättningar. Som jag nämner ovan tror jag också att jag kunde förmedlat rätt 
känsla bättre om jag haft mer tid på mig att spela in sången. Nu blev det lite forcerat och inte 
tillräckligt genomarbetat. Sången spelades in under tidig eftermiddag, vilket för mig är en bra men 
inte optimal tid då jag tycker att jag sjunger bättre senare på dagen och under tidig kväll. 
Klockslaget lär dock mest ha påverkat tonsäkerheten. 
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4 Diskussion 

Efter att ha genomfört och analyserat mina inspelningar är jag positiv till att spela in sången så 
tidigt som möjligt, samtidigt har jag insett att även den andra inspelningsordningen har sina 
fördelar. 

På vilka sätt påverkar de två olika inspelningssätten den sångliga interpretationen? 
Att få till en sårbar känsla i sången är lättare när man inte sjunger till fullband. Samtidigt är det 
svårare att sjunga kraftfullt och aggressivt till bara en gitarr. Risken när man sjunger till en avskalad 
inspelning, t ex bara en gitarr eller ett piano, är att sången inte får samma projektion och kraft som 
när man sjunger till en fullbandsinspelning. Det var vad som oavsiktligt hände i Innocent Till 
Proven Guilty, även om jag som tur var tyckte att det passade bra. Även refrängerna i Wherever You 
Are gick lite grann miste om en desperation och projektion som skulle varit enklare att åstadkomma 
genom att sjunga till en kraftfullare bakgrund. När man spelar in sången sist finns istället risken att 
instrumenten tar för mycket eller för lite plats, en risk som kan elimineras genom att använda sig av 
duktiga musiker och en uppmärksam producent. Förmodligen kan även slasksång bidra till att 
eliminera sådana risker. Sångmässigt har jag inte upptäckt några nackdelar eller svårigheter med att 
spela in sången sist, förutom ifall den måste spelas in samma dag och behöver läggas sent på 
kvällen.  

När är vilket inspelningssätt en fördel och när är det en nackdel? 
Vilken inspelningsordning som är att föredra beror mest på vilken typ av låt som ska spelas in. Om 
låten kräver en kraftfull sånginsats kan sångaren få hjälp av att alla instrument är på plats. Om 
sången däremot tillåts vara mer återhållsam och intim, då är det definitivt att rekommendera att 
spela in den tidigt. I framtiden kommer jag själv eftersträva att lägga sången tidigt såvida det inte 
rör sig om rocklåtar. Jag tycker det är naturligare att ha inspelningsordning 2 som utgångsläge och 
byta till inspelningsordning 1 om låten kräver det, istället för att utgå från inspelningsordning 1 och 
byta till inspelningsordning 2 när man inser att det är vad låten behöver. Dels eftersom jag upplever 
att det ofta ger ett bättre resultat men även för att spara tid. Om man börjar med att spela in sången 
och upptäcker att instrumenten behövs för att sångaren ska kunna göra en så bra insats som möjligt 
så är det enkelt åtgärdat. Om man däremot börjar med att lägga alla instrument och sedan inser att 
man skulle lagt sången först så är det många timmars arbete som måste göras om.  

Hur skulle jag, utifrån mitt resultat, rekommendera andra att spela in? 
Generellt skulle jag rekommendera att använda sig av inspelningsordning 2 när man vill ha närhet 
och skörhet i sången. Om man däremot vill ha en kraftfull röst och förmedla känslor som ilska och 
desperation så skulle jag rekommendera inspelningsordning 1. Samtidigt är det många faktorer som 
påverkar resultatet och andra musiker och sångare kanske skulle uppleva något helt annat under sina 
inspelningar. Därför vore det intressant att höra andras resultat av liknande undersökningar.  

Vad skulle jag gjort annorlunda om jag gjorde arbetet nu? 
Jag skulle utforska mer hur instrumenten påverkas av huruvida sången redan är inspelad eller inte. I 
arbetet jag gjort var jag noga med att inga musikaliska utsvävningar gjordes där sången senare 
skulle läggas. På så vis uppkom aldrig några problem med att instrumenten tar för mycket plats. 
Men hur skulle det låtit om jag inte varit på min vakt? Om musikerna inte alls vetat om hur sången 
skulle låta? En annan intressant sak att undersöka är hur skillnaden mellan slasksång och den 
slutgiltiga leadsången påverkar musikerna. Är det en märkbar skillnad när musikerna har spelat till 
en slarvigt inspelad slasksång gentemot en noggrann, slutgiltig sångtagning? Över huvud taget att 
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gräva djupare i hur musiken påverkas av sången skulle vara intressant att utforska, då jag i mitt 
arbete främst fokuserat på hur sången påverkas av musiken.  

Tillförlitlighet  
Mitt arbete har gett mig själv en större medvetenhet kring inspelningssätt och delvis nya preferenser 
kring hur jag vill spela in mina låtar i framtiden. Däremot skulle undersökningen behöva utföras på 
många fler låtar för att med säkerhet kunna säga att den ena inspelningsordningen är bättre än den 
andra. Dessutom skulle andra musiker och sångare behöva genomföra undersökningen och 
resultaten skulle behöva sammanställas för att ge en bredare bild av vilken inspelningsordning som 
passar bäst för gemene man. Resultatet skulle mycket väl kunna bli något annat för en sångare med 
andra kunskaper och erfarenheter än mina.  
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