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Abstrakt 

Under alla mina år som sångerska har jag alltid haft som största problem att beröra människor med 
mitt uttryck utanför scenen. Det vill säga när jag spelar in sång i studio och allt kroppsspråk samt all 
publikkontakt fattas i ekvationen. Jag har aktivt jobbat hårt med detta från ett sångarperspektiv i 
flera år och hittat olika vägar för att förstärka min kommunikation från studiorummet till 
högtalarna. Det jag ville göra med detta arbete var att isolera tre olika tekniker jag har provat på för 
att se om ett av dem är allra mest effektivt för att beröra lyssnaren.  

Jag har länge jobbat som sångproducent och tog steget till musikproducent för ett par år sedan. 
Följaktligen ville jag även jobba från ett producentperspektiv och ge både sångaren och 
producenten i mig utmaningen att generera ett så starkt uttryck som möjligt. Utmaningen ligger 
framförallt i att sångaren i mig ofta försöker låta fint medan producenten i mig har som 
huvuduppgift att vara objektiv och titta på vad som genererar mest uttryck. 

Jag har skrivit en låt specifikt till det här arbetet som jag spelat in 3 gånger; en helt intuitiv version, 
en sångtekniskt planerad version samt en manipulerad version. Den intuitiva är från ett 
sångarperspektiv, den sångtekniskt planerade är en kombination av sång och produktion och den 
manipulerade är helt baserad på producentval.  

Jag använde mig i slutskedet av en referensgrupp på 10 personer för att se om jag lyckades nå fram 
till dem som lyssnare så de berördes. Jag ställde frågan ”Blev du berörd av någon version?” rakt ut 
till dem och fick 10 stycken ”Ja” tillbaka. Mitt syfte med arbetet var att se om jag kunde 
konkretisera ett arbetssätt för att lättare hitta ett uttryck som berör. Utifrån referensernas svar och 
mina egna upplevelser kände jag att jag lyckades.  
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1. Inledning 

Sång är för mig i grund och botten kommunikation. Det finns tekniker för att hålla din röst frisk, för 
att förstärka det du är fysiskt kapabel till och även för att förstärka din kommunikation - ditt uttryck. 
Alltså det som på något sätt ska beröra lyssnaren. Denna sistnämnda punkt har alltid varit den allra 
viktigaste för mig. 

Som sångerska har jag aldrig upplevt problem med att nå ut från en scen. Jag har däremot haft desto 
större problem vid inspelningar när energiutbytet och interaktionen med publiken byts ut mot ett 
puff-skydd och en glasskiva mellan mig och närmaste människa. Jag har jobbat aktivt i flera år för 
att bli bättre på att leverera ett starkt uttryck i studio och jag jobbar fortfarande på det. Under tiden 
som jag kämpat med mig själv har jag arbetat med att producera andra sångare, både i kör och som 
enskilda artister. Det är något som skett hyfsat naturligt då jag hamnat i de situationerna baserat på 
att folk verkar lita på mitt omdöme och tycka att jag har ett bra öra för vokalproduktion. Jag har i 
och med det lärt mig olika sätt att tänka, bearbeta och leka med röster. Vilket utgjort en bra grund i 
min egna utveckling.  

Sen två år tillbaka har jag även börjat arbeta som musikproducent. Man kan säga att jag gått från att 
hitta utsmyckningsdetaljer till att inreda hela rummet. Att producera musik har gett mig ett större 
perspektiv och en större objektivitet till helheten av en låt och vad man vill säga med den. Jag har 
jobbat mest med elektroniska produktioner, det vill säga musik som programmeras i 
inspelningsprogram med hjälp av midi. Därför gjorde jag ett elektroniskt så kallat ”track” till låten 
jag använder mig av i det här arbetet. Jag jobbar i Logic X Pro och utgår från ljudbiblioteket och 
mina plug-ins samt övriga effekter som jag har och kan använda i det programmet.  

I det här arbetet ville jag hitta en korrelation mellan dessa två roller i mig själv och utforska olika 
sätt att uttrycka känslan i en låt som jag skrev särskilt för detta. Vanligtvis skulle jag anse att en 
kombination mellan dessa tre utgångspunkter, den intuitiva, den sångtekniskt planerade och den 
manipulerade som jag valt att fokusera på, är det ultimata. Men jag var nyfiken på att se om en av 
dem, på egen hand, är mer effektiv än de andra två när det kommer till att beröra lyssnaren. Jag ville 
utgå från min originalroll som sångerska och allt jag vet om det. Därför var ett helt intuitivt sätt att 
tackla uppgiften det första jag bestämde.  

I den intuitiva delen utgår jag helt ifrån mitt naturliga sätt att sjunga melodispråket som förekommer 
i låten, i relation till texten. Ingenting är bestämt förutom just melodin och orden. Jag sjunger som 
jag känner det flöda naturligt genom kroppen med mina egna reaktioner, eller brist på detsamma, på 
orden. Med intuition menar jag alltså hur man instinktivt väljer att agera under utförandet. 

Den andra utgångspunkten jag valde är den sångtekniskt planerade. Det är en kombination av mitt 
tänk som sångerska och mitt tänk som producent. Där har jag utgått från effekter man kan applicera 
på sin röst, så som t.ex ”knarr” och ”glottis”, samt förbestämda tryck på väl valda ord och 
dynamiska förändringar och så vidare. Den är helt enkelt genomtänkt i teorin innan den utförs i 
praktiken. 
  
Den tredje och sista är helt från ett producentperspektiv. Där vred och vände jag på hela låten tills 
jag tog beslutet att sampla mig själv och bestämma manipulerande ljudeffekter efter vad varje 
sample hade för lyrisk fras. På så sätt byggde jag en nästintill ny låt av originalet. 
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Dessa tre versioner ställdes sedan mot en referensgrupp på 10 personer, där jag valt att benämna 
hälften som musikkunniga personer och hälften som icke musikkunniga. Jag valde mina 10 
personer från människor jag har runtomkring mig, men som är väldigt olika varandra. Det hjälpte 
mig i urvalet att känna dem för att se till att de är så skilda i sin smak, sitt tänk och sin bakgrund 
som möjligt.  

Jag generaliserade kategorierna ”musikkunniga” samt ”icke musikkunniga” i det urvalet genom att 
bestämma att de som är musikkunniga är de som har känsla, samt öra, för rytm och ton och är 
aktiva musikaliskt. De icke musikkunniga är inaktiva musikaliskt, förutom i deras konsumtion av 
musik. Jag vet med mig att vissa personer som jag valt absolut aldrig lyssnar på text utan endast 
musiken. Det finns dock även vissa personer som anser att texten väger tyngst och lyssnar i 
huvudsak på det och hur man vokalt hanterar det. 2 personer i den här gruppen får nog dock klassas 
som att de befinner sig i en gråzon då de har bra känsla för rytm och ton, men inte är aktiva 
musikaliskt.  

Gruppen ska få svara på vilken version de tycker berör dem mest, eller om de berörs 
överhuvudtaget. Det vill säga om de får en känsla eller sätts i en sinnesstämning av låten. Jag utgår 
inte från att de ska få en specifik känsla, utan bara att de känner något överhuvudtaget av musiken. 
De ska däremot få svara på vilken känsla de upplevde att jag försökte uttrycka.  
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1.1 Ordlista 

Nedan följer några ord och termer som kommer användas löpande i texten och som kan behöva 
förtydligande. Jag använder orden på följande sätt:  

Leadsång - Rösten som sjunger den huvudsakliga melodin och hela texten.  
Dubb - När man spelar eller sjunger in en dubblering av befintligt spår. 
Körpaket - Inspelade körstämmor med dubbar som sjunger samma sak.  
Körmatta - Körpaket som sjunger ackordens harmonik med en vokal, så som ”Ooh” eller ”Ah”. 
Track - Musikbakgrunden utan leadsång, alltså låten i instrumental form. 
Beat - Trummorna, grundrytmiken i ett track. 
Delay - En effekt som skapar ett typ av eko som man kan skräddarsy i form av hastighet, hur länge 
ekot ska pågå, vart ljudet av ekot ska studsa osv. 
Plug-ins/pluggar - Effekter som appliceras på ljudspåren i inspelningsprogrammet. T.ex reverb, 
kompressor eller delay.  
Glottis - Att i ansatsen till en fras eller en specifik ton gnälla till lite. 
Knarr - Att sjunga knarrigt, att göra sin röst lite hes med flit i ansats eller avslut på sångfraser.  
Dist/distortion - Att förvränga ljudet på rösten, eller ett instrument, så att det låter sprucket. 
Här kan du lyssna på ljudande exempel av glottis, knarr och två sorters distortion. 
Filtersvep - En effekt där man automatiserar vilka frekvenser som ska höras i ett ljud. 
Sample - Ett kort smakprov eller avstyckning av ett ljud eller en fras. 
Midi - Digital signal som omvandlas till ljud vid instrumentprogrammering. Alltså i princip 
motsatsen till en naturlig ljudkälla så som sång eller akustisk gitarr.  
Förproduktion - Inspelning där man testar olika grejer för att se hur det känns och vad som kan 
låta bra i det slutliga resultatet. 
Slasksång/slasklead - Inspelning av sång som bara är lagd utan något större fokus eller energi, bara 
för att man ska etablera hur melodin och texten går mot bakgrunden.  
Bounce - När man sparar ner det man spelat in till en audio-fil.  
A capella - Sång utan ackompanjemang. 
Pitch correct - En plugg som justerar tonhöjd. 
Vocoder - En ljudprocessor som fångar upp karaktären hos en ljudsignal för att påverka en annan 
ljudsignal. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att konkretisera ett arbetssätt som kan hjälpa mig att lättare hitta ett uttryck som berör 
lyssnaren vid studioinspelning. 

Hur kan jag konkretisera ett arbetssätt och hitta ett tillvägagångssätt för att förstärka mitt 
uttryck?  
Det är såklart en personlig fråga och inte en generell. Men det är vad jag är nyfiken på då jag vill 
hitta en väg som funkar för mig som sångerska i första hand. Förhoppningsvis gäller det jag 
kommer fram till, om jag nu kommer fram till något, även för några andra sångare. Då kommer jag 
i min roll som producent, men även som sångcoach, kanske ha ännu ett verktyg i min verktygslåda 
att ta fram när jag arbetar med andra. 

Vad är det för skillnad mellan intuitiv interpretation och bearbetad interpretation?  
Det här är väl egentligen själva kärnan i mitt arbete. Då jag länge tyckt att min intuition har tagit 
mig långt, eftersom det funkar på en scen, ligger det till grund för en del frustration i mitt utövande 
som sångerska när jag fått höra att det inte räcker i studio. Att det bara låter ”fint” utan att nå fram. 
Jag vill komma till botten med både de olika arbetssätten för sig, samt kombinationen av dessa. 
Detta för att reda ut mer om vad som krävs av mig som sångerska och som producent för att nå fram 
med ett uttryck som berör. 

Är ett av de tillvägagångssätten det starkaste verktyget och isåfall varför? 
Det ska bli intressant att läsa kommentarerna från min referensgrupp och se vilken version de 
reagerade på. Jag förväntar mig ett väldigt spretigt åsiktsunderlag, men det skulle vara oerhört 
spännande om det visar sig att de reagerade starkast på samma version. Eller att de inte reagerar alls 
på någon version.  
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3. Material 

Till det här arbetet har jag skrivit en låt som heter ”Stay Around”. Jag tog det konstnärliga beslutet 
att helt enkelt sätta mig ner och skriva en låt utan agenda som, oavsett vad det blev för stil, skulle 
tillägnas detta projekt. Detta för att jag på förhand inte skulle veta vilken känsla som skulle 
uttryckas. Jag ville att låten skulle bestämma det från start.  

Låten blev en typ av modern ballad som handlar om personer som är fast i en dålig relation, eller 
dåliga mönster i en relation. Den handlar om hur man hellre stannar kvar och försöker hantera 
verkligheten man är i, istället för att våga gå vidare till det okända som - paradoxalt nog - 
förmodligen kommer vara bättre. Rädslan för det som är ovisst tar över. Man stannar hellre kvar i 
den trygga, dock miserabla, tillvaron man känner till.  

Jag tog med texten för genomgång och tolkning med min sånglärare Maria Juuso. Vi vred och 
vände på perspektivet och hur man kan välja att tackla ämnet. Ett tag var vi inne på att den här 
texten inte behöver handla om två personer i en relation, utan att den istället kan tolkas om till ett 
mer globalt perspektiv. Att vi som människor generellt är bra på att fastna i mönster, på gott och ont, 
för vi kan vara rädda för förändring. Vi kom fram till att det är en ganska hopplös situation och att 
ett sätt man kan tolka det på, rent uttrycksmässigt, skulle kunna vara ”likgiltigt”. Alltså mer ur ett 
åskådarperspektiv där man vet att man som individ inte kan göra något åt det här globala problemet 
och därför inte reagerar överdrivet känslosamt. Man ser det för vad det är och tvingas acceptera det.  

Den tolkningen var ett problem för mig i och med att jag ville jobba med ett uttryck som berör 
starkare än likgiltighet. Jag kunde för mitt liv inte se hur likgiltighet på det sättet skulle nå fram till 
lyssnaren. Jag återgick istället till min ordinarie tolkning; dessa personer är i en relation med 
varandra. Det beslutet tog jag delvis för att jag har lättare att knyta an till den situationen och den 
känslan personligen, men även för att jag såg möjligheten till ett starkare uttryck då jag kunde välja 
att fokusera på en hopplöshet som inte är likgiltig, utan frustrerad och sårad.  

Till låten producerade jag ett programmerat, elektroniskt track i programmet Logic X Pro som fick 
utgöra grunden. Tracket är relativt odynamiskt och avskalat för att inte störa sången, då fokus ska 
ligga på det vokala berättandet. Men med det sagt är låten dock skriven i symbios med kompet för 
att hålla det enhetligt. Den ena delen ska hjälpa den andra.  

Här kan du lyssna på tracket utan leadsång. 
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3.1 Låttexten: 

Vers 1 
We, we ain’t real 
We’ve borrowed time to work out how to feel 
We live as strangers 
We are petrified each time we’re facing changes 

Brygga 
Round and round 
Round and round 
Round and round 
We go 
Fast and slow 

Refr 1 
Taking it too far, then backing off, 
that’s how we are 
That’s how we’re built to manage fear, 
to manage guilt, 
to handle tears  
That makes us stay, stay around 
Stay, stay around 
Too long 

Vers 2 
We are the same 
We’re searching for somebody else to blame 

Refr 2 
Thinking all is well, that all is good 
though it is hell 
That’s how it works with every lie, 
with every smirk, 
with every high 
That makes us stay, stay around 
Stay, stay around 
Stay, stay around 
Too long 

Outro 
Round and round 
Round and round 
Round and round 
Round and round 
We go 
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4. Metod 

Jag började med att skriva låten som jag behövde till grund för min forskning. Under tiden som 
följde gjorde jag klart tracket men jobbade även en del med tolkning av texten. Jag fortsatte sedan 
med att spela in en förproduktion med slask-lead, för att kunna visa ett par av mina lärare och min 
handledare hur låten går. Därefter tog jag med texten och en bounce till min sånglärare Maria Juuso, 
för att få en objektiv synvinkel som hjälp till att tolka om låten på olika sätt. Jag valde att ta med 
den till en objektiv källa för att få höra vad en annan person tänkte om texten och för att få 
alternativ till vilken väg jag själv skulle kunna välja i jakten på uttryck. Efter det mötet satte jag mig 
ner på egen hand för att ta det slutgiltiga beslutet kring hur jag skulle närma mig texten. 

4.1 Den intuitiva versionen 

Den här versionen spelade jag endast in en gång. Jag valde att sjunga låten rakt igenom, på en enda 
tagning, för att vara i samma stämning under hela tagningen. Det kändes som det ärligaste sättet att 
närma sig just den här versionen. Speciellt eftersom intuitiv interpretation kan förändras från dag till 
dag likväl som från timme till timme eller från en tagning till nästa.  

Jag försökte att bara gå in i historien och låta den beröra mig och liksom leda mig genom låten. 
Detta för att alla dynamiska förändringar jag gör i denna version aldrig skulle vara något 
genomtänkt, utan val som skedde naturligt efter hur jag kände att jag ville följa melodin i just den 
stunden. En tuff utmaning här var framförallt att försöka parera instinkten att sjunga fint och istället 
bara existera i stunden.  

4.2 Den sångtekniskt planerade versionen 

Till den här versionen tog jag med låten samt texten till min f d sånglärare och numera handledare, 
Anna Wedin, för dissekering och strukturplanering. Vi lyssnade igenom låten och följde med i 
texten för att analysera vissa textfraser i förhållande till melodin. Vi diskuterade även dynamik, 
frasering samt vokala effekter som skulle passa till att applicera på specifika ord. 

När jag sedan var på egen hand igen övade jag igenom allt vi bestämde ett par gånger innan jag gav 
mig på att spela in det. Det blev nödvändigt att dela upp den här inspelningen i olika bitar av låten 
för att kunna fokusera på tydligheten i det vi bestämt.  

4.3 Den manipulerade versionen 

Det här varvet blev det lekstuga! I den här versionen ville jag alltså helt utgå från ett 
producentperspektiv när jag gjorde sammansättningen av låten. Jag provade lite olika sätt innan jag 
bestämde mig för hur jag ville gå till väga.  

Jag började med min originalidé; att manipulera sångspåren totalt med hjälp av pitch correctors, 
vocoders, dist- och reverbpluggar för att förstärka atmosfären i sången. Men det blev inte alls roligt. 
Jag blev mest irriterad på den varianten och fortsatte leta alternativ. Efter många försök och missar 
tog jag beslutet att sampla mig själv och på så sätt bygga ihop låten. Jag använde, vad jag ansåg var, 
kärnfraserna i texten och arrangerade upp de olika sångbitarna i Logic. 
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5. Genomförande 

5.1 Låten 

Jag satte mig vid min laptop en regnig dag i oktober och började göra ett beat, på ett hotellrum i 
Gällivare. Jag utgick från humöret jag var på och vad jag ville göra i stunden. Det blev ett ganska 
lugnt, modernt, lite kryptiskt beat. När jag skulle börja sätta ackord till hittade jag inte riktigt något 
jag kände passade in utan jag började istället leka runt med klockspel. Det resulterade i en rundgång 
baserad på tre toner som, med blomsterspråk uttryckt, fick ”glittra” ovanför det ganska nedtyngda 
beatet i introt för att sedan klinga bort till versen. Det enda jag hade bestämt i förväg var att hålla 
det avskalat och så odynamiskt som möjligt. Detta resulterade i att det långt in i processen bara var 
trummor/slagverk, klockspel och bas som fick utgöra mitt track. Till den bakgrunden skrev jag text 
och melodi.  

Det första jag kom på var bryggans text ”Round and round”, i ren affekt till rundgången i 
klockspelet.  När den delen var på plats i mina anteckningar slog jag på låten från början och tillät 
mig att känna in mer av hur bakgrunden lät och vilken stämning jag kom in i av att lyssna på den. 
Jag blev väldigt melankolisk och lite tyngd.  

Mina tankar började snurra runt och gamla minnen av tråkiga grejer som hänt dök upp. Det 
kopplade jag till rundgången igen. Jag började känna en frustration över alla dessa minnen och det 
faktum att de ”stannade kvar” (Låttitel: ”Stay Around”). Jag blev lika frustrerad över att tänka på 
mitt eget agerande i dessa minnen. Över att jag själv stannade kvar i situationen och, till det, även 
relationen som beskrivs i texten. Det blev alltså en väldigt personlig låt redan från start. Vilket var 
något jag verkligen välkomnade eftersom syftet med just denna låt gick ut på känslouttryck. Jag 
tänkte att det skulle bli till hjälp för att jag lätt skulle kunna gå in i känslan som jag försökte fånga 
upp i lyriken.  

5.1.1 Utsmyckning 

När text och melodi var färdig spelade jag in en slasklead direkt för att veta vad jag hade att förhålla 
mig till under resterande produktion av tracket. Jag ändrade inte jättemycket, utan smyckade mest ut 
hela arret. Jag ville först och främst förstärka känslan av rundgång på frasen ”Round and round”, då 
la jag några extra stämmor som kom in i kanon efter varandra. Det resulterade i att ingen av 
repetitionerna som uppstod av den textfrasen hinner avslutas innan nästa tar vid.  

Men efter en genomlyssning till ville jag att känslan av rundgång skulle smygas in redan tidigare. 
Jag valde därför att dubba frasen ”too long” som kommer precis innan ”Round and round” börjar. 
På den frasen la jag sedan en delay-plugg med ett så kallat 1/4 pingpong-delay som fick klinga ett 
par takter över klockspelet som startar den melodiska rundgången i outrot. Det innebär att medan 
den sjungna frasen ekar växlar den mellan höger och vänster öra, i tempo med låten, som en 
pingpong-effekt mellan högtalarna/hörlurarna. Jag tog även beslutet att duplicera det spåret, med 
effekter och allt, för att lägga det omlott med originalfrasen så delayet förstärktes desto mer. Här 
började jag känna mig nöjd med de vokala effekterna för tillfället och lyssnade igenom allt ett par 
varv till för att se vad jag kunde få för nya idéer.  

Jag hade alltså egentligen sagt från början att jag skulle hålla tracket totalt odynamiskt och statiskt 
för att lämna all plats till leadsången. Jag ändrade mig vid detta tillfälle och bestämde att låten i 
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helhet förtjänade att få en liten skjuts på slutet. Det kändes dock inte som att det var ett traditionellt 
instrumentkomp jag sökte efter. Alltså inte något som bara skulle smattra ackord. Jag ville ha något 
mer abstrakt och flytande som ändå kunde understödja harmoniken utan att störa grundbeatet och 
klockspelen. Jag började leka runt med mer udda ljud såsom midi-flöjter och synth-stråkar för att 
undersöka på vilka sätt jag kunde modifiera de ljuden för att hitta hem. Jag la på pluggar som 
funkar som gitarrförstärkare, extra dist, mer reverb och jag automatiserade även filtersvep för att 
förstärka den dynamiska förändringen som lyfter låten på slutet.  

Efter jag var nöjd med dessa instrument ville jag även förstärka lyftet med lite mer kör. Då sjöng jag 
in låtens enda körpaket. Det fick bli en körmatta som utgick från ordet ”long” i frasen ”too long”, 
som jag nämnde tidigare. Delvis för att det blir en fin vokal att sjunga på men även för att det gav 
en känsla av att skjutsa in resten av sången i outrot. Lite som en extra svallvåg innan flöjterna och 
stråket gjort sitt. På det paketet gjorde jag bara lite enklare redigering med EQ, kompressor och 
reverb för att få det att låta fint och passa in i ljudbilden jag ville åt. 

5.1.2 Tolkning av texten 

När låten var klar bouncade jag ut den till en mp3 och tog med både låten och texten till min 
sånglektion med Maria Juuso för att jobba med tolkningen och bestämma utgångspunkt i vilken 
känsla jag ska försöka uttrycka. Vi var inne på spår som ”tänk dig att du vandrar omkring i den 
tråkiga delen av Matrix” (Wachowski, Wachowski & Silver 1999) och ”kan du inte låta som en 
avskärmad fyllekaja?” samt andra mer abstrakta idéer. Jag fann hela diskussionen intressant och 
givande för, som jag hade väntat mig, öppnade Maria mina ögon för fler möjligheter kring hur man 
kan se på saken. Vi diskuterade om huruvida perspektivet borde vidgas till att vara ett mer globalt 
problem än bara en tragisk situation mellan två individer. Hennes första intryck när hon läste texten 
var nämligen att det jag beskriver händer just nu i världen, med alla människor som indirekt 
påverkar vårt sociala klimat och därav varandra. Det konkretiserades ner till att jag i sådana fall 
skulle gå in med en likgiltig inställning till berättandet. Att man är en betraktare som bara ser detta, 
utan att kunna påverka det. Därav väljer man att inte lägga energi på stora känsloyttringar så som 
frustration, ilska eller andra väl valda känslor man skulle kunna applicera på en sån situation. Man 
är avtrubbad, helt enkelt. 

Jag tog med mig allt vi pratat om och gick hem för att tänka över mina valmöjligheter. 
Likgiltigheten blev väldigt fort ett problem för mig då jag kände att det främst var en svår känsla att 
greppa i överlag. Men det blev även ett problem för att jag inte tror att det är en inställning som 
berör på det sättet jag hoppas göra med det här arbetet. Det finns absolut en charm i det och det 
finns något att relatera till, men det blev för svagt enligt mig. Jag hade även problem med det 
globala perspektivet av lite samma anledningar, men största hindret för mig var att det kändes ”för 
stort”. Det är svårt att vara en global världsbetraktare inom låtskrivning. Jag kanske lyckades pricka 
in något, omedvetet, som kanske faktiskt är aktuellt den här gången men jag fick inte ihop 
perspektivet från min synvinkel. Jag återgick istället till känslan jag hade när jag skrev låten. 
Uppgivenheten, frustrationen och den underliggande ilskan som finns i den historien är för mig 
konkreta uttryck som går att arbeta aktivt med och som har bra chans att beröra andra. För även om 
man inte varit med om exakt samma situation tror jag ändå att det finns moment som går att relatera 
till, för alla. Jag valde alltså att fokusera på att få fram uppgivenhet och frustration. 

När jag sedan tagit alla beslut var det dags att spela in. 
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5.2 Den intuitiva versionen 

Jag spelade in den här versionen två gånger. En gång där jag sjöng fel text och en gång där jag sjöng 
rätt. Det var i överlag en odramatisk process där min största utmaning var att inte tänka för mycket, 
bara känna. Jag kunde vid det här laget texten utan och innan (min tidigare nämnda felsjungning till 
trots), då jag läst igenom den mycket och tolkat den från många olika perspektiv. Jag tog några 
sekunder då jag bara blundade och försökte tömma skallen på ovidkommande bekymmer innan jag 
började. Introt fick hjälpa mig in i stämning och sen sjöng jag bara, rätt upp och ner.  

Det gick lättare än jag väntat mig att parera tekniktankar kring rytmik eller muskulatur medan jag 
sjöng. Det enda jag på förhand visste att jag var tvungen att vara försiktig med var refrängerna, då 
de har mycket sammanhängande text som inte tillåter att du andas mitt i fraserna. Det ansåg jag mig 
vara tvungen att klara på ett andetag oavsett hur mycket jag försökte att inte tänka. Med det sagt 
noterade jag dock även att jag sjöng ”smetigare” än vanligt. Lite mindre distinkt och med mer 
glissandon mellan tonerna. Jag kan även reagera på att jag inte artikulerade lika tydligt som jag 
brukar försöka göra när jag jobbar med en text. Om det är bättre eller sämre låter jag någon annan 
bedöma, för mig var det bara en tydlig skillnad. Men jag märkte också i efterhand att jag mentalt 
låtit mig sköljas med och det blev en nästintill nostalgisk känsla i kroppen av att sjunga på det här 
sättet. Det var som om jag kom tillbaka till mitt tonåriga sångar-jag som endast sjöng utan tanke, 
med ett mål att få utlopp av hormonellt förstärkta känslor mer än någonting annat.  

5.2.1 Reflektioner om processen 

Vad gäller att då uttrycka denna uppgivenhet och frustration var ju det något jag inte riktigt hade råd 
att ägna tankekraft åt, eftersom vi som känt nu snackar intuition. Det kändes för mig som att jag var 
mer uppgiven än frustrerad i överlag. Lite less mer än ledsen men ändå inom det området av 
känslospannet. Jag har svårt att säga vad andra kommer höra, men jag hoppas innerligen att 
uttrycket gav mer än ”det låter fint”. Mitt mål med detta är trots allt att få bort just den stämpeln 
från min egna status som sångerska. Det kommer bli oerhört spännande att se om referensgruppen 
drar den parallellen eller om de ens ger mig mer nyanserade svar än ”du låter ledsen” eller ”du 
sjunger fint”. Men just med denna version får jag nog sänka ribban från mitt huvudsakliga mål då 
jag mest hoppas att de blir berörda i första hand. Lyckas de dessutom sätta fingret på en slags sub-
genre-känsla till ”ledsen” är ju det fantastiskt!  

En häftig grej som hände i processen med den här tagningen var att - hur flummigt det än må låta - 
min närmsta tillvaro blev väldigt luddig. Det var som att krypa in i en kokong av luft blandat med 
bomull där allt bestod av här-och-nu. I efterhand kändes det som att om något hade stört - vare sig 
det varit någon som knackat på dörren, att mobilen vibrerat av ett sms eller vad som helst - då hade 
luften spräckts. Alltså fysiskt fått sprickor och krackelerat. 

Här kan du lyssna på den intuitiva versionen. 

�10

https://youtu.be/ubHvVbJcjuw


5.3 Den sångtekniskt planerade versionen 

Allt började som jag planerat. Jag bokade träff med Anna Wedin och tog med mig låten och texten. 
Tillsammans lyssnade vi igenom hela låten, medan vi följde med i texten. Vi pausade då och då för 
att göra en liten analys av hur melodin och lyriken samspråkade och hur jag skulle kunna förtydliga 
eller förvränga min valda känsla på specifika ställen i texten.  

Efter vi var färdiga med den kartläggningen gjorde vi en helhetsbedömning där vi i huvudsak 
kollade på hur de dynamiska och känslomässiga förändringarna skulle se ut rakt igenom låten. Den 
bedömningen gjordes för att kolla så det kändes enhetligt och att det även fanns något som skulle 
kunna knyta ihop säcken på slutet. Anna gav mig ett sista råd på vägen innan jag lämnade hennes 
kontor, den dagen vi hade genomgången: ”Våga låta fult.”  

Alla som känner mig privat vet vilken extrem utmaning just det är för mig. Jag har i princip noll 
självdistans. Här är följaktligen en av anledningarna till att den här forskningen är extremt 
nödvändig för mig personligen. Jag har alltid behövt mycket tid på mig att bli bekväm med 
förändringar i mitt sätt eller mina uttryck. När det dessutom kommer till sång som är otroligt 
personligt och fysiskt och som kan gå galet vissa gånger blir det desto känsligare för mig. Jag vill 
aldrig skämma ut mig eller göra bort mig på något sätt, även om jag har talang för det. Jag vill att 
det jag gör ska låta bra. Jag vill se grym ut medan jag gör det - om någon ser. Men samtidigt vill jag 
verkligen att folk ska bli berörda och komma ihåg det de fått höra. Utan att jag slipper känna mig 
fånig och överspelad. Går det ihop? 

Hursomhelst, detta är varför jag aldrig gör något jag inte känner att jag kan hantera - åtminstone om 
jag inte är nog bekväm med personerna runtomkring. Vilket i sin tur kanske är varför jag gillar att 
jobba ensam. Men det jag däremot har märkt är att ju mer jag tränar på att överdriva på olika sätt 
eller göra konstiga röstövningar desto mer normaliserar jag det konstiga tills det också blir en grej 
jag har kontroll över. Då är det inte lika läskigt att utföra längre, inte inför någon. Steg två är att 
normalisera att höra resultat av det också. Ni förstår; det är en process för mig. 

Nästa del i utförandet av denna version blev alltså: Öva flera varv på de olika förbestämda 
strukturerna till tracket för att få in teknikerna och effekterna i kroppen. Både för att vänja mig själv 
vid hur det känns, hur det låter och hur jag bäst utför det rent tekniskt, men även för att få in det i 
kroppen så det låter naturligt under inspelningen. Jag jobbade mycket med att försöka överdriva 
vissa effekter och tekniker för att testa på ytterligheterna, då jag ville få det så tydligt som möjligt 
utan att låta groteskt överdriven eller på låtsas.  

5.3.1 Knarr 

När det kommer till det tekniska rent fysiskt började jag med knarr. Knarr kommer vanligtvis från 
att man har lite luft när man sjunger. Men jag gör på ett lite annorlunda sätt vissa gånger, så som 
denna. För att få till ett knarr slappnar jag av precis i svalget, så att struphuvudet höjs lite. Det gör 
att jag får känslan av att slemhinnorna går ihop lite samtidigt som stämbanden. Då har tonen nästan 
känslan av att kämpa sig fram. Det här går att applicera både i ansatser, mitt i en ton och i 
avfraseringar.  
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5.3.2 Glottis 

Jag gick vidare med att fokusera på partier där jag ska använda glottis. Glottis är för mig en effekt 
som kan bli överdriven och irriterande att lyssna på. Därför anser jag att man ska använda den 
sparsamt och väl övervägt. När jag utför glottis är det utifrån samma ansats som en liten hulkning. 
Det låter som ett ganska starkt gnäll, som ger en skjuts in i en fras. Jag brukar använda den för att 
ge lite extra distinktion åt starten på en känslig fras, men då det finns risk att låta extremt gnällig 
brukar jag vanligtvis hålla mig borta från den sortens effekt i överlag.  

5.3.3 Vokal distortion 

Det här är inte en låt som ger utrymme till särskilt mycket vokal distortion, men jag kollade på 
några ställen där det skulle kunna gå att förstärka känslan med det ändå. Jag valde att inte göra det 
till slut, men jag tränade på det i den här låten för att testa ytterligheterna. Att lära sig dista är svårt. 
Man kan göra en enklare form av dist där man liksom morrar till i början av en ton. Men full dist är 
mer komplext och det finns knappt någon sånglärare idag som kan undervisa i det. Iallafall inte när 
jag lärde mig.  

När jag övade upp den tekniken gick jag till väga såhär: Jag jobbade med en låt som hade mycket 
höga toner. En hårdrockslåt för att komma in i stämning. När jag sjöng tryckte jag på tills det 
kändes som att jag nästan skulle kräkas. På riktigt. Jag gjorde det om och om igen. Till slut lyckades 
jag få till en liten distortion men då ska man vila. Tumregeln, enligt ryktena som går, i att träna upp 
denna sorts teknik är; 5 minuter öva dist - 20 minuter sjunga vanligt - vila - repetera. Du måste även 
hålla dig inom ett register som är ”distvänligt”, kan vi kalla det. Inte för låga toner och inte för 
höga, för då kan du skada dig - men hellre höga toner än låga.  

Det svåraste för mig när jag övade upp denna teknik var att slappna av och bara våga låta ”arg”, för 
egentligen kräver inte den tekniken överdrivet mycket tryck från magstödet. Du ska inte behöva 
känna dig spyfärdig, helt enkelt. Det handlar om att slappna av i sin tonkontroll och på så vis skapa 
distortion. Paradoxen är att när du väl lärt dig det och ska sjunga höga toner blir det oftast lättare att 
gå till disten för att svinga dig upp. Det blir lättare i och med att det kräver mindre energi, än att 
hålla en ren, hög ton. Jag vet inte om detta gäller för alla, men många sångare som jag pratat med 
upplever samma sak.  

5.3.4 Rytmik 

Nästa steg var att kolla över de rytmiska delarna, som i den intuitiva versionen var hyfsat fria från 
den sortens distinktion. Det här är något som inte framstår som en vokal effekt, men det kan ge 
extremt mycket effekt och kräver träning.  

När jag övar rytmik använder jag mig helt enkelt av rytmiska låtar, med mycket text. Jag går 
igenom del för del i ett söligare tempo än det egentligen ska framföras i och försöker fånga upp 
konsonanterna på ett distinkt sätt i min artikulation. Det kräver att man måste jobba mer med 
munnen än man tänker, då man gärna är sammanbiten när man ska hantera konsonanter. Man måste 
alltså försöka jobba aktivt med att röra mycket på munnen. Det är för mig nyckeln till att bli bättre 
på rytmik.  
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I vissa låtar gör jag även den här konsonantsövningen utan melodi om jag känner att det krävs. Sen 
ökar jag successivt tempo - med eller utan melodi - och går gärna lite över tempot som jag siktar på 
att framföra låten i. Det gör jag helt enkelt för att tänja på gränsen så det sedan ska bli enklare att 
hantera rytmiken i det faktiska tempot.  

Man kan tänka att rytmik är självklart så länge man har musikalisk känsla för melodi och timing, 
men det rytmiska sångsättet är något som behöver tränas och underhållas. Sen jag började öva 
rytmik vokalt har jag lärt mig massor. Man börjar jobba annorlunda med stödet; i mitt fall, mer 
sparsmakat och sunt då jag ofta kan trycka på rätt hårt och få sämre generell kontroll. Man börjar 
även få bättre koll på avfraseringar och att inte alltid låta tonerna klinga, vilket ger en bra 
omväxling. Om man får till det bra blir man även en del av kompet runtomkring. Det kan bli ett 
tydligare sväng med resten av gruppen om alla är med på att sången hör till, inte att den ska ligga 
och sväva fritt ovanför. Men - det ger även en helt annan attityd när det kommer till uttryck. Om du 
väljer att sjunga en fras rytmiskt istället för smetigt har du ett helt annat spektra av kommunikation 
att tillgå. I det här fallet kunde jag gå in i en helt annan form av underliggande irritation och nudda 
vid ilska. Något som inte riktigt funkar på längre toner med mjukare artikulation.  

Vilket tar mig vidare till partier som faktiskt skulle sjungas sammanbitet. Även detta är inte något 
man tänker ska vara en vokal effekt, men det formar om din ton till något helt annat. Precis som det 
gör när du pratar sammanbitet istället för vardagligt avslappnat. Det ger också en känsla av att vara 
frustrerad, irriterad, bestämd eller dylikt.  

5.3.5 Textutdrag med noteringar 

Utdrag från texten med mina och Annas noteringar: 

Stay, stay around 
Stay, stay around <- ihåligare, mindre kärna, typ mer luftigt 
Too long 
- mer och mer artikulering -  
We are the same 
We’re searching for somebody else to blame <- sammanbiten, inte så jävla snyggt, twang. 

När jag kände mig bekant med hur jag skulle sjunga den här låten med effekter och dynamiska 
förändringar började jag spela in. Jag tog låten del för del för att inte behöva komma ihåg allt på 
samma gång och även för att hinna få en producents överblick över dynamiken i helhet. Sen körde 
jag en typisk sånginspelning. Tagning efter tagning tills jag var nöjd både som sångare och 
producent. 

Här kan du lyssna på den sångtekniskt planerade versionen. 
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5.4 Den manipulerade versionen 

När jag började jobba med den här versionen hade jag som idé att i princip dränka sångspåren i 
effekter. Min vision var konstnärligare i teorin än den spelade ut sig i praktiken och jag fick vrida 
och vända på allt flera gånger innan jag till slut kom till rätta.  

5.4.1 Pitch correct blev inkorrekt 

Första varvet började jag att prova min idé med pitch correctors. En av mina favoritlåtar var 
grundinspiration till detta, nämligen ”Woods” (Bon Iver, 2009). Det är ett tydligt exempel på en 
elektroniskt manipulerad låt, med bara sångfraser som repeterar sig och/eller kommer in och ut ur 
låten. Det alla sångspår i den låten har gemensamt är att de har någon form av pitch correct på sig. 
En pitch correct kan ofta ge ett typ av robot-ljud på en sångstämma då den mekaniserar ens pitch in 
i minsta detalj. Sjunger du med vibrato kommer den skifta mellan två-tre toner och det låter som om 
nån trummar på dina stämband med pianotangenter. Man tänker alltså att den här effekten ska få en 
att låta väldigt maskinell, men i ”Woods” lyckas Justin Vernon (Bon Iver) tvärtom skapa något 
väldigt organiskt och känslofyllt. Följaktligen tänkte jag att det var en perfekt utgångspunkt att ha 
för mig i det här arbetet. Men nej. 

Jag blev bara mer och mer irriterad på ljudet. Jag sjöng först in låten helt monotont och spikrakt för 
att inte ge nåt särskilt uttryck alls, utan istället hålla allt som ett rent blad för att jag skulle få jobba 
enbart med tonen och på nåt vis skapa något utifrån det. Dålig idé. Jag sjöng för rent och för rakt så 
min pitch corrector tog inte alls. Då provade jag sjunga in det extremt rörligt istället. Jag attackerade 
fraser under och ovanifrån, la in extra vibrato och sjöng falskt medvetet för att det skulle bli mer 
effekt. Jag provade lägga extra kördetaljer som fick samma behandling för att på något vis 
samarbeta med leadsången. Jag provade automatisera reverb, filtersvep, dist-pluggar och i princip 
allt jag kunde komma på men resultatet blev bara robotfest. Det här var inte låten för den sortens 
manipulation. Ingenting gick ihop och det passade verkligen inte ihop med tracket.  

Då bestämde jag mig för att ta bort tracket och bara jobba vokalt. Det blev absolut mer logiskt, men 
det var fortfarande inte fint eller kvalitativt på något sätt. Bara en robotröra med samma form fast 
med ett par extra coola stämmor. Jag blev sur på låten och mig själv. Jag fick en ordentlig 
frustrations-dipp när ingenting funkar som man vill och tog en paus för att få lite distans till allt. 
Efter det beslutade jag mig för att rådfråga min handledare.  

5.4.2 Nya idéen 

Jag fick en idé under min paus som utgick från något jag sett min bror göra för 5 år sen med en låt 
som han och jag skrivit då. Men jag var osäker på hur fria tyglar jag kunde ta mig med det här 
arbetet i och med att det involverade att ta bort hela grundlåten som den är i original. Min 
handledare sa åt mig att göra vad jag behövde göra, vilket var precis vad jag ville höra. Det här 
skulle ju trots allt vara producentversionen och där ingår ju även att ibland rasera hela huset för att 
kunna bygga upp det igen. Min idé var följande: Gör en vokal version men utgå från fraser istället 
för hela låten.  

Med låten jag tidigare nämnde, som jag och min bror skrev, tog han alla körspår jag hade spelat in 
och klippte upp dem i mindre fraser och byggde låten på det sättet. Jag älskar fortfarande den 
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versionen nästan mer än låten som körerna låg på. Det blev ett mer abstrakt ljudlandskap som berör 
mig otroligt mycket för den samlar alla nyckelfraser och uttrycker kärnan i hela texten direkt.  
Det här blev metoden jag valde att försöka, med ett par ändringar såklart.  

5.4.3 Riv ner och bygg upp 

Jag gick igenom texten och valde ut fraserna som jag anser är viktigast och mest kärnfulla.  
Jag valde ut: 

We, we ain’t real 
We’ve borrowed time to work out how to feel 

Round and round… 

Taking it too far, then backing off, 
that’s how we are 
That’s how we’re built to manage fear, 
to manage guilt, 
to handle tears 

Stay, stay around 
Too long 
  
Jag spelade in varje fras i hel form och följde upp med att klippa ut dessa partier: 

We ain’t real 

Taking it too far 

Too long 

Jag har även spelat in en röst som följer klockspelets melodi i introt. För att jag skulle hålla ton 
spelade jag först in ett piano som gör den melodin, som jag kunde följa när jag spelade in sång. Jag 
sjöng in två takter för att inte behöva ta ett andetag, eftersom det ljudet skulle kunna störa. Sedan 
loopade jag den frasen och utgjorde på så vis grunden för hela låten.  

Efter alla fraser var på plats började jag bygga en dramaturgiskt korrekt dynamik. Jag utgick från 
rundgångs-melodin. Därefter kom första versfrasen in, som följdes upp av ”stay around”, vidare till 
”round and round” och sen resterande text. Här började det äntligen kännas roligt och kreativt fritt 
igen. Jag lät alla fraser vara på plats och började nu lägga på effekter.  

En tanke jag fick direkt, som jag tyckte kändes intressant, var att jag ville välja effekter efter vad 
frasen uttrycker. Om den rent lyriskt sa för mycket eller ingenting alls utgick jag istället från vilken 
atmosfär jag var ute efter och vad jag personligen tyckte ramade in den.  
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Jag gjorde såhär: 
* Rundgångs-melodin fick mer av en generell skönhetsbehandling och fick utgöra den atmosfäriska 
grunden.  
* Frasen ”we ain’t real…” försökte jag få atmosfäriskt korrekt men ändå distanserad. Som om den 
är i en annan värld, avskärmad.  
* Till ”Round and round” hittade jag en, för mig, väldigt inspirerande effekt. Jag valde en plugg 
som härmar det roterande ljudet i ett Leslie (förstärkare till Hammondorgel). Den pluggen gör att 
det känns som om frasen går runt i huvudet när man lyssnar med lurar.  
* ”Stay, stay around too long” fick också mer av en atmosfärisk behandling.  
* Sen kom jag till det längsta partiet; det som sjunger refräng-texten. Det kändes som ett mer totalt 
anförande som jag ville skulle sticka ut. Jag valde då att lägga ett helt körpaket över hela den texten 
och sen la jag på effekter som skulle få det att låta som en typ av gospelkör. Gospelkör är för mig 
synonymt med budskap och förtydligande av mening genom sång. Därför fick det här partiet stå för 
budskapet och behandlades därefter. Jag valde även att ta bort allt annat när det partiet kommer för 
att kören skulle få stå på sina egna ben. 

Därefter fortsatte jag med bygget. Det kändes som att pussla med legobitar och det var väldigt roligt 
rakt igenom. Det slutade med att jag personligen gillar den här versionen bäst. Men det är nog också 
för att det var det roligaste för mig att utföra.  

Här kan du lyssna på den manipulerade versionen. 
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6. Referensgruppens svar 

De 10 personerna har fått lyssna på alla versioner utan att veta vilken som är vilken, även om en av 
dem sticker ut ganska mycket. De fick följande frågor att svara på: 

1) Blir du berörd av någon version? 
Jag är lättad över att samtliga 10 svarade ”JA”. Alla blev berörda. 

2) Om ja - vilken? Version 1, 2, 3? 
Fördelningen mellan versionerna blev följande: 
Version 1, den intuitiva versionen - 3 av 10. 
Version 2, den sångtekniskt planerade versionen - 6 av 10. 
Version 3, den manipulerade versionen - 1 av 10. 

3) Vilken/vilka känsla/känslor upplever du att jag försöker uttrycka? Svara så utförligt eller fåordigt 
du vill. 
De flesta upplevde att jag helt enkelt lät ledsen. Det var ett par som prickade in specifikt 
uppgivenhet, vilket var vad jag siktade på. En person nämnde frustration medan några andra tyckte 
jag lät kärleksfull och rent av romantisk. Men överlag var den gemensamma nämnaren någon 
synonym till just ledsen.  

4) Övriga tankar kring det du har hört. 
Här kom citat som ”lät fint”, ”är mixen mixad till höger eller har jag dåliga lurar?”, ”bra jobbat!” 
osv… inget matnyttigt till denna rapport helt enkelt. Jag inser att jag kanske borde bytt ut denna 
fråga till något som kunde leda till mer riktade svar.  

6.1 Reflektioner kring responsen 

Det första som slog mig efter jag gått igenom alla svar var det faktum att bara en person valt version 
3 - den manipulerade versionen - som favorit. Men nästan alla deltagande hade med den inom 
parentes på fråga 2 ändå. Lite som ett ”honorable mention”. En tanke jag fick då var att det kändes 
som att fler kanske ville svara version 3 men att det inte kändes som en konventionell version nog 
för att vara ”okej”. Det är såklart bara något jag får spekulera kring på min egen fritid, för annars 
kommer det krävas ett till arbete, men majoriteten var iallafall rörande överens kring att version 3 
hade något att reagera på. Det tycker jag är spännande! 

”Vinsten” gick dock till den sångtekniskt planerade versionen. Den med strukturering, eftertanke 
och övning. Helt ärligt var det lite vad jag förväntade mig också. Det finns en slags nerv i den, som 
jag upplever fattas främst i den intuitiva versionen. Jag får för mig att den nerven kommer från 
eftertanke. Iallafall genom mig, uppenbarligen. 

Med detta sagt; jag hade hoppats på mer utförliga svar från mina kära referenser. Jag inser, som jag 
nämnde ovan, att jag kunde ha ställt mer riktade frågor eller rent av intervjuat varje person. Jag 
förlitade mig på att min punkt med ”övriga tankar” skulle generera mer utförliga resonemang kring 
deras egna reflektioner och upplevelser. Men det är glasklart såhär i efterhand; alla är inte så pass 
nördiga, övermäktigt engagerade eller insatta i det här som jag helt naturligt är och måste vara. 
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7. Diskussion 

Jag drar som första slutsats efter allt detta: Alla delar behövs.  

Jag har alltid trott på energiutbyte när det kommer till kommunikation i sång. Intuition funkar bäst 
om du får gensvar, men det står svagast ensam. Eftertanke och struktur skapar energi av sig självt, 
men kräver balans för att inte vara överdrivet. Dessa tre beståndsdelar tillsammans - eftertanke och 
struktur tillsammans med intuition - bidrar alla till att hitta vilka knappar man ska trycka på för att 
få önskat resultat, eller önskad reaktion. Alltså en slags känslomässig manipulation av lyssnaren. 
Jag ska förklara närmare hur jag tänker kring detta i texten som följer.  

Vad jag har upptäckt under den här processen är att mitt kommunicerande förstärks av att jag 
faktiskt tänker på hur jag ska berätta texten. Att utgå från frågan ”hur säger jag detta bäst?” känns 
glasklart som en bra startpunkt för mig, efter det här arbetet. Det är inte första gången jag planerat 
och strukturerat upp ett sätt att berätta en text. Däremot är det första gången jag funderat över varför 
jag bör göra det och på ett fokuserat sätt dragit paralleller till vad det egentligen gör för mitt uttryck 
samt funderat över andra möjliga varianter på samma typ av teknik. Det är på detta sätt jag kommit 
fram till att jag faktiskt kan konkretisera ett arbetssätt för att just förstärka mitt uttryck.  

Jag kommer troligen inte använda exakt samma tillvägagångssätt nästa gång jag planerar en text för 
inspelningssyfte. Jag gillar själva strukturen av tekniken för textbearbetning som användes i det här 
arbetet för det blir en tydlig tankekarta över vad man egentligen vill säga. Man får svart på vitt vart 
man bör trycka extra på specifika ord och vart uttrycket kan må bra av en annan slags frasering än 
hur man rent intuitivt kanske ville göra från början. När man spelar in på egen hand, som sin egen 
producent, får man alltså den påminnelsen under hela arbetets gång. Det ger även ett underlag till att 
vara ytterligare kreativ i stunden då man börjar fundera på hur man kan ändra melodi och 
röstkaraktär för att ta sig vidare ytterligare. Jag tror även att detta verktyg kan vara till hjälp när man 
producerar andra sångare för att hålla producent och sångare på samma våglängd. Det kan 
förtydliga vilket gemensamt mål man ska sträva mot vid inspelning. 

Den största skillnaden jag upplevde mellan intuitivt interpretation och bearbetad interpretation var 
hur fokuserad energin blev. Den intuitiva tekniken genererade inte lika starkt uttryck, baserat på 
egna upplevelser och min referensgrupps svar. Den bearbetade interpretationen, specifikt den som 
används i den sångtekniskt planerade versionen, fick en helt annan nerv i sin helhet. Berättandet 
blev tydligare, tonerna blev skarpare och sångsättet blev mer omväxlande och intressant. Till 
skillnad från den intuitiva versionen där sångsättet höll sig jämförelsevis monotont, tonerna flöt mer 
in i varandra och berättandet var tydligare för mig själv än för lyssnaren. Den andra bearbetade 
versionen, alltså den manipulerade versionen, fick även den en mer fokuserad energi än den 
intuitiva. Men i det arbetssättet blev helhetsatmosfären mer konsekvent än själva berättandet. 
Troligen på grund av att jag använde mig av utdrag ur texten istället för hela historien samt att jag 
höll den versionen mer abstrakt. Detta tror jag kan ha gjort att den upplevdes som mer 
svårtillgänglig även om atmosfären påverkade lyssnaren.  

Svagheten i den rent intuitiva versionen anser jag ligga främst i att den känns introvert i inspelat 
format. Den blir därför generellt ganska energilös och svår att greppa. Men det är spännande att 3 
personer upplevde att de blev mest berörda av den ändå. Jag önskar i efterhand att jag frågat dem 
varför, men jag trodde i stunden att det var en överflödig fråga. En sak med intuition som jag vidare 
spekulerar kring, då jag alltid upplevt att det fungerar väl på scenen, är något jag nämner i första 
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stycket ovan: ”Intuition funkar bäst om du får gensvar.” Det jag menar med det är att när du nyttjar 
din intuition som sångerska inför en publik har det även att göra med att läsa av publikens reaktion i 
realtid. En typ av social färdighet och fingertoppskänsla, kanske man kan säga. Energin du släpper 
ut i stunden är det de reagerar på. Det i sin tur genererar energi tillbaka till dig som utförare, och 
därefter blir det musikaliska och kommunikativa samspelet det som hjälper uttrycket framåt. Det 
skulle kunna beskrivas som en emotionell ping-pong-match. Det är en personlig reflektion, som 
skulle vara intressant att utveckla vidare i en annan studie. Anledningen till att intuition själv får 
mindre genomslag rent kommunikativt är just detta - att det kräver en aktiv, närvarande motpart.  

Den sångtekniskt planerade versionen, å andra sidan, måste jag anse blev lyckad utifrån 
referensgruppens respons och mina egna upplevelser. Som jag nämner tidigare blir energin mer 
fokuserad och sångsättet mer dynamiskt och distinkt. Texten är i överlag mer tydligt artikulerad och 
det finns en annan känsla av att jag verkligen strävar efter att berätta historien i texten. Men jag 
känner nog att jag hade kunnat vässa den desto mer såhär i efterhand.  

Jag är fortsättningsvis verkligen jätteglad att jag kunde ta chansen att bryta ner och bygga upp låten 
igen, utifrån ett producentperspektiv, i den manipulerade versionen. Det var något som verkligen 
utvecklade mitt tänk under den här processen. Min första, intuitiva, idé kring hur jag skulle tackla 
den här versionen fick kastas ut genom fönstret då jag ansåg att det absolut inte fungerade i 
praktiken. Det var ett oväntat hinder som krävde mycket eftertanke, en helt ny synvinkel samt 
modet att ”kill your darlings”. Min plan när det här arbetet började var att använda tracket till alla 
tre versioner och att enbart fokusera på sätt att ändra på sången. Genom att slopa den idén tog jag 
det första steget i att känna mig mer som en producent än som en sångerska, vilket också egentligen 
var poängen för den manipulerade version. Det är i och för sig sant att det fortfarande gick ut på att 
manipulera sångtagningarna, men det blev mycket mer omfattande när hela grunden togs bort och 
jag var tvungen att bygga upp låten med nya beståndsdelar. Utmaningen låg då även i att skapa en 
låt som inte bara bestod av svävande sång men också en slags grundrytm som skulle bära låten 
framåt, samt dynamiska förändringar som passade till historien. Vad jag skrev ovan om att intuition, 
eftertanke och struktur genererar manipulation är egentligen inte så brutalt som det framstår. När jag 
arbetade med den här sista versionen behövde jag förlita mig på alla de delarna. Jag behövde 
intuitionen för att våga prova, tänka om och förlita mig på min kreativitet. Eftertanke går hand i 
hand med både intuition och struktur. Jag behövde samarbetet mellan dessa tre för att försöka lista 
ut vad som kan få en person att reagera. Hur manipulerar jag låten så jag kan manipulera lyssnaren? 
I slutändan kändes den manipulerade versionen som versionen jag fick mest kreativt utlopp i. 
Säkerligen på grund av utmaningarna som uppstod och problemen jag fick lösa. Följaktligen, som 
jag beskrev i genomförandet, blev just den manipulerade versionen också min personliga favorit. 

Den sångtekniskt planerade versionen fick dock bäst genomslag hos lyssnarna i referensgruppen 
och jag upplever också själv att mitt uttryck blev som tydligast i den. Därför vill jag i den här 
studien utnämna det tillvägagångssättet till det starkaste verktyget. Men återigen - alla delar behövs. 
Din intuition är din fingertoppskänsla och ett verktyg för emotionell eftertänksamhet. När du sätter 
samman det med struktur och ett objektivt öra - alltså sångteknisk planering och 
producentperspektiv - så har du bäst förutsättning att förstärka ditt uttryck. Det är vad jag har 
kommit fram till i den här processen.  

Jag skulle vidare vilja utforska det här arbetssättet med nya tankebanor så som t ex karaktärfokus. 
Istället för att fundera på ”vad känner jag?” och ”hur låter man då?” skulle jag vila prova strukturera 
upp text utifrån tankeställningarna ”vem är den här personen?” och ”hur skulle den uttrycka det 
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här?”, kanske till och med ”hur använder den här personen sin röst?”. Ett typ av skådespelartänk, 
inblandat i vokalt uttryck, utan att bli musikal - apropå det jag nämnde ovan om att det inte får bli 
överdrivet heller. Jag tror att en lagom dos karaktär skulle kunna ge en ännu intressantare dimension 
och ett desto skarpare uttryck. Men det är något jag får fortsätta utforska i mitt professionella liv 
och som jag får hoppas att någon efter mig kanske vill forska mer i, i ett sånt här arbete.  

Slutligen skulle jag vilja sammanfatta allt detta med att jag anser mig få ut det jag önskade av 
arbetet och att resultatet i kombination med referensgruppens reaktioner är tillfredsställande nog för 
mig. Genom detta arbete har jag lärt mig mycket och utvecklat min producentsida, mitt 
röstanvändande, blivit mer reflekterande och även lärt mig att ta ett steg tillbaka för objektiv 
överblick. Om jag skulle göra det här arbetet igen skulle jag följaktligen göra det annorlunda - och 
bättre.  
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