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Abstract 

I det här arbetet har jag intresserat mig för stråkarrangering till olika typer av popmusik. Jag 

har jämfört tre olika metoder och förutsättningar för att skriva stråkarrangemang, varav ett var 

till egenkomponerad musik och två skrevs till musik komponerad av andra. Jag jämförde 

metoderna med huvudsakligt fokus på fyra aspekter: effektivitet, upplevelse av kreativitet, 

musikaliskt resultat och egen tillfredsställelse. Mitt syfte var att undersöka hur ett val av 

arrangeringsmetod kan påverka både processen och resultatet, samt att utforska hur jag 

fungerar som stråkarrangör. Den mest effektiva metoden för mig var att arrangera ensam, med 

de metoder jag är välbekant med. Jag kände mig kreativ när jag skrev arrangemanget till min 

egen musik och i det ena av projekten till andras musik, men upplevde avsaknad av kreativ 

stimulans i det projekt där upphovspersonen hade starka visioner för hur arrangemanget 

skulle låta. Det musikaliska resultatet varierade, kanske delvis beroende på val av metod, men 

undersökningens karaktär gjorde det svårt att dra några tydliga slutsatser kring samband 

mellan metod och musikaliskt resultat. Min tillfredställelse med processerna varierade och 

påverkades av bland annat det klingande resultatet, hur effektivt arbetet fortskred och hur 

kreativ jag kände att jag kunde vara inom ramarna för projekten. Processerna väckte frågor 

kring för- och nackdelar med att variera sina metoder och utmana sig som arrangör, om 

balansen mellan att värna sin egen konstnärliga integritet som arrangör och samtidigt 

respektera en beställande musikers kreativitet, och om i vilka sammanhang jag känner mig fri 

rent konstnärligt.  

Nyckelord: arrangering, komposition, musikproduktion, stråkkvartett, samarbete, kreativitet 
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Inledning

Arrangering av musik är för mig litegrann som att färglägga en teckning. Konturerna och 

formerna finns redan där, kompositionen och motiven är färdiga, men jag får välja färgskala, 

välja att framhäva eller skugga valda partier, och kan använda olika knep för styra 

betraktarens fokus dit jag vill. Jag har senaste månaderna varit verksam som stråkarrangör, 

både till min egen musik och till andras. Jag har skrivit arrangemang till tre olika projekt, med 

olika förutsättningar och tillvägagångssätt. I det här arbetet intresserar jag mig för skillnaden 

mellan de olika metoderna och hur de har fungerat för mig personligen, och också för 

skillnaden i att arbeta med stråkarrangering själv respektive tillsammans med andra. 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att få ökad förståelse för hur jag fungerar som stråkarrangör. Jag 

vill även undersöka hur olika metoder får olika konsekvenser i stråkarrangeringen - både hur 

det påverkar mig som arrangör, och hur det påverkar det musikaliska resultatet. Jag har 

avgränsat undersökningen till att titta närmare på tre olika arbetssätt och hur de påverkar fyra 

utvalda aspekter.  

Frågeställning 

Hur påverkar de olika metoderna och situationerna mig och mitt arbete som stråkarrangör i 

aspekter som:   

1. Effektivitet 

2. Min egen upplevelse av kreativitet 

3. Resultat 

4. Min egen tillfredställelse  
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag har eftersökt tidigare forskning kring metoder för just stråkarrangering i populärmusik 

men dessvärre inte hittat något som på ett direkt sätt relaterar till mitt projekt. Däremot har jag 

förhållit mig till två texter som på olika sätt behandlar musikaliskt samarbete och rollen som 

arrangör: 

- I uppsatsen ”Popblåsarrangering” av Niclas Dahlin (2013) diskuterar Dahlin olika 

arrangerings- och inspelningsmetoder för blåssektion i popsammanhang, och 

reflekterar kring olika aspekter av arrangörsskapet. 

- I uppsatsen ”Att skriva låtar till andra artister” av Simon Strand (2015) behandlar 

Strand bland annat de svårigheter och möjligheter han upplever i processen att 

komponera musik som är avsedd att framföras av andra musiker än en själv. 

Metod 
Jag har i samråd med min handledare valt ut de fyra aspekterna av stråkarrangeringsprocessen 

att undersöka i det här arbetet, och vi har försökt hitta saker som de olika projekten på något 

sätt alla berör. 

I första skedet av undersökningen hade jag med en aspekt som jag kallade ”process”. Tanken 

med det var att försöka beskriva hur jag upplevde att arrangera med hjälp av de olika 

metoderna och hur den upplevelsen skiljde sig åt projekten emellan. Men när jag började 

skriva märkte jag hur det avsnittet antingen blev ett slags metodbeskrivning, eller också 

närmade sig en diskussion kring för- och nackdelar med just det arbetssättet. Därför valde jag 

att ta bort den rubriken, och inkorporerade dessa reflektioner i andra delar av arbetet istället. 

Metod 1 - att arrangera egna kompositioner ensam 

I det första projektet arrangerade jag egenkomponerad musik och jag arrangerade ensam.  De 

fyra låtarna var skrivna en tid innan arrangeringsprocessen började. Jag hade valt ut just dessa 

låtar för att de hade ett gemensamt tema i texterna och att jag tänkte att de alla skulle passa i 
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samma sättning - piano, sång, stråkkvartett och syntar. Låtarna samlades i en EP som jag gett 

ut under våren 2019. Jag började med att spela in demos  på låtarna med bara piano och sång.  1

När jag skulle börja arrangera gjorde jag som ett slags grafisk notation till att börja med: jag 

skrev ut låtens form längs långsidan av ett A4-ark (vers, brygga, refräng etc). I höjdled 

antecknade jag de olika element som låten och arrangemanget skulle innehålla (piano, sång, 

stråk, effekter etc). Längst ner, längs tidslinjen som beskrev formen, gjorde jag också som en 

dynamisk kurva som beskrev hur jag ville att låtens energi skulle flöda och var den skulle 

peaka. Sen lyssnade jag på låtarna flera gånger, och varje gång jag kom på något som skulle 

vara med i arrangemanget skrev eller ritade jag in det i noten. Det jag noterade kunde både 

vara specifika tydliga stråk-relaterade idéer (tankar i stil med ”snabba fallande 

åttondelsrörelser från mellanregister och ner”, eller ”pizzicato  på efterslag”) men också 2

mycket lösare tankar (t.ex. ”något ljust och fluffigt”). Ibland ritade jag också streck eller 

symboler, som symboliserade känslan jag ville förmedla, för att minnas vad jag tänkt. 

Figur 1 - grafisk notation för låt nr. 3, ”When the spring comes” 

När jag kände att jag fått överblick över låtens dynamik och vilka funktioner jag ville att 

arrangemanget skulle fylla, övergick jag till att arrangera och notera stråket i datorn. Jag 

 Enkel förberedande inspelning1

 Spelteknik där strängen slås an med hjälp av fingret2
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använde mig av Sibelius . I programmet lade jag in demon och synkroniserade med 3

notskrivningsprogrammets taktnummer, så att jag kunde höra hur stråket skulle låta ihop med 

piano och sång. 

Metod 2 - att arrangera andras kompositioner ensam 

Den här gången arrangerade jag Liam Lövins musik (fingerat namn) för ett projekt där han 

var upphovsperson och jag ensam hade rollen som stråkarrangör. Liam var både låtskrivare, 

producent och artist i projektet. Musiken var sen innan arrangerad för fullt band bestående av 

trummor, bas, keyboard, gitarr och sång, med mycket samplade inslag.  

Jag fick välproducerade demos på de fyra låtarna av Liam. Jag fick också musikaliskt material 

att utgå ifrån i form av förslag på stråkinsatser skapade med hjälp av MIDI-stråk  och enstaka 4

inspelningar av självständiga melodier och slingor som Liam ville ha med i arrangemangen. 

Jag fick också tillgång till inspelade repetitioner, där en violinist var med och improviserade 

melodier över låtarna. Jag började processen med att planka ackorden och formen för låtarna, 

och gjorde därefter som ett skal i Sibelius där jag skrev in takt- och tonart, 

ackordprogressioner och formdelar. Jag drog in ljudfilerna på låtarna som Liam skickat, och 

synkroniserade dem så att de stämde med formen och taktnumren jag angivit i 

notskrivningsprogrammet. Sen började jag med att notera det material jag fått av Liam och 

violinisten, och fyllde därefter på med nytt material i de delar jag spontant och intuitivt fick 

nya idéer för. Jag skickade sen det jag skrivit till Liam, för att han skulle få ge återkoppling på 

materialet. Detta gjordes klingande, genom att jag exporterade hans ljudfil med Sibelius 

MIDI-stråk till. Liam återkom med feedback, och därefter gjorde jag nya versioner. Han 

skickade även vidare inspelningarna till sitt band vid ett par tillfällen, som då gav mig 

återkoppling via honom. Och så fortsatte processen, fem vändor fram och tillbaka. 

I slutfasen av arrangeringsprocessen satt jag och Liam två sessioner tillsammans, för att det 

kändes roligare, och så att vi skulle kunna kommunicera enklare och snabbare nå ett färdigt 

resultat. 

 Datorprogram för notskrivning3

 Digitala syntstråkar4
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Metod 3 - att arrangera andras kompositioner tillsammans 

I det här projektet arrangerade jag en låt komponerad av Malcolm Mostedt (fingerat namn). 

Jag arrangerade denna gång inte ensam, utan arbetade tillsammans med en violinist. Låten 

framförs av Malcolm och är en lugn och romantisk men avskalad ballad, med 

gitarrackompanjemang och enstaka inslag av körer. 

Jag fick en färdigproducerad inspelning på låten, med relativt lite instruktioner för hur 

arrangemanget skulle låta. Jag fick veta var någonstans Malcolm ville att stråket skulle 

komma in, och hur den dynamiska utvecklingen skulle se ut. Jag fick inget tonmaterial alls 

och han angav inga musikaliska referenser. Jag började arbetet med att planka låtens form och 

ackord, med hjälp av papper och penna. Jag gjorde inget projekt i Sibelius eftersom jag inte 

hade tillgång till en dator just då. Senare pratade jag med en violinist jag känner och visade 

låten för honom. Han tyckte att det var en fin låt och ett roligt projekt, och vi bestämde oss för 

att både arrangera och spela in låten tillsammans. 

När vi skulle börja arrangera ställde vi upp en mikrofon (Coles 4038), och avgränsade 

inspelningsrummet med hjälp av skärmar för att förbättra akustiken. Sen började jag och 

violinisten bygga arrangemanget med hjälp av improvisation. Jag förberedde ett projekt i 

inspelningsprogrammet Logic, där jag hade lagt in inspelningen jag fått av Malcolm och 

förberett inspelningskanaler. Vi spelade upp låten i högtalarna och spelade och sjöng olika 

melodier till, och bollade de idéer som kom upp med varandra. När vi fått en tydlig idé som vi 

ville prova, spelade violinisten in den direkt. Och så fortsatte vi att bygga arrangemanget steg 

för steg - genom att lägga på stämmor, fler ackordstoner, dubbar med mera. Violinisten 

spelade även lite viola och cello för att fylla på basregistret. Vi skrev alltså arrangemanget 

samtidigt som vi spelade in det.  

Etiska överväganden 

De medverkande i min undersökning har anonymiserats av etiska skäl. Endast arrangemangen 

till mina egna kompositioner finns att lyssna på som klingande exempel i bilagan, av både 

etiska och upphovsrättsliga skäl. 
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Resultat  
I det här avsnittet kommer jag redogöra för resultatet av de tre olika metoderna, i ljuset av de 

fyra aspekter jag valt att undersöka: effektivitet, min kreativitet, musikaliskt resultat och min 

egen tillfredställelse. Med effektivitet menar jag hur effektiv jag upplevde processen, i ration 

mellan investerad arbetstid och faktiskt resultat. I avsnittet kreativitet vill jag titta på hur 

kreativ jag kände mig i processen, och hur konstnärligt fri jag upplevde mig kunna vara när 

jag arrangerade inom ramen för projektens förutsättningar. I delen musikaliskt resultat 

kommer jag berätta om vilken typ av arrangemang metoden utmynnade i och vilka kvaliteter 

jag anser att de har. Med tillfredsställelse vill jag titta närmre på hur nöjd och tillfreds jag 

kände mig med min insats som arrangör i projektet, både beträffande själva processen men 

också med det klingande resultatet. 

Arrangemang 1 

I det första projektet jag arrangerade jag mina egna kompositioner. Jag arrangerade ensam, 

med min egen metod, som kortfattat gick ut på att först göra ett slags grafisk notation som jag 

sedan överförde och översatte till noter i Sibelius. 

1. Effektivitet 

Jag upplevde den här metoden som mycket effektiv. Att först skapa mig en överblick över 

arrangemanget gjorde att det därefter gick både fort och lätt för mig att sätta toner på idéerna. 

Eftersom jag var både upphovsperson och arrangör fanns det inte heller någon utomstående 

part som hade åsikter om toninnehållet, utan jag fick bestämma allt själv. Jag bad om 

handledning av en lärare på min institution, men den feedback jag fick från honom kretsade 

mer kring notationsfrågor och stråktekniska aspekter. Att det musikaliska idealet var upp till 

mig att gestalta gav mig fördelen att snabbt kunna fatta kreativa beslut, vilket ledde till en i 

min mening effektiv process. 

2. Min kreativitet 

Den här processen gav mig helt klart utrymme att vara kreativ. Jag kände inte att jag behövde 

kompromissa alls med mitt uttryck och jag kände mig som att jag skapade ny musik när jag 
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arrangerade. Jag kände mig fri att utöver de mer konventionella delarna av arrangemanget 

också få skriva lite konstiga, oväntade saker, och det kändes kreativt stimulerande. Ett par 

gånger körde jag dock fast, och hade några tillfällen när jag kände mig oinspirerad. Något 

som hjälpte då var att återkomma till den grafiska notationen jag gjort i början av processen, 

och jag hittade vid flera tillfällen nya uppslag och idéer där. 

3. Musikaliskt resultat 

Det blev fyra arrangemang som sinsemellan är ganska olika, men jag upplever ändå att det 

finns en röd tråd. Vissa stråkeffekter, riff och strukturer återkommer och håller i min mening 

ihop ljudbilden mellan de olika låtarna. Delar av arrangemangen påminner om det vi ofta 

refererar till som ”klassisk” musik, och det kan betyda att de delvis bygger på fyrstämmig sats 

eller på andra sätt har en uppbyggnad som påminner om hur musik skriven för enbart 

stråkkvartett brukar låta. Arrangemangen innehåller element som kan upplevas som 

experimentella, som exempelvis snabba uppåtgående glissandi  och mattor som spelas sul 5

ponticello  för att ge en övertonsrik klang. Men arrangemangen har också delar som är mer 6

konventionella, fungerar mer som harmonisk förstärkning än som effekter och som i min 

uppfattning låter mer som ”vanliga” stråkarrangemang för popmusik brukar låta. 

4. Tillfredsställelse 

Jag känner mig nöjd med de arrangemang jag skrev. Jag tycker om att de har experimentella 

och lekfulla inslag, och att det finns en estetik som binder ihop de fyra låtarna. Processen var 

tillfredsställande, främst eftersom jag fick göra arbetet i min takt och på mitt sätt. Jag känner 

att min identitet som kompositör och arrangör finns återspeglad i det musikaliska resultatet 

och även det ger mig en känsla av tillfredsställelse. 

 glidning mellan två toner5

 spelteknik där stråken placeras nära stallet6
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Arrangemang 2 

I det här projektet arrangerade jag Liam Lövins musik. Jag var inte inblandad i 

kompositionsprocessen. Jag fick musikaliskt material att förhålla mig till i ett tidigt skede, och 

jag fick en stor mängd feedback under processens gång. 

1. Effektivitet 

Jag upplevde den här processen, ur ett rent tidsperspektiv, som både tröttsam och ineffektiv. 

Att få så mycket feedback som jag fick gjorde att det tog lång tid att arrangera, eftersom det 

fanns mycket material att processa och att det var många åsikter att ta hänsyn till. Även att 

förbereda för att få feedback stoppade upp min process: att exportera ut MIDI-stråket och 

synka det till demon efter varje session, för att Liam skulle få en ljudfil att kunna ge feedback 

på, tog mycket tid i anspråk. Därefter behövde jag vänta på feedbacken, vilket gjorde att det 

fanns dagar när jag inte kunde arbeta alls utan var tvungen att avvakta tills dess att Liam 

skulle hinna lyssna och skriva ner sina tankar. 

Samtidigt gjorde mängden feedback och det stora antalet inblandade musiker att det aldrig tog 

slut på idéer, vilket jag tror kan ha bidragit till att jag i perioder ändå kände mig effektiv. Jag 

hade alltid någon formdel med nytt material att jobba på och jag kände aldrig att jag behövde 

trycka ur mig nya idéer när jag inte hade några. Det kan ibland vara fallet när jag skriver 

ensam, och när det händer brukar jag inte känna mig särskilt effektiv. Att alltid ha saker att 

göra gjorde att jag på sätt och vis kände mig effektiv, även fast arbetsprocessen kanske inte 

alltid var det. 

2. Min kreativitet 

I den här processen upplevde jag att min kreativitet och mitt konstnärliga uttryck fick stå 

tillbaka för Liams musikaliska vision. Jag kände det som att jag i första hand använde mina 

verktyg till att uppfylla andras idéer. Det gjorde att jag inte upplevde det som en process där 

min egen kreativitet var central. 
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3. Musikaliskt resultat 

Arrangemangen består till stor del av riff och enkla melodiska linjer. Ibland dubbar stråket 

sådant som redan fanns på andra ställen i produktionen. I övrigt är det mycket mattor och i 

vissa fall pumpande åttondelar som driver låtarna framåt rytmiskt. Det finns också många 

glissandon och tremolon.  

Ett av arrangemangen, till låten Colors, visade sig vid inspelningen vara för svårt skrivet för 

stråkkvartetten som skulle spela in. Det blev inte tight eller rent nog, och vi hade en 

tidsbegränsning som gjorde att vi inte hann få ett tillfredsställande musikaliskt resultat. Delar 

av den inspelningen gick helt enkelt inte att använda. Liam löste det på ett intelligent sätt, 

genom att spela in arrangemanget med syntar vid ett senare tillfälle. 

4. Tillfredsställelse 

Jag är nöjd med hur stråkarrangemangen blev, eftersom jag tror att de kommer funka bra ihop 

med resten av produktionen. Jag tycker att resultatet blev bra relaterat till det sammanhang de 

befinner sig i. På ett personligt, konstnärligt plan, känner jag mig däremot inte lika 

tillfredsställd. Jag känner inte fullt ut att jag fått uttrycka min konstnärlighet i arrangemangen, 

och har därför lite svårt att identifiera mig med musiken.  

Själva processen var inte särskilt tillfredsställande, främst eftersom jag till stor del upplevde 

den som ineffektiv. Jag tyckte också att det var jobbigt och svårt att ta emot så mycket 

feedback på mitt arbete. Det satte dels igång min inre självkritik, och dels bidrog det till att 

arrangeringen tog lång tid och att processen kändes utdragen. 

Arrangemang 3 

I det här projektet arrangerade jag en låt av Malcolm Mostedt tillsammans med en violinist. 

Vi fick inget musikaliskt material att utgå ifrån, men lite riktlinjer för var och när stråket 

skulle vara med. Vi improviserade fram arrangemanget och spelade in det samtidigt som det 

skrevs. 
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1. Effektivitet 

Detta var på vissa sätt en ineffektiv metod. Det var dels svårt att få överblick när vi 

arrangerade på det här sättet. Att till exempel göra en så kallad ”stråkmatta” över en 

ackordprogression med sparsmakade melodiska rörelser, brukar gå fort och lätt för mig att 

skriva ihop i Sibelius och är sällan speciellt utmanande för stråkmusiker att spela in. När vi nu 

istället la på en ton i taget lite på känsla, var det lätt hänt att det uppstod problem: plötsligt 

fattades ackordstoner, vi kanske hade råkat dubbla någon ton så att samma ton återkom två 

gånger, eller också skedde stämföringen på ett omusikaliskt sätt och så vidare. Många sådana 

saker hade nog gått att lösa mer effektivt genom att arrangera musiken i noter på traditionellt 

sätt. 

En annan sak som tog tid när vi arrangerade tillsammans var kommunikationen. När jag 

skriver arrangemang ensam behöver jag inte förklara eller kommunicera mina idéer - jag bara 

skriver ner dem. Nu behövde varje musikalisk idé förklaras och ibland diskuteras innan den 

kunde genomföras. 

Men att samarbeta med en musiker sparade också tid, i andra bemärkelser. Eftersom jag inte 

spelar något stråkinstrument själv, känner jag ofta en osäkerhet när jag arrangerar kring vad 

som är lätt respektive svårt att spela. Nu när jag samarbetade med en violinist fick jag svar på 

sådana frågor direkt. Det gick enkelt och snabbt att få koll på vad som låg bra respektive 

dåligt på instrumentet, och vilken typ av fraser violinisten intuitivt spelade gav mig en känsla 

för vad som kändes naturligt för en stråkmusiker att spela på en sån här typ av låt. Även att 

veta att arrangemanget kommer fungera bra för musikern att spela (eftersom vi spelade in det 

direkt) sparade oss efterarbete i form av att välja tagningar, samt eventuellt korrigerande av 

pitch och time. 

2. Min kreativitet 

Jag kände mig kreativ i den här processen. Det var väldigt roligt att få testa sina idéer och 

höra dem direkt. Att få ta del av min medarrangörs idéer gjorde mig också inspirerad. Denna 

process liknade på många sätt improvisation och komposition mer än det liknade mina 

tidigare erfarenheter av stråkarrangering, vilket kändes kreativt och kul. 

!  10



3. Musikaliskt resultat 

Det blev i min mening ett fint stråkarrangemang, som både har virtuosa och enkla inslag. 

Stråket kommer in sent i låten och gör en storslagen entré. Arrangemanget är uppbyggt av 

enkla melodier i relativt långa linjer, ligger i många lager och spänner över ett stort register. I 

det harmoniskt mer komplexa outrot ligger det många stämmor i en massiv men mjuk 

stråkmatta, som ackompanjerar en melodi spelad av en solofiol. Det är inte särskilt 

experimentellt och innehåller nästan inga okonventionella stråkeffekter eller riff. 

Arrangemanget är relativt enkelt och traditionellt, men samtidigt romantiskt. 

4. Tillfredsställelse 

Jag tycker att arrangemanget har många goda kvaliteter, vilket bidrar till en känsla av 

tillfredsställelse med resultatet. Jag är väldigt nöjd med de snabba uppåtgående rörelserna i 

fiolstämmorna i den första insatsen. Jag tror inte jag hade vågat skriva så avancerade saker 

om inte violinisten varit med, eftersom jag inte vetat vad som är genomförbart att spela på fiol 

i det tempot. Eftersom vi skrev slingorna tillsammans behövde jag inte ens tänka på det. Det 

gör att jag känner att jag tänjt på mina gränser som arrangör, vilket är både tillfredsställande 

och roligt. Samtidigt är jag mindre nöjd med de enklare delarna, eftersom jag tycker att de 

hade kunnat ha mer finess - jag hade kunnat fylla ut dem med små rörelser mellan stämmorna 

som hade gjort de partierna lite mer intressanta. Sådana saker tror jag hade varit lättare att få 

till om jag hade arrangerat ensam efter en mer traditionell metod. 

Att jag i egenskap av arrangör lärde mig mycket av violinisten, samt att vårt arbetssätt kändes 

improvisatoriskt och kreativt gjorde att jag generellt kände mig musikaliskt tillfredsställd 

under processen.  

Avslutande diskussion 
Nedan kommer jag reflektera litegrann kring för- och nackdelarna mellan att arrangera själv 

respektive ensam, om konflikten mellan att vilja uttrycka sin egen konstnärlighet och att 

uppfylla någon annans vision, samt lite om hur jag upplever skillnaden mellan att arrangera 

och komponera.  

!  11



Att göra det lätt för sig, eller svårt 

Jag upplevde att det allra enklaste sättet för mig att arrangera stråk är att arbeta ensam efter 

min egen metod. Metoden var effektiv, jag kände mig kreativ, jag blev nöjd med det 

musikaliska resultatet och jag kände att processen var tillfredställande. Innebär detta att det är 

bäst för mig att arbeta ensam och arrangera min egen musik? 

Jag är inte säker på det. Att arbeta ensam med arrangering är visserligen både enkelt och 

tillfredsställande för mig, och att kunna arbeta själv på ett effektivt sätt tror jag är en stor 

tillgång i mitt arbete som arrangör. Men jag anar också att det finns en poäng med att arbeta 

tillsammans med andra. Att arrangera andras låtar, där en extern upphovsperson har åsikter 

och ambitioner för arrangemanget, tvingar mig att vidga mina vyer och testa nya saker. På så 

vis utvecklas jag som arrangör. Jag hade exempelvis aldrig skrivit den typen av arrangemang 

som jag gjorde till Liams musik om inte han gett mig impuls till det. Jag hade heller aldrig 

vågat skriva så pass svårspelade passager som återfinns i Malcolms musik, om inte violinisten 

gett mig impuls till det. Att att arbeta med andras originalkompositioner, och att samarbeta i 

arrangeringsprocessen, gav i båda fallen utfallet att något nytt hände, och det tror jag är något 

värdefullt för mig och min utveckling som stråkarrangör.  

Att utmaningar är bra för en arrangör finner jag stöd för i en kandidatuppsats skriven av 

Nicklas Dahlin (2013). Han beskriver i sitt arbete om popblåsarrangering hur det varit både 

viktigt och lärorikt för honom att gå utanför sin egen genre när han arrangerar. Han för fram 

idén att man i sin egen genre har ett gott öra för nyanser och små variationer i arrangemangen, 

men att när man går utanför sin trygga zon låter det mesta likadant. ”Alla människor har 

någon stil dom verkligen gillar och känner sig hemma, en stil där man vet precis hur det ska 

låta och hör direkt om någonting inte är som det ska. (…) Som arrangör är det viktigt att 

vidga ’sin genre’ och ta en bit i taget tills man har en stor genrebredd” .  Jag tror att jag genom 7

att arrangera andras musik, med förutsättningar som utmanar mina vanliga tillvägagångssätt, 

kan utveckla mig som arrangör på flera plan. 

 Dahlin, ”Popblåsarrangering”, s. 407
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Att uttrycka sig konstnärligt eller göra beställaren nöjd 

När jag arrangerade åt andra uppstod en konflikt i mig, mellan min egen konstnärliga 

integritet och beställarens musikaliska vision för arrangemanget. Jag förstår å ena sidan att jag 

som arrangör tar på mig rollen att förverkliga kompositörens vision för hur musiken ska låta. 

Kompositörens vision - inte min egen. Samtidigt är jag som person konstnärligt lagd, med ett 

eget behov att uttrycka mig. Jag har många musikaliska idéer, och förväntas som arrangör 

skapa musikaliskt material som på något sätt är färgat av min kreativitet. Hur balanserar man 

det här aspekterna på ett bra sätt, och hur stora friheter får jag ta mig som arrangör åt andras 

kompositioner? 

I projekt nummer tre kände jag att det uppstod en relativt bra balans mellan beställarens 

riktlinjer och min egen konstnärliga frihet. Kompositören Malcolm hade visserligen någon 

form av vision för stråkarrangemanget och hur det skulle låta, men samtidigt visade han stor 

tillit till mig som arrangör och till min kreativitet. Det gjorde att jag kände mig tillräckligt 

styrd för att veta vad som förväntades av mig och att vi var på rätt väg, samtidigt som det 

fanns mycket plats för mig och violinisten att skriva och spela saker som hade ursprung i vår 

gemensamma kreativitet.  

I projekt två å andra sidan kände jag mig mer som en hantverkare än som en kreatör. Jag 

kände återkommande att jag använde mina musikaliska verktyg till att uppfylla Liams 

musikaliska vision, snarare än att jag själv skapade något utifrån min egna kreativitet. Det 

kändes lite som att vem som helst hade kunnat skriva arrangemangen, och som att de till sist 

inte hade så mycket med mig och min musikalitet att göra. Det fick mig att inse att det viktigt, 

och svårt, att veta sin roll i ett projekt och konsekvent förhålla sig till den. Och jag märkte att 

det kan vara svårt för mig att som både skapande person och arrangör, balansera det 

huvudsakliga målet - att kompositören blir nöjd, med mitt eget behov av att uttrycka min 

konstnärlighet. Eftersom Liam hade många tydliga musikaliska idéer kring arrangemangen, 

fanns det inte mycket plats i just det här projektet för mig att uttrycka min egen kreativitet, 

men det var också helt i sin ordning eftersom han var kompositör och jag var arrangör. Jag 

fick istället försöka visa respekt för hans kreativitet och vision och ta mig an arbetet att först 

och främst försöka uttrycka hans idéer istället för mina egna. Det var inte alltid så lätt, men 
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säkert lärorikt - eftersom jag tror att förmågan att balansera de här sakerna är väsentligt hos en 

bra arrangör. 

Var är jag fri? 

Simon Strand (2015) skriver i sin kandidatuppsats angående att skriva musik till andra, att han 

upplever att det gör honom friare i kompositionsprocessen. ”Tack vare detta arbetet har jag 

vågat experimentera mera än vad jag gjort innan när jag skrivit låtar och det kändes som att 

jag klev ur min egna komfortzon för att sedan kliva in i någon annans, beroende på vilken 

artists låt jag jobbade med(…)” . Det tycker jag är intressant, eftersom jag å ena sidan kan 8

förstå att det kan bli så när det gäller att skriva musik till någon annan. Då får man en chans 

att sätta sina egna ambitioner åt sidan och istället fokusera på någon annans kreativa vision. 

Om man upplever sig begränsad av sina egna musikaliska ideal kanske man känner sig friare 

när man får skriva åt andra. Och kanske underlättar det att man inte måste ”stå för” musiken 

lika helhjärtat, om den är skriven med en annan artist i åtanke?  

Men samtidigt som jag kan förstå och känna igen mig i Strands resonemang, kände jag själv 

inte alls så som stråkarrangör när jag skulle skriva åt andra. Detta gällde kanske främst i 

processen med Liams musik. Där kände jag mig snarare kände begränsad av att ständigt ha en 

annan persons musikalitet och åsikter att förhålla mig till. När jag skrev arrangemang till min 

egen musik  kände jag mig däremot väldigt fri, som att jag verkligen kunde ta ut svängarna 

och testa allt jag kände mig nyfiken på. Den friheten är en stor skillnad för mig i upplevelsen 

av att skriva arrangemang till mig själv jämfört med att skriva till andra.  

Fast kanske finns det också en väsentlig skillnad mellan att arrangera andras musik och att 

komponera till andra artister? Som arrangör ingår det att visa hänsyn till upphovspersonens 

konstnärskap när man anlitas, och det innefattar att vid behov kunna kompromissa med sin 

egen kreativitet. I de sammanhang där jag arbetat som arrangör har kompositören alltid haft 

sista ordet när vi tyckt olika. Det förhållningssättet tror jag skiljer arrangering från 

komposition i det här sammanhanget, och gör det kanske svårt att jämföra min upplevelse 

med Strands. Balansgången mellan mitt eget kreativa uttryck och upphovspersonens har 

 Strand, ”Att skriva låtar till andra artister”, s. 98
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kanske bidragit till att jag känt mig mindre fri som arrangör till andras musik än vad jag 

potentiellt kunnat göra som i rollen som kompositör. 

Förslag till framtida forskning  

Ett problem med min undersökning är att både musiken och metoden skiljer sig åt mellan 

projekten. Det hade, för undersökningens skull, varit optimalt att arrangera samma låt med 

olika metoder, för att tydligare kunna se eventuella tendenser och samband. Som det är nu har 

jag haft svårt att tydligt upptäcka någon koppling mellan val av metod och typ av 

arrangemang. Mitt förslag till vidare forskning i ämnet är att genomföra en mer kontrollerad 

och tydligare avgränsad undersökning, där man förslagsvis skulle kunna använda olika 

metoder för att göra flera olika arrangemang till samma komposition. 
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