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Abstrakt 

Hvordan kan en låt oppfattes ulikt ut ifra hvordan den er arrangert og fremført? Hvilke 

følelser bringer ulike instrumenter med seg? Hvilken rolle spiller produksjonen for hvordan 

en låt blir tolket? Jeg har i forbindelse med dette prosjektet laget en akustisk live-versjon av 

en av mine egne, utgitte låter og har undersøkt hvordan disse to versjonene oppleves 

forskjellig av lytterne. Låten heter ”Du” og er i utgangspunktet en veldig produsert poplåt 

med fullt band og jeg ville se hvordan låten blir oppfattet med et helt annet arrangement. For 

å få svar på dette har jeg sendt de to versjonene og et spørreskjema til 9 personer. Prosjektet 

har gitt meg en ny oppfattelse av hvordan ulike mennesker tolker ulik fremførelse av musikk. 

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hva det er som gjør at man opplever 

samme låt på forskjellig måte ut ifra hvordan den blir fremført og presentert. 

Nøkkelord: arrangement, live, akustisk, produksjon, følelser 
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Innledning 
Jeg skriver musikk fordi jeg brenner for det og fordi det er min største lidenskap. Jeg skriver 

for å få utløp for mine følelser. Men som musiker er det likevel interessant å vite hva lytterne 

synes om musikken man gjør, både fra folk som kan mye om musikk selv, men også fra de 

som ikke er skolerte innen musikkfaget.  

Som låtskriver skriver man ofte både i gruppe og alene. Når man skriver alene går man ofte 

etter hva man selv synes høres bra ut og etter egne preferanser, men man vet kanskje ikke 

hvordan dette oppfattes av de som skal lytte på musikken senere. Alt du gjør som låtskriver og 

produsent spiller en rolle for hvordan lytterne tolker og hører på musikken. For selv etter at 

selve låten er ferdig - med tekst, melodi og akkorder, så er hele produksjonen igjen. Hvilke 

instrumenter du bruker, hvordan du mikser lydene du velger, hvilket tempo som benyttes, 

hvilken toneart du spiller i, hvilke typer trommelyd eller synther du velger, hvilke plug-ins du 

bruker - alt spiller en rolle for hvordan resultatet blir til slutt. Produksjonen kan forandre en 

låt totalt. 

På Spotify og Youtube kan man se en stor interesse for akustiske covers. Kjente og ikke så 

kjente artister lager akustiske versjoner av andres eller egne låter, og folk elsker det. Mange 

artister lever av å lage akustiske covers på Spotify. De blir lagt til på Spotifys ”Acoustic 

Covers”-lister og får millioner med streams . Selv om det meste av pop-musikken som blir 1

produsert i dag gjerne låter veldig produsert og fikset på, virker det som at mange likevel liker 

det mer enkle og akustiske soundet. 

Når jeg skriver musikk alene er jeg ganske spontan, jeg tenker ikke så mye på hva som er 

”bra” eller ”dårlig” og jeg tenker ikke så mye på hva andre tenker om musikken. Jeg synger, 

skriver og spiller det jeg selv liker og fokuserer ikke så mye på hvordan det vil oppfattes av 

lytterne. Det skal derfor bli veldig interessant å faktisk undersøke hvordan lytterne oppfatter 

min musikk.  

 Streaming kan i denne sammenhengen defineres som å spille av en musikkfil via internett, men uten å lagre den på disk.1
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Formål og spørsmål 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor forskjellig en låt kan oppfattes ut ifra 

hvordan den fremføres.  

Spørsmål 

- Hva er det som gjør at en låt oppfattes ulikt avhengig av hvordan den er arrangert 

og fremført?  

- Hvilke følelser bringer ulike instrumenter med seg?  

- Hvilken versjon blir best likt, og hvorfor?  

Begrensninger 

Et prosjekt som dette kan man gjøre veldig stort om man vil. Hvordan en låt oppfattes ut ifra 

hvordan den blir fremført kan undersøkes på mange andre måter enn å sammenligne en 

akustisk versjon med den originale. Man kan variere sjanger, tempo, toneart, innspillingssted 

eller til og med språket på teksten. Jeg valgte først og fremst å fokusere på en annen type 

instrumentering i den akustiske versjonen enn det det er i den originale versjonen, men valgte 

også et litt langsommere tempo i den akustiske versjonen, da dette føltes naturlig.  

Tidligere forskning og teoretiske utgangspunkter 
I Gunnar Ternhags bok, ”Vad är det jag hör”, deler han musikkanalysering opp i to 

hovedgrupper. På svensk ”intentionsanalys” og ”receptionsanalys”, som jeg på norsk velger å 

kalle intensjonsanalyse og mottakeranalyse.  

En intensjonsanalyse fokuserer å høre musikken fra komponistens perspektiv. Her prøver man 

å forstå hvordan musikken er laget, hvordan alle instrumentene har sin rolle i musikken og 

hvordan musikkskaperen tenkte da hen skrev musikken. I en intensjonsanalyse vil man rett og 

slett forsøke å forstå intensjonene til den som lagde musikken.  

En mottakeranalyse fokuserer på lytterens perspektiv og handler om lytterens inntrykk av 

musikken. Her er lytteren i sentrum og det handler om lytterens opplevelse av musikken og 
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hvilke følelser musikken vekker. Den vanligste formen for mottakeranalyse vi ser i hverdagen 

er musikk-kritikere. De fokuserer på hvordan de opplever musikken selv og fokuserer ikke så 

mye på hvordan musikerne eller komponisten har tenkt. Noen mener at mottakeranalysen er 

mer rettferdig mot musikken fordi den faktisk undersøker musikkens viktigste funksjon: 

nemlig å påvirke sitt publikum. 

Jeg kommer hovedsakelig til å fokusere på mottakeranalyse i dette prosjektet da jeg er 

nysgjerrig på hvordan lytterne oppfatter musikken. Det er dette jeg vil undersøke. Man kan 

kanskje si at jeg også fokuserer litt på intensjonsanalyse fordi jeg selv har intensjoner om 

hvordan jeg ønsker at musikken skal påvirke dem, for eksempel at jeg vil at den akustiske 

versjonen skal oppleves litt mer sentimental og berøre mer enn den originale versjonen. Men 

dette er ikke mitt hovedfokus. Undersøkelsen blir å fokusere på hvordan mottakerne, altså 

lytterne, oppfatter min musikk.  

Metode 
Min metode begynte med at jeg delte opp prosjektet i tre steg - først å skrive det akustiske 

arrangementet på låten, så spilte jeg inn den akustiske versjonen og til slutt spurte jeg en 

testgruppe med ni utvalgte venner hvordan de oppfattet denne akustiske versjonen i forhold til 

den originale versjonen. 

Komposisjon av det akustiske arrangementet 

Min aller første tanke var at den akustiske versjonen skulle inneholde strykere. Jeg ville lære 

meg å skrive bedre for strykere og syntes at dette var en bra mulighet til å fokusere på det. Jeg 

begynte å lete etter stryker-instrumentalister som går på skolen og fant en fiolinist og en 

cellist som var interesserte i å være med. Deretter begynte jeg å skrive arrangementet og 

merket fort at jeg ville ha et litt langsommere tempo enn det originalinnspillingen har. Den 

akustiske versjonen er bygd på strykeinstrument, og det var for strykerne jeg komponerte 

først. Deretter bestemte jeg hvor jeg ville at piano og gitar skulle spille. Piano og gitar finnes 

også i den originale versjonen av låten og jeg ville derfor gi strykerne mer plass for at den 

akustiske versjonen skulle bli ganske annerledes. En tanke jeg hadde da jeg skulle arrangere 
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for strykere var at jeg ville at låten skulle bli litt mer sentimental og vekke sterkere følelser 

enn den originale. Den originale er en ganske tøff og energifull låt, selv om teksten i seg selv 

er ganske trist og følelsesfull. I den akustiske versjonen ville jeg altså få handlingen og 

følelsene i teksten tydeligere frem. 

Innspilling av den akustiske versjonen 

Etter at arrangementet var ferdig samlet jeg sammen venner som ville være med som 

musikere. Alle medvirkende som nevnes med navn og bilde i denne teksten, har gikk tillatelse 

til meg til å nevne dem. Det ble Sara Hermansson på piano, Ludvig Algovik på el-gitar, 

Felicia Billerhag Hammarteg på fiolin og Alma Bengmark på cello. Jeg fikk også med meg 

Salome Gunnarsson som innspillingstekniker. Fra begynnelsen var planen å spille inn live-

versjonen i Studio 2 på skolen (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) med de mikrofonene 

og det utstyret som var der. Men brått ble jeg nødt til å endre planer da corona-pandemien 

kom og skolen stengte. Jeg bestemte meg for at min beste mulighet var å gjennomføre 

innspillingen i stua i leiligheten der jeg bor. Heldigvis bor jeg ganske romslig, så det var ikke 

vanskelig å få plass til alle. Jeg snakket med venner og bekjente fra skolen og fikk ordnet 

mikrofoner og alt utstyret vi trengte. Før innspillingen sendte jeg ut noter til strykerne og vi 

hadde en øvelse alle sammen dagen før innspillingsdagen. Etter innspillingen var ferdig hjalp 

Salome meg med å mikse slik at det låt ordentlig bra. 

Spørreundersøkelsen 

Etter at miksen var klar var det på tide å formulere noen spørsmål som jeg skulle sende til 

testgruppen. Jeg spurte ni av mine venner om de ville lytte på begge versjonene for så å svare 

på noen spørsmål:  

- Hvilke følelser vekker denne versjonen hos deg? 

- I hvilken situasjon vil du gjerne høre på denne versjonen?  

Disse to spørsmålene skulle de svare på rett etter å ha lyttet til hver enkelt av versjonene.  
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Etter å ha lyttet til de to ulike versjonene kom det et avsluttende spørsmål:  

- Hvilken versjon foretrekker du å høre på igjen, og eventuelt hvorfor? 

Med denne informasjonen skulle jeg få se hvordan de ulike versjonene påvirker lytternes 

opplevelse av versjonene.  

Resultat 

Komposisjon av det akustiske arrangementet 

Arrangeringen av den akustiske versjonen gikk veldig greit og det var gøy å forsøke å 

gjenskape låten på en annen måte. Teksten i låten handler om en person som er ulykkelig 

forelsket i en annen person som igjen har kjærlighetssorg over en tredje person. Det er altså 

en ganske trist og sentimental låt. I originalversjonen, som er innspill med fullt band, 

energirikt trommespill i ”drum & bass”-stil, synther og kor, kan teksten etter min mening 

nesten oppfattes litt desperat. I den akustiske versjonen ville jeg forsøke å skape et litt større 

fokus på sorgen og den sentimentale og triste delen av teksten. Det var også litt derfor jeg 

valgte å bygge hele det akustiske arrangementet på strykerne, da jeg selv synes at 

strykeinstrument kan være utrolig vakkert og vekke mange følelser. Det å arrangere den 

akustiske versjonen var også veldig gøy fordi det var som å gå tilbake til da jeg først skrev 

låten. Fra begynnelsen var det nemlig en veldig rolig låt og det var en tilfeldighet som gjorde 

at originalinnspillingen fikk det trommearrangementet som den fikk, noe som jeg er veldig 

fornøyd med, men som altså ikke var tanken fra begynnelsen. Derfor var det gøy å arrangere 

en versjon til av låten som er mer slik den opprinnelig var tenkt da jeg satt med gitaren og 

skrev den. Låten har ganske mange deler og det var viktig for meg å gjøre arrangementet for 

strykerne interessant. Jeg har derfor gjort hver del ganske særegen og passet på at rytmene og 

tonene som strykerne spiller er ulike for nesten hver eneste del av låten, slik at det nesten blir 

som en fortelling med nye elementer og uttrykk i hver del. Da jeg skrev for strykerne fikk jeg 

også gode tips av Adam Dahlström, en student i Musik- och Medieproduktion  årskurs 2 som 2

er veldig erfaren når det gjelder arrangering for strykere. Det var til god hjelp og han viste 

 Musik- och Medieproduktion er en bachelor-utdanning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm2
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meg noen tips til hvordan man kan arrangere enkelt, men interessant for strykere. Da jeg var 

fornøyd med det jeg hadde komponert for fiolinen og celloen, begynte jeg å tenke ut hvordan 

jeg ville at piano og gitar skulle spille. Jeg ga musikerne relativt mye frihet og de fikk 

hovedsakelig beskjed om å følge akkord-skjemaet, men jeg forklarte hvor jeg ville at de 

skulle spille mer/mindre, sterkere/svakere osv. For piano hadde jeg bestemt visse strofer som 

pianisten skulle spille gjentatte ganger under låten, nesten som et hook . Jeg sendte ut notene 3

og en demoversjon av den akustiske låten til musikerne ca en uke før innspillingsdagen.  

Innspilling av den akustiske versjonen 

Vi gjennomførte innspillingen i stua i min leilighet og jeg ble veldig fornøyd med den 

løsningen, selv om det ikke var planen fra begynnelsen. Spesielt ble jeg fornøyd fordi det ble 

en hyggelig og hjemmekoselig stemning, noe som passet bra da jeg også valgte å filme 

innspillingen for å kunne lage en video av live-sesjonen senere. Videoen er ikke en del av mitt 

eksamensprosjekt, men det at det ble en hjemmekjær og trygg stemning i en vanlig stue bidro 

kanskje også til at innspillingen ble bra. 

Musikerne og jeg hadde en øvelse dagen før innspillingen hjemme i stua mi. Jeg fikk låne 

mikrofoner av venner og bekjente fra skolen og da innspillingsdagen kom rigget vi opp 

mikrofonene, testet lyden og begynte å spille inn. Vi gjorde flere innspillinger, kanskje 5-6 

stykker før vi følte at vi hadde en som var bra nok til å brukes. Dette var jo ikke bare en 

akustisk innspilling, men også live. Det er et one-take av alle sammen som spiller samtidig og 

det i seg selv påvirker også resultatet og hvordan det låter til slutt. Hvis man sammenligner 

det med originalversjonen der man har spilt inn mange ganger og klipt, limt, fikset og pirket 

på alle musikere, låter nok den akustiske versjonen spontant veldig annerledes - mer rått, ekte 

og naken. Etter at innspillingen av live-versjonen var ferdig, mikset Salome innspillingen.  

 Et hook er en kort musikalsk frase som repeteres flere ganger i løpet av en låt for å skape gjenkjenning og for å fange 3

lytterens øre
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Spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen har definitivt vært en veldig interessant prosess i dette prosjektet. Jeg 

skrev til ni av mine venner og spurte om de kunne ta seg tid til å lytte på begge versjonene av 

låtene og deretter svare på noen spørsmål. Alle de som deltok i spørreundersøkelsen var 

mellom 20-40 år og studerer, har studert eller kan generelt mye om musikk. Dette var egentlig 

tilfeldig, men noe jeg innså i ettertid og som helt sikkert spiller en rolle for hvordan de lytter 

til musikken. Etter både original-versjonen og live-versjonen skulle de svare på disse to 

spørsmålene jeg skrev i metoden. Svarene jeg fikk har jeg samlet i tabellene nedenfor:  
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Akustisk versjon Hvilke følelser vekker denne 
versjonen hos deg?

I hvilken situasjon vil du 
gjerne høre på denne 
versjonen? 

Person 1 Savn, svik, å ha mistet noen 
man liker, sårbarhet, nostalgi, 
vemod, håp, følelsen av å ta 
seg videre.

Når jeg har fokuset til å 
virkelig høre på musikken. 
Når jeg føler kjærlighetssorg.

Person 2 Jeg føler teksten veldig mye. 
Ærlighet, litt trist, støtte, 
omsorg. 

Om jeg er trist og lengter etter 
å bli forstått, støttet og få 
kjærlighet. 

Person 3 Vemod, tristhet, 
omtenksomhet, vennskap og 
støtte.

Aktivt lyttende hjemme, live, 
på bussen med 
støyreduserende 
hodetelefoner, når jeg er 
alene.

Person 4 Trist og skjør, men også feel 
good av celloens pumpende 
staccato.

Når jeg går en tur, er lei meg, 
slapper av, live, den skulle 
passe bra i en film.

Person 5 Nostalgi, sentimentalitet, tapt 
kjærlighet.

Når jeg vil høre på Kristine.

Person 6 Alvor og spenning. Når jeg føler meg trist og 
kanskje går igjennom noe 
vanskelig.

Person 7 Tung og alvorlig. Man hører 
mer på og føler mer med 
teksten på denne versjonen.

På nattbussen, når man ligger 
i sengen og ser på mobilen, 
når man vil ta det rolig eller 
føler seg lei seg. 

Person 8 Melankoli, følelse av vår, 
iver, tatt.

Når jeg går en tur på våren. 

Person 9 Undrende, beende, sårbar, 
men likevel trygg og 
selvsikker. Varme og tristhet. 
Får assosiasjoner til skog, 
frisk natur, yr, litt sol.

I melankolske, triste øyeblikk.  
Når jeg vil lytte på teksten.

!  8



Original versjon Hvilke følelser vekker denne 
versjonen hos deg?

I hvilken situasjon vil du 
gjerne høre på denne 
versjonen? 

Person 1 Følelsen av å vær lei på noens 
oppførsel, sårbarhet med 
holdning, optimisme, 
forhåpning av å komme 
nærme noen.

På veg, på metroen, når 
tankene også kan vandre.

Person 2 Litt mer nøytralt, lytter ikke 
like mye på teksten, føler 
omsorg, støtte, kjærlighet, 
positivitet, feel good og 
styrke.

På veg til skolen. Eller om jeg 
har problem og ønsker å bli 
forstått og tro på meg selv.

Person 3 Sommer, vemod, frihet, 
melankoli, fellesskap.

I bilen, hjemme, når jeg lager 
mat, soundtrack til en film, 
når jeg springer.

Person 4 Denne kan man digge til, men 
er også fin pga melodien og 
koret som er fint mot groovet.

Når jeg vil danse, når jeg går 
tur, når man henger med 
kompiser, på koselige fester 
og middager. 

Person 5 Nostalgi, sentimental, tapt 
kjærlighet, men fortsatt litt 
festlig

Når jeg er hjerteknust på veg 
hjem fra en fest. Eller bare 
når jeg vil høre Kristine 
synge.

Person 6 Motivasjon, optimisme og 
trygghet. 

Når jeg kjører bil veldig fort 
eller når jeg vil føle meg litt 
ekstra gira og oppmuntret.

Person 7 Motivasjon, lys, glede, 
friskhet, vårdager.

Når jeg går i byen, sitter på 
bussen/metroen, når man er 
ute og rører på seg generelt, 
når jeg sitter hjemme og 
studerer eller maler. 

Person 8 Glad, hyper, imponert. I en karusell, soundtrack til en 
film eller serie.

Person 9 Godfølelse, oppmuntrende, 
lystig, håpefull, inviterende, 
varme, glede, feel good, tro, 
høy selvtillit, overbevisende.

På både gode og dårlige 
dager. På sommeren, når jeg 
kjører bil. Når jeg vil komme 
i bedre humør, når jeg trenger 
energi, når jeg vil danse.
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Avsluttende 
spørsmål

Hvilken versjon foretrekker du å høre på igjen, og eventuelt hvorfor?

Person 1 Spørs på situasjon og humør. Originalversjonen vil jeg høre på igjen 
når jeg er på et bedre humør og er på veg noen stans, eller gjør noe 
annet samtidig, som for eksempel å vaske opp. Den akustiske 
versjonen skulle jeg også ville høre på igjen, men på en litt gråere dag. 
Kanskje også på metroen, men når jeg er på et litt mer sentimentalt og 
ettertenksom humør og vil bli rørt av den nakne versjonen.

Person 2 Jeg synes at den akustiske versjonen virkelig er fin, fordi teksten 
kommer tydeligere frem og mer til sin rett. Men jeg liker veldig godt 
produksjonen på den originale versjonen, det er vanskelig å velge. Jeg 
velger nok originalversjonen fordi jeg liker at den er litt mer 
motiverende og feel good, noe som gjør meg glad.

Person 3 Begge er veldig bra og har virkelig sine ulike kvaliteter og jeg vil høre 
begge versjonene igjen, men jeg ble litt mer berørt av den akustiske 
versjonen. Den føltes veldig levende og sang-melodien og karakteren i 
stemmen kom fram litt mer i den, synes jeg. Jeg lyttet mer på teksten 
og den gjorde meg mer rørt i den akustiske versjonen.

Person 4 Det er vanskelig fordi de er i så ulike genre, så det blir vel hvilken 
genre jeg liker mest. Jeg foredrar nok den akustiske versjonen fordi 
jeg liker at den føles mer naken og skjør, og låten kommer fram på en 
fin måte av de ulike instrumentene. Jeg er også svak for 
strykeinstrument. Jeg liker også det akustiske sundet, 
produksjonsmessig. 

Person 5 Jeg foredrar originalversjonen. Jeg liker trommene og produksjonen!

Person 6 Jeg vil veldig gjerne høre begge versjonene om og om igjen, men for å 
svare på spørsmålet så skulle jeg si originalversjonen. Elsker energien 
i den og føler meg som lytter trygg på at den oppleves veldig 
gjennomarbeidet som arrangement. 

Person 7 Originalversjonen! Mest fordi at jeg liker forte låter som gir meg 
motivasjon og energi. Føles mer som at man er i en musikkvideo når 
man hører på originalversjonen og er ute og går.

Person 8 Den akustiske. Jeg synes den vekte sterkere følelser.

Person 9 Jeg liker begge versjonene veldig godt og kommer til å lytte til begge 
ut ifra hvilken sinnstilstand jeg er i. Dersom jeg må velge en, må det 
bli den originale. Dette er mye pga min nåværende livssituasjon, der 
jeg ikke har tid til å bruke mye energi på triste følelser, og derfor 
velger låter med mer lystig tone. På en typisk dag ville jeg lyttet til 
den originale 10 ganger, mens jeg hadde lyttet til den akustiske 
versjonen 1 gang. Den originale versjonen føles lettere å lytte på. 
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Dette var utrolig spennende informasjon for meg å lese. For det første var det veldig mye 

likheter i hvordan lytterne oppfattet låtene. De fleste beskrev den akustiske versjonen som 

trist og følsom og at de ville lytte til den når de var lei seg, når de kanskje ville gråte og når de 

trengte medfølelse. Mange nevnte også at de fokuserte og lyttet mer på teksten i denne 

versjonen. De fleste beskrev også den originale versjonen som motiverende og feel good og at 

de ville lytte på den når de kjørte buss eller vasket opp. Dette er veldig interessant for meg da 

jeg er en person som legger mye vekt på teksten i en låt. Tydeligvis kan teksten oppleves 

veldig forskjellig ut ifra hvordan låten er arrangert. Flere ville lytte på den akustiske versjonen 

når de var alene eller hadde tid til å virkelig lytte på låten, men når det gjaldt den originale 

versjonen var det flere som gjerne ville lytte på den mens de gjorde noe annet eller hadde 

fokus på flere ting samtidig.  

Selv om mange kunne tenke seg å høre på begge versjonene igjen, men da i ulike situasjoner 

og sinnsstemninger, ville de fleste valgt å lytte på den originale versjonen. Dette fordi at den 

gir motivasjon og en god følelse, og fordi den rett og slett er lettere å høre på. Den akustiske 

versjonen syntes de fleste krevde mer energi og tid, man skulle virkelig sette seg ned og lytte 

på den og føle musikken. Spesielt interessant synes jeg det var at ”person 9” skrev at hen helst 

ville lytte til originalversjonen igjen, fordi hen er i en periode i livet der hen ikke har tid til å 

bruke energi på å være trist. Dette kan jeg selv kjenne meg igjen i - at det kan friste mer å 

høre på musikk som ikke veier så mye og som ikke gir så sterke inntrykk, fordi man rett og 

slett ikke orker det. Dette er noe man kan tenke på når man skriver musikken, at om man 

skriver en tung låt med dyp handling og arrangerer den på en mer alvorlig og naken måte, vil 

det kanskje kreve mer av lytteren enn det gjør om du pakker inn låten i en fengende beat med 

kule synther. Jeg sier ikke at låten blir bedre eller dårligere, men en låt som er arrangert slik 

som min akustiske versjon vil kanskje få færre streams enn originalversjonen. På den annen 

side, vil den berøre flere mennesker. Personlig synes jeg selv det gir meg mer å vite at jeg 

berører mennesker, enn at jeg får mange streams. Det handler om kvalitet foran kvantitet og 

jeg vil heller ha en liten mengde trofaste lyttere, enn mange tilfeldige «fraværende lyttere» 

som hører musikken min i bakgrunnen mens de går og handler sokker på en klesbutikk.  

Originalversjonen syntes de fleste godt kunne fungere som bakgrunnsmusikk på fest, når man 

kjører bil eller når man arrangerer en hyggelig middag med venner. Flere nevnte også at låten 
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generelt kunne passet som et soundtrack til en film, noe jeg synes var veldig inspirerende å 

høre.  

Man kan si at dette var et vellykket prosjekt på flere måter. Det var vellykket fordi jeg fikk 

lære meg mer om hvordan folk tenker når de hører musikken min og hvordan de analyserer 

og oppfatter den forskjellig ut ifra hvordan jeg velger å arrangere den. Man kan også si at jeg 

fikk til det jeg ville, da den akustiske versjonen faktisk førte til at testgruppen lyttet mer på 

teksten enn de gjorde da de lyttet på den originale versjonen, og de ble mer berørt og følte 

mer sorg og medfølelse. Dette var et mål jeg ville oppnå og som virker å ha fungert. 

Avsluttende diskusjon 
Man kan jo spørre seg: hva det er som gjør at lytterne i testgruppen var ganske enige i sine 

tilbakemeldinger? Først av alt er låtene arrangert med ulike instrumenter: den akustiske 

versjonen er arrangert for vokal, piano, el-gitar, fiolin og cello. Den originale versjonen er 

arrangert for vokal, kor, piano, synther, el-gitar, bass og trommer. En akustisk versjon med 

mindre ”perfeksjon” i miksen vil kanskje oppfattes som mer nær og dermed vil man 

automatisk lytte mer på teksten. En mer produsert låt med synther, bass og trommer vil 

muligens vekke følelsen av å ville danse eller en følelse av motivasjon og glede. Trommene er 

en viktig del av originalversjonen, men de finns ikke i det hele tatt i den akustiske versjonen. 

Dessuten går låtene i ulikt tempo. Den originale låten går i 160 bpm, og den akustiske 

versjonen går i ca 138 bpm, mer enn 20 bpm saktere. Det er en ganske stor forskjell og gir et 

helt annet inntrykk, da en låt som går fort ofte fører til at man kanskje vil ut å løpe eller kjøre 

bil, mens en låt i et saktere tempo heller passer bedre i en situasjon der du vil ligge på sofaen 

og lukke øynene. Kanskje har det også noe å si at de som svarte på spørsmålene hadde til 

felles en stor interesse og forståelse for musikk.  

Jeg mener også at hvilken låt personene i testgruppen likte best opplagt har noe med personlig 

preferanse å gjøre. Jeg kjenner disse menneskene i testgruppen og merket at de personene 

som jeg vet spiller og lytter på musikk med et mer et organisk og ærlig sound, likte den 

akustiske versjonen best. De som likte den originale versjonen best er mennesker jeg vet lytter 

mye på nyprodusert pop-musikk og som ofte fokuserer på produksjonen i en låt. 
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Det var interessant å se at de fleste foretrakk den originale versjonen med begrunnelsen at den 

gjorde dem glade, motiverte og at man kunne gjøre noe annet samtidig, som å sitte på 

metroen eller ta oppvasken. Dette sier meg at i dagens samfunn er vi ekstremt travle og det 

minner meg på at vi lytter på musikk på en helt annen måte i dag enn vi gjorde for bare 15 år 

siden. Da tenker jeg først og fremst på at Spotify kom og streaming ble den vanligste måten å 

lytte til musikk på, og ikke lenger fysiske CD-er eller vinylplater. Vi vil gjøre noe og være 

produktive hele tiden og har ikke tid til å sitte og høre på en låt i tre minutter. Vi har heller 

ikke tid til å se den 20-sekunders lange introen til en TV-serie, eller å høre på den nye låten til 

Justin Bieber fra begynnelsen uten å spole fram til refrenget med en gang for å se om vi 

egentlig kommer til å like den. Vi har nesten ikke tid til noe i dagens samfunn og derfor 

foretrekkes musikk som man kan ha på i bakgrunnen mens man gjør noe annet. Vi har heller 

ikke tid til å føle så mye, vi har ikke tid til å være lei oss og til å bli berørt. Det føles enklere å 

lytte på en kul rytme eller en fet synth som gjør oss glade. Men egentlig tror jeg vi hadde hatt 

godt av det - å lytte litt mere og å føle litt mere. Det streames musikk i millioner av minutter 

hver eneste dag verden rundt, men hvor mange minutter lytter vi egentlig til musikken? Vi er 

så vant til å bruke musikk som bakgrunnsstøy i alle hverdagslige sammenhenger, når vi går på 

en klesbutikk, når vi lager mat, når vi sitter på café, når vi tar bussen… Iblant tar jeg meg selv 

i å la tankene vandre mens jeg lytter på en låt, og spoler faktisk noen ganger tilbake til 

begynnelsen fordi jeg synes låten fortjener min fulle oppmerksomhet. Musikk i dag har blitt 

en noe helt annet enn det var før. Nå handler det om å få lytteren til å ikke bytte låt etter 10 

sekunder, man må passe på å ikke ha for lang intro eller en for lang låt. Før kjøpte man en CD 

eller en plate og da lyttet man til alle låtene på den mange ganger. Nå kan man streame all 

musikk i verden for bare 99 kr i måneden.  

Det har vært veldig interessant å undersøke hvordan arrangementet på en låt kan påvirke 

hvordan låten oppfattes og hvilke følelser den gir. Dette er verdifull informasjon jeg kommer 

til å ta med meg videre som låtskriver og produsent.  
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Forslag til framtidig forsking 

Under gjennomføringen av dette prosjektet har jeg naturligvis kommet på flere ting under 

samme tema som man kan undersøke og forske nærmere på. En ting er at de som svarte på 

mine spørsmål var folk i alderen 20-40 og alle hadde stor interesse for musikk. Her kan man 

undersøke både med en bredere aldersgruppe (for eks 15-90) og man kan også utvide 

testgruppen til folk som ikke har så stor interesse for musikk og som ikke har noen utdanning 

innen temaet. Jeg spurte 9 personer, men det hadde også vært interessant å spørre en mye 

større gruppe, kanskje 1000 personer. Rett og slett velge en større gruppe med mer ulike 

mennesker. Jeg kunne også fordypet meg i å forske på hvilke instrumenter som framkaller 

hvilke følelser. Hvordan hadde min akustiske versjon blitt oppfattet hvis jeg for eksempel tok 

bort strykerne og pianoet, og bare hadde gitar og vokal? Eller om jeg byttet ut el-gitaren til en 

akustisk gitar? 

Et annet tema jeg er inne på er forskjellen på hvordan vi lytter på musikk i dag i forhold til for 

15 år siden. Dette kan også være et interessant tema å fortsette å forske videre på.  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