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Förord 
 
Musiken har funnits som en naturlig del av mitt liv så länge jag kan minnas 
och det känner jag otrolig tacksamhet för. Framförallt riktar jag tacksamheten 
mot mina föräldrar som hade en väldigt tillåtande inställning till mitt 
musicerande som barn.  

 
 
Ett stort Tack vill jag ge till alla inblandade musiker; Hanna Ekström, Anna 
Dager, Lisa Bodelius, Johan Jonsson, Johan Arrias och Per-Åke Holmlander 
och till Samuel Lindberg som spelade in allt stråk.   
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1. Musikalisk bakgrund 
 
1.1 Utbildningar. 
1991-1998 Pianolektioner kommunala musikskolan  
1998-2001 Musikgymnasiet i Skellefteå 
2001-2002 Skellefteå Musik College 
2002-2003 Musikhögskolan i Piteå, sångpedagogutbildning 
2003-2005 Jazzlinjen på Skurups Folkhögskola 
2005-2007 En välbehövd PAUS från studier 
2007-2011 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
 
1.2 Pianot och jag. 
Min granne gav mig och min syster en elorgel när jag var 4 år gammal. 
Mamma tejpade upp tonnamnen på tangenterna med maskeringstejp. Vi 
spelade ur hennes gamla pianoböcker och jag tyckte att volympedalen var 
rolig. Senare byttes elorgeln mot ett elpiano som sedan byttes mot ett 
akustiskt piano. Även fast jag aldrig blev någon konsertpianist så har jag ett 
väldigt nära förhållande till klaviaturen eftersom det har funnits i min vardag så 
länge jag kan minnas. Det har varit min inkörsport till att skapa musik. Jag ser 
alltid melodier som bilder och mönster med utgångspunkt i en klaviatur och 
den har varit till stor hjälp när jag började lära mig musikteori. 
   När jag var nio år började jag ta pianolektioner. Det var jättespännande och 
jag var otroligt stolt när jag fick gå ifrån lektionerna i skolan för att spela piano. 
Klasskompisarna var väldigt nyfikna på mina spelböcker och att jag kunde 
läsa noter och redan då kände jag att musiken gav mig en identitet.  
   Första halvåret övade jag flitigt på läxorna, Agnestigs böcker följdes till 
punkt och pricka. Jag började på egen hand och tillsammans med min syster 
att utforska ackordspel. Det var min grej. Vi spelade allt vi kom över av 
poplåtar, visor och gospel. Jag älskade att sjunga och jag hade en stark 
drivkraft att lära mig att kompa mig själv på pianot och att skriva egna låtar. 
Den här drivkraften försvann dock på pianolektionerna. Min lärare frågade 
aldrig vad jag tyckte om att spela, så vi bara fortsatte att beta av Agnestig.  
   När jag tänker tillbaka så önskar jag att jag hade haft en pianolärare som 
hade varit mer följsam i sin pedagogik. Jag har inget emot Agnestigs böcker, 
men tänk om jag hade fått frågan: Vad vill Du spela? Varken min pianofröken 
eller jag visste nog att det alternativet fanns. 
 
1.3 Kyrkan. 
Jag är uppvuxen i kyrkan och ur ett musikaliskt perspektiv har det påverkat 
mig jättemycket. På 80- och 90-talet var musiklivet i vår lilla kyrka i Ersmark 
utanför Skellefteå, mycket frodigt med tre körer och en blåsorkester som 
repade en gång i veckan. Det fanns många eldsjälar som gjorde musiken till 
en självklarhet i alla lägen. Så musiken var en självklar del av min vardag och 
jag trodde att det var så för alla människor.  
   Från barnkören var vi några som ibland bröt oss ur och gjorde mindre 
konstellationer och sjöng bland annat på gudstjänster. Det var mina första 
erfarenheter av att vara bandledare. Det var en roll jag trivdes med och hade 
stora visioner om hur vi kunde låta. 
Jag var också med i ungdomskören, där jag fick sjunga gospel för första 
gången och jag älskade det. Innan hade jag mest lyssnat på gospel, jazz, pop 
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och soul, men inte haft något forum att få sjunga och spela den typen av 
musik. En av våra körledare var också en fantastisk gospelpianist som 
inspirerade mig att börja jobba med ”sväng” på piano. 
   Under en period spelade jag också tvärflöjt i kyrkans blåsorkester. Det var 
jätteroligt att repa och att få ihop nya låtar. Däremot så var inte tvärflöjt mitt 
instrument. Jag var alltid avundsjuk på pappa och syrran som satt bakom med 
sina trumpeter som överröstade alla.  
 
1.4 Högstadiet. 
Jag har genomgående haft jättebra, engagerade klassmusiklärare i skolan, så 
även på högstadiet. Dom var otroligt uppdaterade på vad som spelades på 
radio och vad vi lyssnade på. Jag beundrar deras pedagogik och motivation 
att orka planka nya låtar nästan varje vecka. 
   Jag lärde känna nya människor och min första pojkvän påverkade mitt 
musiklyssnande otroligt mycket. Han presentera tonvis med musik för mig 
som jag aldrig hade kommit i kontakt med annars; skatepunk, hardcore och 
emopop med mera.  
   Jag hade alltid härmat de sångare jag har lyssnat på. Alltid försökt planka 
deras sätt att sjunga. Från 10-16 års ålder lyssnade jag extremt mycket på (i 
kronologisk ordning); Carola, Roxette, Mariah Carey, Robyn, Skunk Anansie, 
Alanis Morisette, No Doubt, Kristoffer Åström. Mycket annat också, såklart, 
men dessa artister har format mig otroligt mycket.  
 
1.5 Musikgymnasiet. 
En ny värld. Så avgörande att umgås med likasinnade i sin vardag. Under den 
här tiden började en tanke om att faktiskt jobba med musik att gro. Här kom 
också jazzen in i undervisningen för första gången och det var uteslutande 
amerikansk jazz. Jag lyssnade en hel del på min pappas LP-skivor med Louis 
Armstrong och Glenn Miller när jag var liten. Nu började jag lyssna på Ella 
Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughan och Dinah Washington. 
   Jag fick min första sångpedagog som passade mig som hand i handske och 
var den person som fick mig att verkligen tro på min musikaliska förmåga. Det 
var också första gången jag mötte en musiklärare med erfarenhet av 
musikbranschen och att jobba som musiker.  
   Under gymnasiet och åren efter sjöng jag också i Skellefteå 
Ungdomskammarkör och i två olika acapellagrupper där repertoaren gick från 
psalmer och folkvisor till pop och jazz. 
 
1.6 Piteå. 
Min sångpedagog på Musikhögskolan i Piteå fick mig att inse att jag hade två 
oktaver bredare register än vad jag hade trott.  
   Jag började skriva mera egna låtar och för första gången vågade jag spela 
upp dem för en god vän som motiverade mig att fortsätta skriva. Men jag 
vågade inte spela dem offentligt, än.  
   Jag insåg att jag behövde få experimentera mer och fokusera bara på 
musiken, så jag sökte några olika folkhögskolor. Själva sökningarna var för 
mig inte det jobbigaste, utan flygresorna. Jag har alltid varit väldigt flygrädd 
och hade aldrig tidigare flugit själv. Så när jag väl klarat av resan så var 
sångproven ingenting i jämförelse. Jag gjorde tydligen bra ifrån mig, så 
följande höst flyttade jag till Skåne. 
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1.7 Skurups folkhögskola.  
Vi hade fem ensemblelektioner i veckan. Där blev jag tvungen att sjunga fast 
det lät fult och fast jag inte alls visste vad jag höll på med, vilket var väldigt 
utvecklande. 
   Det som förändrade mest är att jag började spela mina egna låtar och 
kompositioner. Det var ett stort steg att våga presentera min musik för 
medmusiker och publik. Det gav mersmak! 
   Men efter två intensiva år kände jag mig också mätt på information och 
behövde tid att smälta denna omvälvande tid i mitt liv. Så i stället för att söka 
till musikhögskolan, flyttade jag till Stockholm och jobbade. 
 
1.8 Pausen. 
Under de här åren jobbade jag heltid på en förskola på Södermalm i 
Stockholm. Det var väldigt utvecklande på ett personligt plan och det skulle 
visa sig påverka mig musikaliskt också. Sista halvåret var jag med och 
skolade in en barngrupp med tio ettåringar. Det var hur kul som helst. 
Eftersom så små barn ännu inte har ett utvecklat språk så är det viktigt att 
kunna använda andra kommunikationssätt. Musik! Fantastiskt, så bra skola i 
att kommunicera med en publik kommer jag aldrig få någon annanstans. Jag 
använde sången i alla situationer; när någon var ledsen, när man skulle ta av 
och på kläder, byta blöjor etc. Om man inte är tydlig i kommunikationen så får 
man ingen respons. Det finns inga gråzoner. Jag blev väldigt inspirerad och 
kände mig motiverad att fortsätta utvecklas med musiken. 
   Medan jag jobbade på förskolan spelade jag också in min första demo. Men 
jag visste inte riktigt vad jag ville med musiken och hur jag skulle få kontakt 
med branschen, så det rann ut i sanden. Däremot väcktes lusten att fortsätta 
skriva och arrangera musik, så jag sökte mig till Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 
 
1.9 KMH. 
Massor med nya bekantskaper som inspirerat, irriterat och utmanat många 
sidor hos mig, både som människa och som musiker/komponist. Jag är glad 
och tacksam över min tid på skolan. Glad att jag gav mig själv tiden. Min plan 
var att skriva mycket musik och utvecklas som kompositör och arrangör. Med 
facit i hand är det just det jag har gjort, men kanske inte på de sätt som jag 
hade trott. De kurser som verkligen har fört mig framåt är de där man som 
student gjorde sin egen musik och sedan fick tydlig feedback, från både lärare 
och studenter. Redan första året valde jag att gå en grundkurs i filmmusik och 
eftersom kusen och läraren, Johnny Wingstedt, gav mig mycket personlig 
respons så valde jag sedan att gå nästan alla andra kurser i filmmusik. Att 
skriva mot film och bilder har öppnat upp mitt sätt att tänka som kompositör.  
Kursen Singer/Songwriter, där lektionerna var i workshop-format, gav mig 
självförtroendet att satsa på mig själv som soloartist och har lett fram till att 
jag gått vidare med att spela själv. I tre år har jag även fått guidning och stöd 
från min sånglärare Marie Bergman. Hon har gett mig redskap för att ta med 
hela mig, både kroppen och psyket, i min röst och mitt uttryck.  
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1.10 Slutligen. 
Ur ett musikaliskt perspektiv har jag levt i två parallella världar. Efter alla 
dessa år har jag insett detta.  
   I den ena världen har jag gått igenom en massa musikutbildningar som har 
gett mig otroligt mycket, både inspiration och fantastiska verktyg. Fokus på 
musikutbildningar hamnar ofta på det man inte kan, vilket ger möjligheter att 
bredda sin kunskap. Däremot saknar jag fortfarande frågan: Vad vill Du 
spela? Alla lärare jag mött som har ställt den frågan, har jag hållit fast vid. 
   Den andra världen var hemlig under många, många år. Där var det bara jag, 
mina texter och mina toner som fanns. Där fanns plats för allt som var svårt 
att uttrycka utåt (vilket var ganska mycket). Där fanns alla mina känslor, huller 
om buller.  
Det fanns aldrig en tanke hos mig att dessa världar skulle mötas. Det är först 
de senaste åren som jag har slutat att försöka passa in. Eller snarare försökt 
att sluta passa in. Mycket av den processen har skett under mina studier på 
KMH. Under de senaste åren har mitt självförtroende både som låtskrivare 
och artist stärkts otroligt mycket. Det kändes plötsligt så rätt att framföra mina 
låtar på egen hand, utan ett band bakom. Jag hittade till kärnan. Jag hittade 
till ett arbetssätt där jag utgår ifrån mig själv och sedan, utifrån ett behov, 
lägger till andra musiker. Det blev också grunden till mitt konstnärliga 
examensarbete. 
 
 
 
 
 
 

2. Syfte 
 
Jag vill göra ett projekt där jag, ensam, står för alla konstnärliga beslut, där 
jag själv är kompositör, textförfattare, arrangör, inspelnings-/ och ljudtekniker, 
producent och artist. Och detta med syfte att lära mig så mycket som möjligt 
om mitt eget sätt att arbeta som musikskapare.  
 
Jag vill göra en inspelning och få ut min musik som jag ruvat på så länge. 
 
Jag vill undersöka de digitala möjligheterna för att nå min publik. 
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3. Skriva musik och text 
 
3.1 Musiken. 
Jag har en kreativ bubbla där jag helt kravlöst bara finns mitt i musiken. När 
det gäller att komponera finns det platser där jag lättare hittar in i bubblan och 
den bästa platsen har visat sig vara hemma hos mina föräldrar. Där har jag 
suttit otaliga timmar vid pianot eller med gitarren och många av mina 
musikaliska drömmar formades där. 
   Mycket av den musik jag har skrivit har sett dagen ljus, eller snarare 
skymningstimmans mörker, i deras vardagsrum. 
   Kanske beror det på att det inte är så mycket som stör och att jag känner 
mig trygg och liksom i kontakt med mig själv, från alla skeden i livet. Ingen 
kommer att försöka stoppa in mina toner i något fack eller tycka någonting. 
Jag har också en känsla av att huset älskar att fyllas av musik. 
Jag fungerar så att jag behöver gå omkring och byta miljö för att inhämta 
inspiration och energi, men sen måste jag vara ifred och i lugn och ro för att 
intrycken ska kunna omvandlas till musik.  
   Mina föräldrars vardagsrum är dock en snudd på omöjlig plats att 
färdigställa en låt på. Då är bubblan plötsligt för trång. När jag ska hitta fram 
till formen på en låt måste vara helt ensam och med gott om tid och rum. Just 
nu är den bästa platsen för detta i mitt eget hem, där jag har alla verktyg jag 
behöver och kan bestämma över min tid. 
   Förr struntade jag ofta i att skriva ner eller spela in melodier och låtar jag 
kommit på, men efter att ha gjort fin musik och sedan glömt bort den alltför 
många gånger så har jag lärt mig att jag alltid ska dokumentera det jag har 
skrivit. När jag kommit på en låt, fras eller ackordföljd så spelar jag in den i 
datorn, digitalportan eller i telefonen. Ibland skriver jag också ner idén som 
notbild. Det är skönt att ha ett förråd av melodier hemma när inspirationen 
tryter.  
 
3.2 Texten. 
När jag skriver låtar kommer nästan alltid musiken före texten. Ibland uppstår 
de samtidigt. Oftast börjar det med att jag kommer på en ackordföljd eller en 
slinga som jag gillar och försöker hitta en melodi. I detta melodisökande 
använder jag mig av nonsenstext som för det mesta liknar engelska. När 
melodin har satt sig har jag oftast minst en textrad som följer med. Ibland 
spelar jag in själva sökandet efter låten och sen när det tar stopp så lyssnar 
jag på det jag har gjort. Ofta blir jag förvånad över det jag hör. Jag tycker om 
det här sättet att till en början jobba med text på ett omedvetet plan. När jag 
lägger fokus på musiken så kommer det ut ord ur min mun som jag aldrig 
hade kunnat tänka ut.  
   När grunden till musiken är lagd försöker jag hitta ord och meningar från min 
nonsenssång. Jag väljer ord som ligger bra i munnen tillsammans med 
melodin och bygger resten av texten runt den meningen. Mina texter utgår 
ifrån ett känsloläge eller problematik och sen blandar jag vardagliga bilder 
med metaforer för att få en tredimensionell känsla i texten. De texter jag 
skriver är inte poesi utan låttexter som vill hålla sin melodi i handen utan att 
för den skull vara värdelös utan den. Som barn älskade jag Robert Broberg 
och Hasse och Tage och deras humoristiska, underfundiga texter och rim. Det 
ligger något väldigt musikaliskt i att rimma och jag har alltid tyckt om att vända 
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och vrida på ord och hitta rim. Mina texter är till stor del uppbyggda av just rim 
och jag försöker hitta nya, oväntade former för dem hela tiden. 
 
3.3 Låtarna. 
Mitt arbete består av låtar som jag skrivit själv under det senaste året. Alla tre 
har gemensamt att de kommit till ur en väldigt stark känsla och ett behov att 
uttrycka den. Jag har med hjälp av text, melodi och ackord skapat en liten 
värld åt varje känsla och jag hoppas att andra människor också kan känna 
igen sig.   
 
3.3.1 Astronaut 
 
 
In a den I spent the winter asleep 
And in one blink the days had turned into weeks 
I was not insane 
I became 
 
An astronaut. I’m travelling into space 
One clear night I left you all in this place but 
I’ll come back 
I’ll come back 
 
Weightless here inside this rocket of mine 
Waiting here inside this rocket of time 
 
Lying in my cocoon I swallow silence and spit it out again 
I long to long for a friend to come by but I 
Cannot lie 
I need time 
 
 
Musiken. 
Astronaut skrev jag med hjälp av en gitarr i min lilla hemmastudio. Jag 
började spela en enkel gitarrfigur baserad på en fallande baslinje och en ton 
som hela tiden ligger kvar och tickar. Musiken till verserna bara uppstod på 
det där sättet jag älskar, när jag senare inte förstår hur den kom till. Jag hade 
låten med mig under några dagar och spelade den så fort jag kom åt och 
texten började falla på plats. Den friare delen i mitten kom till på ett mer 
kompositionstekniskt vis. Låten behövde något som bröt av och det föll sig 
naturligt med tanke på texten att låta den delen bli svävande. Jag försökte att 
förstärka känslan av att driva omkring i rymden. 
 
Texten. 
När jag skrev låten hade jag precis börjat komma ur en lång period av att 
behöva vara ensam och jag hade en känsla av att jag hade varit borta från 
världen och nu kommit tillbaka. Jag beskriver detta metaforiskt i texten som 
att jag varit ute i rymden och att min rymdraket är som ett björnide där jag 
spenderat hela vintern. Det var så det kändes, som om jag hade varit utanför 
världen och sett på den på avstånd.  
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3.3.2 Aerodynamic 
 
 
I don't understand how it works, how it’s possible 
Easy for some but so hard for me 
 
Maybe my life is the best explanation 
Though heavy the burden I fly if I breathe 
 
 
 
Though I cannot grasp it I’m aerodynamic 
My wings are invisible 
The engine’s my heart 
 
My eyes are the windows that long for the view 
When you've balanced the plane and come over the clouds 
   
 
 
 
 
Musiken. 
Aerodynamic skrev jag i höstas när jag påbörjat examensarbetet. Musiken 
gjorde jag en tidig morgon när jag satte mig vid pianot. Den kom också väldigt 
snabbt och naturligt. Precis som Astronaut så har denna låt ett friare parti. Det 
var inget jag medvetet tänkte på när jag skrev, men båda låtarna utspelar sig 
högt uppe i luften och båda tar upp den känslan i mittenpartiet. 
 
Texten. 
Texten tog väldigt lång tid på sig. Det var kärvt in i det sista, en kamp kan 
man säga. Det fanns ingen given känsla vad låten handlade om, men efter 
några flygturer hem till Västerbotten så började jag fundera över min 
flygrädsla som jag har haft sedan jag var liten. Jag kom fram till att jag inte 
riktigt tror på att flygplan kan flyga och då är det ju heller inte så konstigt att 
jag upplever obehag. Jag gjorde en koppling till mitt liv som ibland kan te sig 
hopplöst, trögt och svårfluget, men att ett andetag gör att livet alltid kan ta mig 
lite högre. 
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3.3.3 Safe 
 
 
Safe, no longer safe 
How can I trust 
In the palm of his hand supposed to rest 
A bird in his nest 
Better than best 
Like the star in the sky 
 
 
Musiken. 
Safe skrev jag, som så många andra sånger, vid pianot i mina föräldrars 
vardagsrum. En sen kväll satt jag vid pianot och började spela långsamt 
pulserande, mörka toner. En trestämmig meditation. Det är en kick när man 
får till en linje där det räcker med en eller två toner för att bära en melodi. Vid 
det här tillfället fanns ingen tanke på vad låten skulle handla om eller om det 
skulle finnas en text. Jag bara låter musiken ta mig dit den vill.  
 
Texten. 
Den här melodin hade jag svårt att släppa taget om så jag fortsatte arbeta 
med den när jag kom hem till Stockholm igen. Jag började fundera över en 
text, men det kändes inte riktigt rätt. 
   Jag hade börjat skissa på mitt examensarbete och satt en dag och plinkade 
sånger ur ”Den svenska sångboken”. Jag spelade några gamla psalmer och 
kände att jag ville ha med detta i mitt arbete på något sätt. När jag sjöng 
”Tryggare kan ingen vara” kände jag väldigt tydligt att jag aldrig reflekterat 
över texten. Jag har sjungit den psalmen tusen gånger så den sitter verkligen 
i ryggmärgen sedan jag var liten.  
 

Tryggare kan ingen vara 
än Guds lilla barnaskara 
stjärnan ej på himlafästet 
fågeln ej i kända nästet 

 
Jag minns att jag kände mig väldigt trygg i världen som barn och den här 
sången var en del av den tryggheten. Men när jag nu 20 år senare sjöng 
texten, så fanns det ett enormt motstånd inom mig.  
   Dels så har jag inte samma relation till begreppet Gud som jag hade när jag 
var liten. Min andliga sida kommer inte riktigt överrens med religionen för att 
fatta mig kort. Dels så har jag de senaste åren funderat mycket över just 
trygghet och hur man gör för att känna sig trygg. Både i musiken och privat. 
Trygghet är ett väldigt relativt begrepp och jag kan inte lägga min trygghet i 
Guds händer, eftersom jag inte vet vem han är eller om han är 
överhuvudtaget. Lina Sandell Bergs psalmtext är så vacker och 
välformulerad. Men den fyllde hela min kropp med en lätt obehagskänsla och 
jag var tvungen att skriva ner min version av den, som jag känner just nu. Sen 
skrev jag texten på fem minuter. 
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4. Medmusiker 
 
4.1 Blåskvartetten. 
Jag har alltid älskat ljudet från brass och bleckblås. Det enkla och vackra i 
Frälsningsarmens psalmarrangemang griper tag i mitt hjärta. Delvis tror jag att 
det beror på att min pappa och storasyster spelar trumpet och att det 
spelades mycket blåsorkestermusik i kyrkan under hela min uppväxt. Jag 
förknippar blåsorkester med familjär värme. Sen tror jag också att det är något 
som händer rent fysiskt när vibrationerna från ljudande blåsinstrument träffar 
varandra. Jag tycker att det känns i kroppen, precis som med sångröster. Det 
är också något magiskt som uppstår när man sjunger tillsammans. 
   Jag har länge velat spela och sjunga med brass och när jag hade skrivit 
Safe så kände jag att den var perfekt för det ändamålet. Jag hade pratat lite 
med min vän Lisa Bodelius om att göra något med en nystartad blåskvartett 
som hon är med i, så vi hade några rep där vi provade spela lite olika saker 
som jag har skrivit. Men jag insåg senare att det inte skulle finnas tid att rent 
logistiskt få ihop rep och inspelningsdagar så jag fick tyvärr lämna den idén.  
   Det var dock väldigt givande med de rep vi hade och jag skulle gärna jobba 
med den blåskvartetten igen. På det sista repet vi hade spelade jag in på min 
digitalporta för att ha som referens. Jag hade med mig min låt Safe i form av 
en 3-stämmig notbild. Vi provade spela den i olika oktaver och sättningar och 
jag spelade in alla varianter för att i lugn och ro bestämma mig för vad som 
skulle låta bäst. När jag sedan började spela in låten, i mitt musikprogram i 
datorn, så provade jag att lägga in det vi spelat in på repet för att få en bild av 
hur det skulle kunna låta. Trots den risiga ljudkvalitén på inspelningen och att 
jag också modifierat filen digitalt för att det skulle passa tempot så lät det fint 
på något sätt, som ett eko från blåsorkestern i Ersmarkskyrkan för tjugo år 
sedan. 
 
Blåskvartetten består av: 
Lisa Bodelius - trombon 
Johan Jonsson - trumpet 
Johan Arrias – klarinett, saxofon 
Per-Åke Holmlander - tuba 
 
4.2 Stråk. 
Till skillnad från blåsinstrumenten så har stråkinstrumenten lyst med sin 
frånvaro i mitt liv. Tills nu. Jag har under mina studier på KMH börjat bekanta 
mig med dessa och jag har fått möjlighet att göra inspelningar med 
stråkkvartett i ett flertal kurser jag har gått. Det var på några av de 
inspelningarna som jag träffade Hanna Ekström och Anna Dager från 
Stockholm Strings. Två fantastiska musiker som spelar i många olika 
sammanhang och är vana att ta sig an popmusik.  
   Inför vårt första rep hade jag inte skrivit något arrangemang utan kom med 
en skiss på varje låt; melodi, ackord och text. Vi provade att spela de två 
tilltänkta låtarna och jag kände direkt att de fattade precis. Därmed behövde vi 
inte repa fler gånger utan nästa gång vi sågs var i studion. 
Vi spelade in några olika versioner av låtarna och olika kompfigurer på min 
digitalporta som jag sedan använde som utgångspunkt i studion. 
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5. Inspelningen 
 
5.1 Pianot. 
Jag ville spela in piano själv utan hjälp från någon annan, därför valde jag att 
boka in två heldagar i Nya Salen på skolan. Det är ingen ultimat lokal för 
inspelning, men jag gillar verkligen klangen i flygeln som står där.  
   Första tillfället såg jag mest som en experimentdag och jag hade med mig 
två olika mikrofoner, en SHURE BETA58(en av de vanligaste 
livemikrofonerna för sång) och en RÖDE K2(studiomikrofon). Målet för 
sessionen var att testa soundet på flygeln tillsammans med respektive 
mikrofon, samt placeringar av dessa. När jag under mitt andra år på KMH 
gjorde en liknande inspelning på en kurs med Pål Svenre så fick jag lära mig 
att micka upp en flygel med en BETA58:a för att få den att låta mer som ett 
piano. Eftersom jag varken då eller nu var intresserad av ett klassiskt 
flygelsound så passade denna metod utmärkt.  
   Nästa heldag jobbade jag otroligt effektivt och superfokuserat och lyckades 
sätta alla pianoinsatser till både Astronaut och Aerodynamic. 
  
5.2 Stråk. 
Min tanke var först att jag skulle försöka spela in stråket hemma i min 
lägenhet, men till slut bokade jag ändå studiotid på skolan istället, med min 
vän Samuel Lindberg som ljudtekniker. Han placerade en överhängsmikrofon 
vid respektive musiker och på de flesta tagningarna spelade violin och cello 
samtidigt. Det var jätteskönt att vara i studion eftersom jag slapp tänka på 
ljudtekniken under inspelningen och bara fokusera på musiken och 
musikerna.  
   Tidigare när jag har spelat in stråk så har jag förberett arrangemangen 
noggrant och skrivit ut fina tydliga noter till musikerna. Men den här gången 
ville jag prova använda mig av enbart muntliga instruktioner för att öppna upp 
för nya infall och idéer, både från mitt håll men också från Hanna och Anna 
och även från Samuel. Det var en bra erfarenhet. Vi spelade in allt stråk på en 
förmiddag och det blev lite stressigt på slutet.  
   Jag är väldigt nöjd med resultatet, men nästa gång kommer jag nog sätta 
lite tydligare ramar eller boka in ett längre pass i studion.  
 
5.3 Sången. 
Det är svårt att vara sin egen producent och ljudtekniker, i synnerhet vid 
inspelningen av sången. När jag stått i någon timme och sjungit så blev det 
omöjligt att veta om jag fått den rätta tagningen. Därför blev jag tvungen att 
lägga sången vid många olika tillfällen, vilket sinkade hela arbetet. All sång är 
inspelad i min lägenhet, så ibland fick jag också vänta eller ändra mina planer 
då grannarna var alldeles för högljudda.  
   Efter en hel del experimenterande kom jag fram till att jag ville ha dubbad 
sång på alla tre låtarna. Sedan ångrade jag mig till sist på Aerodynamic. Att 
lägga sången innebar samtidigt ett arrangerande moment och soundet på 
låtarna förändrades ganska mycket under den här delen av arbetet.  
   På Astronaut hade jag i den friare mittendelen tänkt att det bara skulle vara 
två röster som flätade samman melodin. Men när jag gjort en massa 
tagningar råkade jag lyssna på alla samtidigt och då var det som om en hel 
rymdkör kom emot mig. Eftersom jag improviserat och utsmyckat melodierna 
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så låter det stundtals lite spretigt, men jag tycker att det tillför en smått 
psykotisk atmosfär som passar texten och min känsla av låten.  
   När jag lagt sång på verserna på Aerodynamic så kändes det lite tomt så 
jag lade till tre spår med helt improviserad sång på slutet. Detta för att öka 
intensiteten och dramatiken i låten. 
   Leadsången på Safe har en annan approach och jag ville få sången att 
kännas nära, som om jag viskat den i någons öra. Den gör heller inga stora 
melodiska utsvävningar och har en mer subtil dynamik.  
 
6. Mixningen 
 
Mixningen har inte varit en separat process utan jag har liksom småmixat 
under hela arbetets gång. På ett sätt har det varit skönt och kanske 
nödvändigt, men i nästa projekt kommer jag nog att försöka dela upp det 
tydligare. 
   Jag trodde att mixningen skulle vara relativt enkel då jag inte hade så 
många olika instrument, men det blev mer komplicerat än planerat.  
   När vi spelade in stråket så gjorde vi en massa varianter som jag sedan i 
mixen skulle få välja mellan, men även här tyckte jag att det lät så fett att 
behålla nästan alla tagningarna, så istället för stråkduo blev det att mixa 
stråkorkester. Särskilt på Astronaut fick jag jobba hårt för att alla instrument 
skulle få plats i ljudbilden. Från början tänkte jag att det skulle bli två sångspår 
och ungefär fyra stråkspår, men det blev åtta sångspår och tretton stråkspår. 
Eftersom min mixningsteknik nästan helt och hållet bygger på gehör så har 
jag fått trolla med knäna. Med hjälp från diverse Youtube-klipp så har jag löst 
en hel del problem, men det mesta har jag testat och lyssnat mig fram till.  
  Pianot är, både på Astronaut och Aerodynamic, inspelat och mixat i lager. 
Då jag inte spelar hundraprocentigt tight, ger det en lite skev känsla som jag 
gillar. I ett av lagren på Astronaut ligger pianot och spelar bara tonen g genom 
hela låten, kanske lite som en flirt med Beatles Blackbird.  
  Sången är alltid svår att mixa, tycker jag. Det kan bero på att det är svårt 
med objektiviteten när det är jag som sjunger. Det jag kämpat mest med är att 
få sången att smälta in i ljudbilden och där hade det varit skönt att ibland ha 
någon med mer erfarenhet av mixning som bollplank.  
   Safe skiljer sig en hel del från de andra låtarna. Där har jag använt mig av 
midi-instrument och ljud som jag har samplat. Ganska sent i processen tog 
jag in det ljud som inleder låten för att skapa en lite oroväckande stämning 
Jag tog in ett ljud från en mangel från min tvättstuga som jag samplade för 
några år sedan till ett annat projekt.  
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7. Reflektion 
 
När jag började fundera över vad jag ville göra för projekt, kände jag ganska 
snart att jag ville fokusera på inspelning snarare än konsert. Mina tankar flög 
fritt och jag hade storslagna idéer som jag långsamt bearbetade ner till tre 
låtar som släpps i första hand på internet i digitalt format. Jag har också för 
avsikt att tillsammans med dessa tre låtar släppa två låtar som jag spelade in 
för två sedan. Det blir en bonus som jag inte hade med i beräkningen från 
början. 
 
I mitt syfte skrev jag så här: 
 
”Jag vill göra ett projekt där jag, ensam, står för alla konstnärliga beslut, där 
jag själv är kompositör, textförfattare, arrangör, inspelnings-/ och ljudtekniker, 
producent och artist. Och detta med syfte att lära mig så mycket som möjligt 
om mitt eget sätt att arbeta som musikskapare.  
 
Jag vill göra en inspelning och få ut min musik som jag ruvat på så länge. 
 
Jag vill undersöka de digitala möjligheterna för att nå min publik.” 
 
 
Att genomföra det här arbetet har varit otroligt tillfredställande på många plan. 
Jag har gått från idé till färdigt resultat helt på egna ben och det har verkligen 
stärkt mig som kompositör, textförfattare, arrangör, inspelnings-/ och 
ljudtekniker, producent och artist. Jag har också lärt mig mycket om att 
planera ett projekt, mycket genom att jag gjort en massa misstag under 
resans gång.  
   Under samma period som jag har gjort detta arbete så har jag också 
genomgått en intensiv period med att, tillsammans med min kära vän Evelina 
Hägglund, spela in och producera vår första EP med bandet Me & Skinny 
Joon.  
Jag valde att starta ett eget skivbolag och ge ut både Me & Skinny Joon och 
den inspelning som blev resultatet av mitt examensarbete.  
Så till listan ovan får jag även lägga till skivbolagsdirektör.  
   Me & Skinny Joon’s EP kommer släppas som cd-skiva, men också på 
iTunes och Spotify. Därför ville jag passa på att med detta arbete prova en 
annan plattform för spridning och försäljning. Hösten 2011 kommer 
inspelningen släppas som en digital EP på bandcamp.com. Det är en site där 
man som artist laddar upp sin musik och säljer direkt till sina fans.  
   Den 17 maj släppte jag Astronaut som singel på bandcamp.com och 
samma kväll spelade jag, Hanna och Anna musiken från inspelningen live på 
festivalen New Sound Made som jazzstudenterna på KMH anordnar varje vår. 
Istället för cd-skivor sålde/delade jag ut nedladdningskoder till singeln. Det är 
första gången jag provar den metoden så det ska mycket intressant att se 
vilken respons jag får. Hittills har jag legat lite lågt med marknadsföringen av 
singeln eftersom jag släpper EP:n med Me & Skinny Joon i juni och vill rikta 
all uppmärksamhet till den releasen.   
   Jag tycker själv att jag lyckades bra med mina inspelningar och jag är nöjd 
med resultatet. Men det kommer nog dröja en tid innan jag har fått tillräcklig 
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distans till arbetet för att kunna vara objektiv. Nu hör jag fortfarande alla 
detaljer i stället för helheten. 
 
Så här i slutet på min utbildning, på väg över tröskeln till arbetslivet så känner 
jag mig så otroligt nöjd med mitt val av examensarbete. Det har gett mig 
mycket inspiration att gå vidare med mitt soloprojekt och utveckla det ännu 
mer. Eftersom jag var tvungen att prioritera bort samarbetet med 
brasskvartetten den här gången, så är det en av de saker som jag ser fram 
emot att genomföra i framtiden.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Produktpresentation 

 
                   Foto: Ida Lindberg 
 
EP:n Safe släpps på mitt eget bolag BEAM YOURSELF Recordings och 
kommer att finnas presenterad och till digital försäljning på 
idalindberg.bandcamp.com  
 
Man kommer även kunna köpa låtarna var för sig. 

 
För mer information och kontakt 
www.idalindberg.com 
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9.2 
 
 
 

 
 

Ida Lindberg

Astronaut

Intro
G A1 G G/F# Em

8 G/B C G/B C Cm/Eb Dsus G G/F# Em G/B C

15 G/B C Cm/Eb Dsus A/C# Em Dsus/F# G

22 Em Dsus/F# G
A2

G

29 G/F# Em G/B C G/B C Cm/Eb Dsus G G/F#

36 Em G/B C G/B C Cm/Eb Dsus A/C# Em Dsus/F#

43 G Em Dsus/F# G Em Dsus/F#

51
B

C G/B Gm/Bb Am7 G/B

58 C G/B Gm/Bb Am7 G/B Em

65
A2

G G/F# Em G/B C G/B C Cm/Eb

74 Dsus G G/F# Em G/B C G/B C Cm/Eb Dsus A/C# Em

83 Dsus/F# G Em Dsus/F# G Em Dsus/F# G
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9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ida Lindberg

Aerodynamic

A
F Db Eb Bb F Db Eb

9
B

Db Eb Fm Ab/C

13 Db Eb Fm Ab/C

17 Db Eb Fm Ab/C

21 Db Eb Fm Ab/C Db Eb Bb
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9.4 
 
 

 

Ida Lindberg

Safe 


