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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning är att ur en pianistisk synvinkel försöka utröna om det 
existerar en särskild estetik inom svensk indiepop, hur den isåfall ser ut och varför. Mina 
frågeställningar kan delas upp i tre olika kategorier: den eventuella närvaron av en 
särskild estetik och dess utseende, det egna förhållningssättet till pianoarrangering, och 
slutligen vad som inspirerat och format den utövande musikern. För att få svar på mina 
frågor har jag gjort en mejlintervju med fyra pianister verksamma inom svensk indiepop. 
Undersökningen pekar mot att det existerar en särskild estetik, men att det är svårt att 
kunna dra generella slutsatser om hur den ser ut. De olika element som framkommer är 
två olika spelstilar, den ena förknippad med pianisten Roy Bittan och den andra med 
gruppen The Velvet Underground, samt en allmänt enkel och naivt hållen inställning. 
som kan härledas till de allra första brittiska indiepopbanden, vars ideal präglades av en 
entusiastisk amatörism. När det gäller förhållningsättet till musik och pianoarr så ligger 
fokus på att hitta melodier, så kallade hookar, samt att förstärka känslan och skapa 
stämningar i låten. För att hitta grundkänslan i låten ges texten en stor betydelse. 
Inspiration hämtas ifrån en mängd olika håll, men man kan hitta en gemensam nämnare 
i jazzpianisten Jan Johansson. 
 
Nyckelord: indiepop, indierock, estetik, piano, alternativ 
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1. Inledning 
 
När jag gick ut musikhögskolan på våren 1998 och började arbeta som frilansande 
musiker i Stockholms rock- och popvärld så gick det inte att undgå att notera ett faktum: 
enbart kunskapen om musiken var ofta otillräcklig för att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden, det krävdes också att man hade koll på andra saker än det rent 
musikaliska. Det kunde med andra ord vara viktigare att ha rätt frisyr och/eller 
jeansmärke, rätt utseende och sound på instrument och förstärkare, kunna anta den 
rätta posen etc. Stilkoden var alltså viktigare att känna till än ackorden på den låt som 
stod i begrepp att framföras. Men även i själva musiken kunde det finnas en stilistisk kod 
som man behövde känna till. Exempelvis så kunde det i vissa sammanhang faktiskt vara 
en fördel att inte känna till ackorden, eller spela på ett ostämt instrument!  
 
För en person som under flera år skolats i välljud kan det ligga en oerhörd utmaning i att 
åstadkomma oljud. Jag måste erkänna att det kittlade någon slags revolutionär nerv i 
kroppen hos mig, när jag under min första tid i ett popband försökte få ut ett helvetiskt 
oväsen ur förstärkaren. Därmed inte sagt att all popmusik handlar om revolution, men en 
del gör det, och förutom hos punken och proggrocken så hittar man det kanske allra 
tydligast hos indiepopen. Indiepopen som gjorde revolt mot såväl sexistiska och 
kapitalistiska majorbolag, som mot 80-talets tillrättalagda och överproducerade 
popmusik.  
 
Jag minns mitt första möte med indiepopen i form av en norrländsk poppärla med 
gruppen Popsicle som hette "Not forever". Den förenade en desperat kärlekstext med ett 
obändigt energiutbrott, och rörde om i mitt kontrastrika musikaliska universum som 
ditintills befolkats av så diametralt skilda element som Beethovens dramatiska 
appassionata, Stevie Ray Vaughans och Jimi Hendrixs råa explosiva attacker på sina 
respektive vita och sunburstfärgade stratocasters, Ozzy Osbourne och Guns N´ Roses 
obevekliga tyngd och mörka energi, Keith Jarretts fantastiska jazzpianospel med sin trio, 
hammondfunk, gnälliga folkmusikfioler på Delsbostämman, ja, en salig blandning helt 
enkelt! Men kärleken till indiepopen eller "britpop" som den i det närmaste var synonym 
med, då, på 90-talet, har bestått sedan dess och fördjupat sig ytterligare. 
 
På nåt sätt så har indiepopen erbjudit ett koncentrat av alla känslor som jag tidigare 
upplevt när jag lyssnat på musik: energi, desperation, naiv lycka, upprorskänsla.  
Indiepopen tycks ha den paradoxala egenskapen att på en och samma gång upplevas 
som både uttänkt smart och genuint banal, liksom texterna ofta lyckas förena intellekt 
med ett blödande tonårshjärta.  
 



 5 

2. Syfte och frågeställningar 
 
I intervjuer med pionjärer inom indiepopen kan man läsa att den något ohomogena 
gruppen brittiska indieband ofta hämtade inspiration ifrån 60-tals pop/rock och 70-tals 
punk. Men var hämtar dagens svenska indiepianister sin inspiration, och hur går deras 
tankar kring pianots roll och funktion i dagens indiepop?  
 
Jag vill undersöka estetiken inom den svenska indiepopen sett ur ett pianistiskt 
perspektiv. Begreppet estetik, som jag kommer att förklara ytterligare i 
begreppsdiskussionen, använder jag mig av eftersom jag anser att det handlar om 
något större och djupare än bara en stil, något som är värderande. Mina frågeställningar 
blir alltså:  
 

1. Indiepop-pianots estetik, existerar det överhuvudtaget en sådan? 
 

2. Hur ser den i så fall ut? 
 

3. Varför ser den i så fall ut så? 
 
Jag är intresserad av att veta hur musikerna själva ser på saken, det är ju dom som 
skapar all den här fantastiska musiken som sedan analyseras och dissekeras av kritiska 
musikjournalister och vanligt folk. 
 
 
3. Begreppsdiskussion 
 
3.1 Begreppet indie 
 
För att förstå själva begreppet indie kommer jag att börja med att ge en historisk 
beskrivning. Sedan skildrar jag hur indiepopen började växa i Sverige. Avslutningvis 
försöker jag ge en bild av vad som menas med begreppet idag.  
 
3.1.1 Ursprungligen förkortning för independent 
 
"Independent var inte ett sound då, det var musik från oberoende skivbolag”  
 

(citat Maria Lindén, Jan Gradvall & Sara Kadefors: 5 
meter upp i luften, en antologi om popmusik, Stockholm 
1997, sid 149). 
 

 
Begreppet "indie" är från början en förkortning av det engelska ordet "independent" som 
betyder oberoende. Det har traditionellt används som en beskrivning av ett litet 
skivbolag som med små medel ger ut och distribuerar skivor,1 och som varit just 

                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Indie_pop 
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oberoende utav de stora majorbolagen2. Independentbolagen har ofta drivits ideellt,  
vanligen av vänner till eller av medlemmar i dom band och artister som skivbolagen haft 
i sin katalog. Musikutgivning har skett inom alla olika genrer, alltifrån jazz och world 
music till punk och new wave3. 
 
Om man en gång i tiden använde ordet indie för att beskriva musik som getts ut av ett 
litet oberoende skivbolag, så verkar man nu ha återgått till att använda den ursprungligt 
långa termen independent, eftersom ordet indie gradvis har utvecklats till att 
representera ett sound som idag rymmer en rad olika stilar med någon slags gemensam 
attityd och värderingsgrund. 
 
"Varför viss sorts pop och rock numera kallas för indie och inget annat har nog mest att 
göra med att en viss sorts indiemusik fått betydligt mycket mer uppmärksamhet än 
annan de senaste trettio åren. De brittiska musiktidningarna började till exempel i 
samband med punk- och new wave-vågen att publicera "indielistor", som alltså visade 
vilka band på oberoende skivbolag som sålde bäst. Och det var i regel pop- och 
rockplattor som hade något slags gemensam attityd i botten. Man började tala om 
indierock och indiepop och efter hand fick folk något slags hyfsat tydlig idé om hur sån 
musik lät."  
 

(Citat Håkan Steen, journalist på tidningarna Aftonbladet och Sonic,, 
Patricia Edlund: Svensk Indie, Umeå 2005, sid 19.) 

 
 
3.1.2 Indie på nittiotalet = "britpop" 
 
Under nittiotalet vällde en våg av engelsk gitarrbaserad popmusik ut över världen som i 
Sverige till en början klumpades ihop som britpop. Punken, men kanske framförallt den 
engelska 60-tals popen med band som The Beatles, The Who och The Kinks, utgjorde 
starka inspirationskällor för dessa band.4 Från andra sidan Atlanten påverkades 
britpopen av oljuds- och experimentlustan hos den amerikanska gruppen The Velvet 
Underground5, samt ifrån diverse psykedeliska band såsom The Byrds och The 
Thirteenth Floor Elevators. Tillsammans med influenser från engelska 80-tals 
rockgrupper som The Smiths6 och Stone Roses formades ett någorlunda homogent 
uttryck med dominanta inslag av spretande skramliga gitarrer, hypermelodiska låtar och 
småfalsk sång.7 
 

                                            
2 Majorbolag: samlingsbegrepp för de större skivbolagen. De som idag räknas till denna grupp är de fyra 
som dominerar skivbranschen globalt: EMI, Sony/BMG, Universal och Warner. 
3 New wave: ny rörelse inom rock och popmusik som uppkom i andra hälften av 1970-talet i svallvågorna 
efter punken. 
4 Stuart Borthwick & Ron Moy: Popular music genres , Edinburgh 2004, sid 181. 
5 The Velvet Underground: en amerikansk experimentell rockgrupp som bildades 1964 i New York. Anses 
som en av de viktigaste och mest inflytelserika musikgrupperna i modern tid. 
6 The Smiths: brittiskt pop/rockgrupp bildad 1982 i Manchester, England. 
7 http://djtalbotlikesugar.blogspot.com/2007/12/explanation-of-c-86-and-or-c-86-sound.html 
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En slags startpunkt för britpopen kan spåras när det brittiska musikmagasinet New 
Musical Express år 1986, i ett försök att fånga den nya musikscenen i England gav ut ett 
kassettband som benämndes C-86. C-86 bandet innehöll en rad tongivande band som 
The Pastels, The Shop Assistants och Primal Scream, och har blivit en viktig 
inspirationskälla för många av dagens indieband.8  
 
Året därpå startade två unga fanzine-skribenter, Clare Wadd och Matt Haynes, 
skivbolaget Sarah Records vars katalog kom att innehålla band med en mjukare, 
barnsligare framtoning, senare kallad tweepop9. Sarah Records utmärkte sig också med 
sitt tydligt politiska ställningstagande mot kapitalismen och sexismen inom skivindustrin. 
Legendariska och banbrytande band som Field Mice, Sea Urchins, Heavenly och 
Orchids blev alla utgivna på Sarah Records. Nämnas bör även skivetiketten Ron 
Johnson vars band till en viss del fanns med på C-86 bandet, och som kännetecknades 
av en mera skevt punkig attityd. 
 
När det gäller uttrycket så adopterade britpopen till viss del punkrockens och 
proggrörelsens gamla devis att alla kan spela och sjunga, och man får, särskilt inom 
tweepopen, en stark känsla av entusiastisk amatörism.10 Stommen i musiken utgjordes 
av en traditionell rockbandssättning: trummor, bas, gitarr och sång.  
 
Gitarrljuden på skivorna var exempelvis generellt sett skramliga, skeva, distade11 och 
inte sällan ostämda. I arrangemangen så behandlades gitarren mera som ett 
ackompanjerande instrument till skillnad från inom hårdrocken som ofta byggde hela 
låtar runt ett gitarr-riff. Om ett soloparti framfördes på elgitarr så hittar man inom 
britpopen ytterst sällan någon ekvillibristisk prestation, utan fokus tycks snarare ligga på 
att åstadkomma ett originellt och naket uttryck, gärna med mycket dissonans12 och 
feedback13. Bas och trummor präglades ofta av en naivistisk attityd där enkelhet och 
spelglädje exempelvis kunde manifesteras i form av tempohöjningar. Sången framfördes 
ofta med en naiv inställning och i kombination med falsksång får man ofta känslan av sk 
"antisång", vilket i ett retrospektivt perspektiv numera inom indiepopen ibland nästan kan 
anses vara ett honörsord.  
 
Idag särskiljer man de olika stilarna och talar hellre om exempelvis tweepop, 
madchester14 eller shoegazing15. Begreppet britpop, som fortfarande används, har fått 
fastare ramar och räknas numera som en undergenre till indiepopen. Exempel på band 

                                            
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Indie_pop 
9 Tweepop: en musikgenre med lättsam, naivistisk indiepop. 
10 Borthwick & Moy 2004, sid 181 
11 Distade: förvrängda, av engelskans distorted 
12 Dissonans: intervall (eller ackord) som ”låter illa”. Motsatsen är konsonans. 
13 Feedback: återkoppling. I elektoniska förstärkare återmatning av energi från utgång till ingång, så kallad 
rundgång.  
14 Madchester: alternativ musikscen från Manchester, England i slutet av 1980-talet. Musiken var en 
blandning av indiepop, psykadelisk musik och dance/acid house. 
15 Shoegazing: engelsk subvåg av indiepop där sången ofta var otydlig och rytmiskt insvept i tunga gitarrer 
och trummor. Namnet fick genren på grund av de utövande bandens förkärlek att titta ner på sina skor 
under konserter. 
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som introducerade britpopen är Suede, Oasis och Blur. 
  
 
3.1.3 Svensk indiepop växer fram 
 
Svensk indiepop är för många synonymt med det lilla Skellefteåbaserade skivbolaget A 
westside fabrication som tidigt inriktade sig på gitarrbaserad indiemusik från Norrland.  
Det resulterade i utgivningar med svenska pionjärband som Popsicle, This Perfect Day, 
The Wannadies, Bearquartet mfl.16 
 
Andra viktiga aktörer som var med och formade den svenska indiescenen var 
musikstudion Tambourine Studio i Malmö, där producenten Tore Johansson 
framgångsrikt spelade in och producerade skivor med bla gruppen The Cardigans17. 
Nämnas bör också det lilla skivbolaget Silence som med rötterna i den svenska 
proggrörelsen framstod som ett naturligt alternativ för svenska indieband att samarbeta 
med. I den lilla skivstudion i Koppom har band som bla Kent och bob hund spelat in.18  
 
Ett framgångsrikt sätt för svenska indieband att marknadsföra sig var att uppträda på 
Emmabodafestivalen som sedan 1987 ordnat en musikfestival som inriktat sig specifikt 
på indie- och undergroundmusik.19 I Arvika har sedan 1992 anordnats en musikfestival 
med alternativa förtecken, och på Hultfredsfestivalen, med sin demoscen, kunde även 
förhållandevis okända band erbjudas en möjlighet att nå uppmärksamhet och spela inför 
en publik.20 
 
 
3.1.4 Indie i nutid = alternativ 
 
" Hela indiebegreppet har urholkats, därför är det svårt att ringa in vad som är indie eller 
inte."   

(Citat Terry Ericsson i intervju i DN´s nätupplaga 12/10 2006.)  
 

 
Att klassificera något är ju alltid lite lättare i efterhand när man får ett mer samlat intryck 
av situationen, och att indiebegreppet idag kräver ett förtydligande förstår man enkelt 
om man lyssnar på skivan "Svensk Indie 1988-2006: En Kärleks Historia" (Nons 
Records 2006). Där ryms alltifrån postpunk21 till techno och singersongwriter22 under en 
och samma etikett. Begreppet indiepop har svällt och kan idag enklast uttryckas som ett 
paraplynamn för en mängd olika undergenrer. Gemensamt för alla dessa olika 

                                            
16 Edlund 2005, sid 16 
17 http://www.cardigans.com/?article&pid=read&id=3133. 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Silence 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Emmabodafestivalen. 
20 http://www.rockparty.se/content/rockparty/historia.asp. 
21 Postpunk: musikalisk rörelse som utvecklade punken i nya riktningar, främst genom införandet av syntar 
och trummaskiner i musiken.  
22 Singersongwriter: en term eller musikgenre som syftar på en artist som framför musik denne skrivit 
själv. 
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strömningar är att man skulle kunna kalla dem för alternativa, och därför anses indiepop 
idag vara synonymt med alternativ popmusik, där alternativ står för något lite udda, och 
som kan sägas sträva efter att vara i opposition mot den konventionella kommersiella 
popen.23 Exempelvis beskriver journalisten Paulina Bylén hur kärnan i nutidens 
indiebegrepp är ”oväntat, bakåfram. Ta (nästan) allt du hittills fått lära dig av smak- och 
stilpolisen och gör allt tvärtom.”  

(DN´s nätupplaga 12/10 2006.) 
 
 

"Det måste finnas något slags udd, som är lite off, opolerad. Som le Sport, de gör ju 
danshittar men sången är för konstig plus att man kan spåra en lite för gammal ljudbild 
för att det skulle vara kommersiellt gångbart."  
 

(citat Ika Johanneson, DN´s nätupplaga 12/10 2006.) 
 
 
Utomlands får man nog betrakta nutida svensk indiepop som en framgångssaga, och 
svenska artister som The Knife, Peter, Bjorn and John, och José Gonzalez skördar stora 
framgångar. Exempelvis anordnar tre klubbar i England temakvällar med enbart 
svenskproducerad popmusik.24 På den inhemska marknaden har indieband och 
indieartister såsom Håkan Hellström25, Marit Bergman, Florence Valentin, Hello 
Saferide, Frida Hyvönen, I´m from Barcelona mfl gjort succé. Skivbolaget Labrador 
Records som sedan starten 1998 gett ut en mängd framgångsrika indieband räknas 
numera som den kanske mest inflytelserika svenska indieetiketten.  
 
Eftersom uttrycket lämnat sin ursprungliga betydelse som etikett för musik som utgivits 
av ett litet oberoende skivbolag, till att innebära en slags musikalisk attityd och 
värderingsgrund, så finns en inneboende subjektivitet i uttrycket. Här används 
begreppet också subjektivt; om något av någon anses vara indiepop så räknas det 
också som det.  
 
 
3.2 Begreppet estetik 
 
Ordet estetik härstammar från det grekiska ordet ”aesthesis” som betyder 
sinnnesförnimmelse.  Det var den tyske filosofen Alexander Gottlieb Baumgarten som 
utvecklade begreppet i sin uppsats ”Aesthetica” (1750-58) till innebörden ”känsla för 
skönhet”,26 och han räknas också som den estetiska filosofins fader. En annan filosof 
som bidragit till estetikens utveckling är Immanuel Kant. Hans tankar sammanfattas på 
ett fint sätt i rapporten ”Multimodala examinationsformer” av Anna Klerfelt och Ulla 
Mauritzson som skriver följande: ” Mycket förenklat menade han att det som verkligen 

                                            
23 Borthwick & Moy 2004, sid 189 
24 The Guardian 15/9 2006. http://arts.guardian.co.uk/filmandmusic/story/0,,1872154,00.html. 
25 Håkan Hellström: svensk popsångare och låtskrivare. 
26 http://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik. 2008-03-17 
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var vackert var vackert även för andra. Estetiken framträder då som ett normativt 
begrepp där den ”goda smaken” och ”det enda rätta” framträder starkt.”27 
 
En svensk idéhistoriker som betytt mycket för estetiken i modern tid är Sven-Eric 
Liedman som i sin bok ”I skuggan av framtiden” beskriver begreppet estetik som ”läran 
om det sköna eller om konsten eller om det sinnligt åtkomliga över huvud”.28 
 
Jag vill i enlighet med vad Gunnar Berefelt skriver i sin bok ”Skönt” använda ordet 
estetik för att ”beteckna ett sätt att förhålla sig gentemot verkligheten, såväl den som 
förmedlas av våra sinnesorgan som en inre verklighet i form av känslor, föreställningar, 
minnesbilder.”29 För att översätta till musikens värld kan man säga att det handlar om 
vilket förhållningssätt musikern har till sin egen och andras musik, och hur musiken låter.  
 
 
4. Metod 
 
4.1 Intervju 
 
Som metod har jag valt att intervjua fyra pianister som alla har gjort betydande insatser 
inom svensk indiepop. Eftersom två av intervjuobjekten har bott på annan ort har det 
varit svårt att kunna träffas personligen. Jag har heller inte velat ta risken att påverka 
svaren genom exempelvis ledande följdfrågor, så därför har jag valt att genomföra 
intervjuerna via mejlkorrenspondens. Jag har använt mig av en kvalitativ 
forskningsintervju i form av en intervjuguide med nio frågor. Frågorna kan delas in i tre 
olika områden: 
 

1. Den eventuella estetiska aspekten av pianospel när det gäller indiepop: finns det 
en särskild estetik att ta hänsyn till? Finns det nånting förbjudet eller är allt tillåtet? 
Hur ser den eventuella estetiken ut? 

 
2. Musikerns eget förhållningssätt till musik: hur går tankarna kring ett 

pianoarrangemang? Hur kommer jag fram till hur jag ska spela? Hur lägger jag 
upp "taktiken"? 
 

3. Inspiration/fundament: vad är det för intryck som under årens lopp har 
ackumulerats i hjärnan, i mindre eller högre grad påverkat den, och som i 
bearbetad form kommer ut som toner och idéer? Vad fungerar som en källa till 
inspiration idag? 
 

 
4.2  Intervjupersoner 
 

                                            
27 Anna Klerfelt & Ulla Mauritzson: Multimodala examinationsformer, Göteborg 2005, sid 5 
28 Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden, Viborg 2003, sid 584 
29 Gunnar Berefelt: Skönt, Uppsala 1973, sid 17 
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Eftersom syftet med undersökning är att få reda på musikernas egen syn på svensk 
indiepop så är det naturligtvis väldigt viktigt vilka man frågar. Det borde vara rimligt att 
anta att de musiker som spelar på de mest framgångsrika indiepopskivorna också är de 
som i högst utsträckning medverkat till att forma genren så som den ser ut idag. Dom 
torde också ha en god insyn i hur den eventuella estetiken ser ut. 
 
De fyra pianisterna som intervjuas i den här undersökningen har alla varit inblandade i 
att skapa indiepop på en nationellt och internationellt mycket hög nivå, i samarbete med 
de allra främsta artisterna inom svensk indiepop. 
 
 
 
Åsa Jacobsson (ÅJ):  
Pianist och producent. Har sedan länge samarbetat med Marit Bergman30 och 
medverkar exempelvis på  albumen 3.00 A.M. Serenades (Sugartoy Recordings 2002), 
Baby dry your eye (Sony BMG 2004) och I Think It´s A Rainbow (Sony BMG 2006). Är 
medlem i bandet Consequences som släppt albumet Consequences (BOW 2006) och 
spelar på skivor med bla Frida Hyvönen, Anna Ternheim, Alf och Monkeystrikes. 
 
 
Martin Hederos (MH):  
Pianist och arrangör. Medlem i gruppen The Soundtrack of Our Lives31 där han spelar 
klaviatur. Har släppt skivorna Visorna (Bonnier Amigo 2004) och Jazzen (Bonnier Amigo 
2006)  tillsammans med sångerskan/gitarristen Nina Ramsby, samt samarbetat med 
sångaren Mattias Hellberg i konstallationen Hederos & Hellberg som släppt albumen 
Together in the Darkness (Silence 2001) och Take Care (Silence 2002). Han spelar 
även på studioalbum med bla Håkan Hellström, Stefan Sundström, Freddie Wadling och 
Ulf Lundell. 
 
Björn Yttling (BY):  
Pianist och producent. Spelar i bandet Peter, Bjorn and John32 som hittills släppt två 
studioalbum: Peter, Bjorn and John (V2 2001) och Falling out (V2 2004). Har även 
släppt en jazzskiva, Oh Lord Why Can´t I Keep My Big Mouth Shut (Headspin 
recordings 2005), under namnet Yttling Jazz. Som keyboardist har han spelat på skivor 
med bla Shout out louds och Lykke Li, och som producent har han jobbat med 
exempelvis Moneybrother, Caesars Palace och Robyn.  
 
Stefan Sporsén (SS):  
Trumpetare, pianist och kompositör. Som kompositör har han jobbat med musikaler 
såsom Frankenstein (Gbg stadsteater 1999) och Pearl Harbor (Riksteatern 2002), men 
även skrivit musik till olika svenska tv-serier, exempelvis Kniven i hjärtat (SVT 2004) och 
En fråga om liv och död (SVT 2006). Som musiker har han sedan länge samarbetat med 

                                            
30 Marit Bergman: svensk sångerska, gitarrist och låtskrivare. 
31 The Soundtrack Of Our Lives: rockband från Göteborg bildat 1995. 
32 Peter, Bjorn och John: svenskt indierockband, bildad 1999 i Stockholm. 
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Håkan Hellström, men även spelat in med artister som José Gonsalez, Jens Lekman, 
The Plan, Anna Järvinen och The Soundtrack of Our Lives. 
 
 
4.3 Genomförandet 
 
Intervjuerna har gjorts via mejl och alla svaren är utskrivna ordagrant, förutom att jag för 
att förenkla läsupplevelsen har skrivit ut ursprungliga förkortningar i mailsvaren som hela 
ord. Efter varje fråga har jag skrivit en sammanfattande kommentar för att lättare ge en 
överblick av resultatet. 
 
 
 
5. Intervju 
 
Fråga 1: Anser du att det finns en särskild estetik inom svensk indiepop när det 
gäller pianospel? 
 
Svar ÅJ: Nja, har inte riktigt tänkt på det, men kanske inte så slickt33 pianospel om du 
förstår hur jag menar, dels ljudmässigt och även spelmässigt. Tycker att det låter mycket 
olika om "indiepopen", ofta spelar man ju på sånt som ens spelstil passar till. 
 
Svar MH: Beror lite på vad som menas med indiepop, känns dock som om Roy Bittans34 
spelstil går igen i diverse olika sammangang, framförallt melodier i oktavergrejen och 
Velvet Underground, typ repetitivt bankande. 
 
Svar BY: Nej. 
 
Svar SS: Det finns ofta en enkelhet i spelet. Man färgar inte ackorden utan det är gärna 
treklanger i grundläge. Rytmiken kan vara rytmisk/ hackig med enfingersbas i vänster 
hand och svarande treklang i höger.  
En annan typ är ju melodispel i oktaver i högt läge, men det kanske mer tillhör Roy 
Bittanskolan ( Bruce Springsteen)  ( å Lundell/ ..Winnerbäck ;-)  
Det får hursomhelst gärna låta lite okunnigt eller nästan taffligt. Know-how och elegans 
är bannlyst.( Hmm, känns som det är en svensk grej lite, många utländska band tillåter 
mer välspelat piano..) 
Men det här "naiva" är också effektivt för en skitig, glad eller nonchalant attityd -sagt 
med en positiv ton.   
 
Kommentar: Utfallet i denna fråga blir ett nekande och tre jakande svar. Pianospelet kan 
med fördel hållas enkelt och ej låta "slickt", samt gärna ge ett intryck av okunnighet eller 
                                            
33 Slickt: I musiksammanhang synonymt med den snygga och välproducerade ljudbild som förekommer 
inom amerikansk västkustmusik. Kända band inom genren är exempelvis Toto och Chicago. 
34 Roy Bittan: pianist i Bruce Springsteens kompband “The E Street Band”, där han började spela 1974. 
Medverkar även på skivor med en rad andra amerikanska artister såsom exempelvis Meat Loaf, David 
Bowie, Dire Straits och Peter Gabriel. 
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tafflighet som uttryck för en nonchalant glad attityd. Melodier i oktaver a la Roy Bittan 
nämns på två håll, samt även ett repetitivt bankande som kan härledas till den 
amerikanska rockgruppen Velvet Underground. 
 
 
Fråga 2: Finns det nånting som du anser vara "förbjudet" att göra när man spelar 
piano på en indiepopkomposition? 
 
Svar ÅJ: Vet ej vad det skulle vara.  
 
Svar MH: Nej. 
 
Svar BY: Nej. 
 
Svar SS: Nej. 
 
Kommentar: Ett entydigt nej. 
 
Fråga 3. Har du några särskilda förebilder (musiker, grupper, eller kompositörer 
inom andra genrer) när det gäller pianospel? 
 
Svar ÅJ: Absolut, nästan mer inom andra genrer. Lyssnar mer på klassisk musik, 
instrumentalmusik än vad jag lyssnar på "indiepop". Jan Johansson35 är nog en av mina 
största förebilder både som pianist och kompositör. Tycker mycket om vissa av Arvo 
Pärts36 kompositioner där pianot har en stor roll, "Alina", Spiegel im spiegel" Gillar det 
minimalistiska och "mjuka" pianospelet hos bägge dessa. Även en pianist & kompositör 
vid namn Gonzales37. 
 
Svar MH: Några som jag gillar är: Keith Jarrett, Thelonius Monk, Jan Johansson, Nicky 
Hopkins38, Gonzales och just Roy Bittan. 
Känner mig för tillfället väldigt influerad av" fingerpickinggitarrister", typ Paul Simon och 
Jose´Gonzalez39. 
Barockmusik och Piazolla40 är två viktiga inspirationer oxå. 
 
Svar BY: Jan Johansson, Brian Eno41. 
 
Svar SS: Egentligen inte,  men just nu tänker jag ändå på Elton John ! ..  tja Jerry Lee 
Lewis, The Band,  Billy Joel.. 
Men jag har lyssnat mycket på jazz.  Tex Bill Evans, Thelonius Monk, Paul Chambers 
                                            
35 Jan Johansson: svensk pianist, jazzmusiker, arrangör och kompositör. 
36 Arvo Pärt: estländsk tonsättare, bosatt i Berlin. 
37 Gonzales (Jason Charles Beck): Kanadensisk pianist, producent, kompositör och MC. 
38 Nicky Hopkins: brittisk musiker, spelar på skivor av The Beatles, The Who och Rolling Stones 
39 José Gonzales: svensk musiker, verkam inom singersongwriter-genren.  
40 Àstor Piazzolla: argentinsk tangokompositör och bandoneón-spelare. 
41 Brian Eno: brittisk musiker och producent. En av förgrundsgestalterna inom den elektroniska 
musikgenren. 
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och Jan Johansson.    
Har också influerats av harmonik och pianoarrangemang från Steely Dan, Burt 
Bacharach,  Rick Wakeman42 i Bowies "Life on mars" mfl. 
 
Kommentar: Här erhålls en del homogena svar och man kan konstatera att inspiration 
hämtas ifrån en rad olika musikstilar. Det kan slås fast att den svenske jazzpianisten Jan 
Johansson utgör en viktig inspiration. Andra jazzpianister som också framhålls är ex. 
Thelonius Monk och Keith Jarrett. Från den klassiska världen hämtas inspiration ifrån 
barockmusik och den estländske kompositören Arvo Pärt. Från pop- och rockvärlden 
hämtas inspiration från Roy Bittan, Elton John, Brian Eno, Rick Wakeman mfl. 
Folkmusiken nämns inte uttryckligen från någon, men Jan Johansson kan med sina 
tolkningar av folkmusik på albumen "Jazz på svenska" och "Jazz på ryska"  anses stå 
med åtminstone ena benet i den världen. Även i gruppen The Band kan man hitta en 
stark påverkan av amerikansk folkmusik, samt i viss mån Piazolla som då skulle kunna 
anses vara argentinsk folkmusik. 
 
 
Fråga 4: Vilka är dina favoritlåtar inom genren indiepop där pianot spelar en roll? 
 
Svar ÅJ: hmmm.. Lou Reed43: "Perfect day" ? Klassas det som indiepop?? Kanske inte, 
iallafall mycket fint pianospel.  
 
Svar MH: Några jag spontant kommer på är Black Mirror med Arcade Fire44, the 
Greatest med Cat Power45 och My moon, my man med Feist46. 
 
Svar BY: Vad som helst med Velvet Underground. 
 
Svar SS: Our House /Madness47, Bittersweetheart/ Ed Harcourt48,  Gårdakvarnar och 
skit/ Håkan Hellström.  
 
Kommentar: Intressant att notera är att några av de låtar som nämns i svaren inte är 
självklara indielåtar, däremot kvalar de in som potentiella inspirationskällor till 
indiepopen. Velvet Underground nämns återigen, samt Lou Reeds "Perfect Day". 
Madness måste räknas som ett av de viktigaste ska-banden under åttiotalet.  
 
 
Fråga 5: Har du ett ideal när det gäller klangen på pianot/flygeln? 
 
Svar ÅJ: Det idealet ändras ju rätt mycket från låt till låt (speciellt då vid inspelning). Men 
                                            
42 Rick Wakeman: brittisk musiker och medlem av progressiva rockgruppen Yes. Spelar på skivor med bla 
David Bowie, Cat Stevens, Lou Reed och Black Sabbath. 
43 Lou Reed: amerikansk rockmusiker och låtskrivare. Sångare i gruppen The Velvet Underground. 
44 Arcade Fire: kanadensiskt indierockband. 
45 Cat Power (Chan Marshall): amerikansk singersongwriter. 
46 Leslie Feist: kanadensisk singersongwriter. 
47 Madness: brittisk ska/popgrupp med stora framgångar under 1980-talet. 
48 Ed Harcourt: brittisk pianist och singersongwriter. 
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generellt så gillar jag när det är en ganska varm, fyllig klang. Ej för komprimerat49 då 
försvinner så mycket av själva pianospelet rent dynamiskt. Vilket iochförsig inte alltid får 
plats i en poplåt om det inte är en lugnare... 
 
Svar MH: Nåt sorts varmt, lite dovt men ändå tydligt ljud, är väldigt förtjust i pianon från 
1900-talets början med rejäl järnram. 
 
Svar BY: Nej. 
 
Svar SS: I denna genre: föredrar akustiskt piano. Gärna ett litet utan större kropp men 
med bett i. Kan gärna ha ett litet ostämt skimmer över sig. Inte digitalpiano.  
 
Kommentar: En varm klang verkar vara att föredra, gärna från ett akustiskt upright 
piano50. Ej för komprimerat pianoljud, däremot kanske ett äldre piano med ett ostämt 
skimmer över sig. Man får en känsla av ett piano med karaktär och personlighet. 
 
 
Fråga 6: Vad är det du vill eftersträva när du spelar piano på en komposition? 
 
Svar ÅJ: Svårt. Att använda pianots klangmöjligheter om det finns utrymme, kan göra så 
mycket med pianot beroende på hur man spelar. Inte spela för mycket i onödan bara 
"för att". Ska vara någon mening med allt man spelar. Ofta blir det ju att man hittar 
någon fin melodi någonstans, fina ackordläggningar...Olika för varje låt. 
 
Svar MH: Att både vara ett med låten men ändå hitta nåt som sticker ut och är värt att 
minnas, letar efter bra hookar eller nån viss stämningsfärg. 
 
Svar BY: Oftast hitta en hook51 eller ett sväng. 
 
Svar SS: Hitta pianots funktion:  skapa klang eller harmonik eller melodi eller sväng ?   
Sedan maximera låtens känslor med den viktigaste funktionen., 
 
Kommentar: Det man spelar ska ha en betydelse och mening. Bra kvaliteter är en bra 
hook eller sväng. Man strävar efter att maximera låtens känslor med verktyg som klang, 
harmonik, melodik och rytmik. Att vara ett med låten men ändå hitta nåt som sticker ut. 
 
 
Fråga 7: Hur mycket inverkar texten på ditt sätt att behandla 
pianoarrangemanget? 
 
Svar ÅJ: Ganska mycket! Försöker alltid skapa den stämning man får av texten. I vissa 
fall mer än andra, beror lite på hur diskret texten är...  
 

                                            
49 Komprimera: att ljudnivåmässigt trycka ihop en ljudsignal 
50 Upright piano: ett vanligt piano med vertikal ram. 
51 Hook: något som ska fånga lyssnarens uppmärksamhet, oftast en melodislinga. 
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Svar MH: Jag brukar nog ta in texten ganska mycket fast inte försöka illustrera den, mer 
vara nån sorts medvandrare... 
 
Svar BY: 100% 
 
Svar SS: Mycket. Behöver inte ha hört hela texten men rufft iallafall. Vill absolut veta vad 
låten handlar om eller säger.  
 
kommentar: Alla är ense om textens betydelse och vikten av att fånga stämningen i den. 
 
 
Fråga 8: Vilka skivor medverkar du på som pianist och som skulle klassas som 
indiepop? 
 
Svar ÅJ: Marit Bergman: " I Think it´s a rainbow", " Baby dry your eye", " 3 a.m. 
serenades", Anna Ternheim: "Somebody outside", Consequences: "Consequences", 
Monkeystrikes: "You hate my beautiful love" och kommande ALF-skivan 
 
Svar MH: Några jag kommer på är H.Hellströms första, Pusjkins "Brand new morning", 
Gmeyner Ep och Ulf Sturesson "Allt jag ville säga". 
 
Svar BY: Peter Bjorn And Johns, Shout Out Louds, Lykke Li 
 
Svar SS: Håkan Hellström: LUFTEN BOR I MINA STEG – 2002, DET ÄR SÅ JAG 
SÄGER DET – 2002, ETT KOLIKBARNS BEKÄNNELSER – 2005, NÅT GAMMALT, 
NÅT NYTT, NÅT LÅNAT, NÅT BLÅTT - CD 2005 
The Plan: EMBRACE ME BEAUTY - 2004  
 
Kommentar: Eftersom flera av musikerna även verkat inom andra genrer än just 
indiepop, kan det vara av intresse att se vad i deras arbete som specifikt hamnar under 
indiepoprubriken. 
 
 
Fråga 9: Har du gått någon musikutbildning? 
 
Svar ÅJ: jag har gått en folkhögskola, musiklinje 1 år  
 
Svar MH: 3-årig musiklinje på gymnasiet, 2-årig musiklinje på Ingesund folkhögskola  
samt 40 Poäng Arr/komp på Malmö musikhögskola. 
 
Svar BY: musikgymnasium 3 år, skurup 1 år 
 
Svar SS: Jag har gått Instrumental-Ensemblelärarlinjen på Musikhögskolan i Gbg.  
Trumpet som huvudinstrument men 2 pianolektioner i veckan under alla 4 åren.  
 
Kommentar: En fråga som faller lite utanför denna undersökning men som kan vara av 
intresse ändå. Jag kommer inte att fördjupa mig i en diskussion om huruvida detta kan 



 17 

ha påverkat eller inte eftersom jag på förhand anser att det inte är troligt. Däremot skulle 
en framtida undersökning specifikt inriktad på just detta ämne vara mycket intressant, 
men borde isåfall kanske handla om pop generellt och inte just indiepop.  
 
 
6. Analys  
 
6.1 Den estetiska aspekten 
  
Den som tydligast ger ett svar på den frågan är Stefan Sporsén. Han framhåller ett 
enkelt ideal, inga färgningar i ackorden, man bör undvika att briljera med teknik och 
elegans, tvärtom, det får gärna låta både okunnigt och taffligt. Det okunniga och taffliga 
uttrycket skänker enligt honom en känsla av en "skitig, glad eller nonchalant attityd- sagt 
med en positiv ton". Som motpol till detta resonemang står Björn Yttling som hävdar att 
det inte finns en särskild estetik. Mittemellan finns Åsa och Martin som båda hamnar i ett 
"beror lite på vad som menas med indiepop"-dilemma. Åsa anger dock ett slickt 
pianospel som opassande, medans Martin nämner två referenser som illustration till hur 
det gärna får låta, Roy Bittan och Velvet Underground. Efter som Velvet Underground 
kan anses vara nästan ett skolexempel på ”oslick” musik, så kan man i det fallet säga att 
Martin understryker det Åsa hävdar. 
 
Om man kan identifiera en estetik genom att peka på vad som är tillåtet och inte tillåtet 
så får vi i det här fallet ingen hjälp, samtliga musiker anser att allt är tillåtet.  
 
När det gäller idealet vad beträffar själva pianoljudet så pekar trenden mot en varm fyllig 
klang av ett akustiskt piano. Åsa tycker att det är viktigt med en naturlig dynamik, och 
Martin föredrar ett gammalt piano med "rejäl järnram". Stefan vill företrädesvis ha ett litet 
piano, som gärna får vara lite ostämt. Han refuserar digitalpianot. Min sammanlagda 
tolkning av estetiken när det gäller pianoklangen är att det är viktigt med personlighet i 
instrumentet, pianot måste ha en egen karaktär! 
 
 
6.2 Det egna förhållningssättet 
 
Man kan säga att det generellt finns ett övergripande fokus på att hitta hookar/fina 
melodier samt att fånga textens stämningsläge. För Åsa är det dessutom viktigt att det 
ska finnas en mening med pianoarrangemanget, det får inte bli slentrianmässigt spel.  
Martin vill vara "ett med låten" och samtidigt hitta nåt som sticker ut och som man minns, 
exempelvis en hook eller en viss stämningsfärg. När det gäller texthanteringen ser han 
sig själv mera som en medvandrare än en illustratör. Stefan tänker i första hand 
funktionsmässigt utifrån fyra aspekter: klang, harmonik, melodik eller sväng. När han 
sedan identifierat funktionen försöker han att med hjälp av den maximera känslan i 
låten. Björn har fokus på texten, samt att hitta en hook eller ett sväng. Sammanfattnings-
vis kan man säga text, hook, stämning och funktion. 
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6.3 Inspiration/fundament 
 
Om man ser övergripande på samtliga musikers inspirationskällor så ser man att dom i 
huvudsak härstammar ifrån den klassiska musiken, jazzmusiken och rockmusiken. 
Anmärkningsvärt är att samtliga nämner den svenske jazzpianisten Jan Johansson som 
en stor förebild.  
 
I den klassiska sfären hittar vi den estländske kompositören Arvo Pärt, den argentinske 
tango nuevo-kompositören och dragspelsvirotuosen Ástor Piazzolla, samt barockmusik.  
 
Inom jazzsfären hittar vi legendariska pianister och kompositörer som Thelonius Monk, 
Keith Jarret och Burt Bacharach samt nämde Jan Johansson.  
 
Från rockens värld hämtas inspiration ifrån Roy Bittan (E Street Band), Nicky Hopkins 
(Beatles, Rolling Stones), Rick Wakeman (David Bowie, Yes), Brian Eno (Roxy Music), 
Elton John, Jerry Lee Lewis, The Band och Steely Dan. Likt en kameleont rör sig den 
kanadensiske rapparen och pianisten Gonzales mellan olika genrer, men man får lov att 
anta att han i det här fallet troligen ska räknas som pianist och då befinner han sig 
nånstans mittemellan jazz- och klassisk musik. 
 
När det gäller utbildningsgraden så har Stefan och Martin gått på musikhögskolan 
medan Åsa och Björn har folkhögskola som högsta musikutbildning.  
 
 
7. Tolkning och slutsats 
 
Min tes när jag började att intressera mig för ämnet var att det existerade en särskild 
estetik inom pianospel vad gäller svensk indiepop, det anser jag också att den här 
undersökning stödjer. På den direkta frågan svarar de intervjuade musikerna inte särskilt 
övertygande, men om man tittar övergripande på intervjumaterialet så ser man att där 
finns en estetik, men på grund av begreppets breda definition ser den antagligen lite 
olika ut beroende på vad som menas med indiepop. Vi ska titta närmare på de 
gemensamma nämnare som finns i svaren av den här undersökningen och deras 
betydelse. 
 
Om vi börjar med ideal så hittar vi en gemensam inspirationskälla i den svenske 
jazzpianisten Jan Johansson. Det är inte otroligt att tänka sig att hans svala nordiska 
spelstil därmed skulle kunna utgöra ett sorts ideal för svenska indiepoppianister. En 
annan viktig inspirationskällor som anges är ju å andra sidan den amerikanska 
rockgruppen Velvet Underground, och då konstrasten mellan dessa båda ideal är 
betydande, är det svårt att se hur man skulle kunna dra en generell slutsats om ett 
enskilt ideal.  
 
Min teori här är att musiken är alltför komplex för att låta sig generaliseras, och att man 
isåfall skulle tvingas gå ned på en slags låt-nivå eller möjligtvis ballad/uptempo-nivå. För 
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att ge ett exempel så kanske en mjukare ton med ett jazzigt anslag (inspirerat av Jan 
Johansson) skulle passa i en låt, medan man i nästa vill ha ett brutalt, kompromisslöst 
uttryck (inspirerat av Velvet Underground), och båda dessa låtar skulle kunna ”vara 
indiepop”. Vad man däremot kan konstatera är att det finns likheter i valet av 
inspirationskällor mellan samtliga pianister, och att dom därmed delvis skulle kunna 
sägas dela samma ideal. 
 
När det gäller tänket kring pianoarrangemanget så hittar man stora likheter. Fokus ligger 
på att hitta hookar/melodier och stämningar som kan förstärka känslan i låten, och för att 
kunna hitta känslan i låten så ges texten en stor betydelse. Även när det gäller 
pianoklangen finns en slags homogen känsla av vad man föredrar: en varm klang från 
ett gammalt piano med personlighet skulle man kunna summera svaren med. 
 
På frågan om någonting ansågs vara förbjudet så tyckte ingen det. Det skulle kunna tala 
emot att det existerar en särskild estetik, men det skulle faktiskt lika gärna kunna utgöra 
en grundläggande värdering för en estetik, och jag lutar åt att tro det sistnämnda. 
 
Slutligen är det svårt att kunna uttala sig i generella termer om hur estetiken ser ut, men 
man kan urskilja tre olika ingredienser: 
 

1. En slags Roy Bittan-inspirerat spelsätt med oktavspel i ett högt register. 
 

2. Ett spelsätt som bygger på pianospelet man hittar i  Velvet Undergrounds musik, 
ett slags ”brutalt hamrande”.  

 
3. En enkel och naiv attityd, ett slags anti-”know-how”, och som också skulle kunna 

defineras som ”oslick”. 
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8. Diskussion 
 
Om man tittar på vad som tidigare skrivits om indiepop i uppsatsväg ser man att det är 
ett ganska eftersatt område. Det är alltså svårt att dra några paralleller till andra 
uppsatser eftersom lite är gjort. Kanske beror det på att genren fortfarande befinner sig i 
en utvecklingsfas och därför är svårdefinerbar, eller att begreppet indiepop i själva 
verket är klumpigt och otympligt; alltför brett för att man ska kunna dra generella 
slutsatser och hitta absoluta sanningar. Däremot kan man uttala sig om delar av 
indiepopens universum och hur det ser ut.  
 
Den här undersökningen bygger på intervjuer med fyra olika pianister som var och en 
gjort betydande insatser inom svensk indiepop, och vi får genom dessa en inblick i deras 
egen syn på genren, var dom hämtar sin inspiration, och lite om filosofin eller "taktiken" 
bakom pianoarrangemangen.  
 
Kärnan i den här uppsatsen är ju indiepopens estetik, sett från ett pianistiskt perspektiv, 
och den bild som träder fram bekräftar till viss del de tankebanor jag själv haft från 
början och som gjorde att jag valde detta specifika område. Jag misstänkte att det fanns 
en särskild estetik och jag ville veta mer om hur den isåfall såg ut, och om man kunde 
hitta anledningar till varför. Svaren som ges i den här undersökning blir aningen 
splittrade, och för att kunna säga något mer utförligt om exakt hur estetiken ser ut, 
behövs mera djupgående intervjuer och förslagsvis en separation av de olika 
inriktningarna inom indiepopen ifrån varandra. Återigen, begreppet är alltför omfattande i 
sin grundform. 
 
I den bästa av världar hade jag velat kunna knyta an estetiken till en av grundtankarna 
som verkar ha genomsyrat indiepopen sedan starten, nämligen ”gör tvärtom”-attityden. 
Jag tror att den gömmer sig där bakom det naiva och enkla, en halvobstinat inställning 
som minsann inte tänker vara till lags och som vill göra saker och ting på sitt eget sätt. 
Där hade det varit intressant att gräva djupare. 
 
Jag hade även velat ha med den i rockkretsar så högt skattade trovärdigheten, eller 
autenticiteten som den brukar kallas. Den ligger också och skymtar bakom ett 
resonemang om att inte spela bara för spelandets skull. Det är dock svårt att på ett 
konkret sätt kunna identifiera en trovärdighet i musiken. Den skramliga ljudbilden 
innebär för mig en sorts trovärdighet, men hur stor betydelse har den i relation till 
exempelvis texten? För mig innebär en bra indielåt automatiskt en bra text, den behöver 
inte vara tekniskt fulländad, men den måste vara trovärdig. Och kanske är det där som 
indiepopens kärna ligger? Trovärdighet, som en analogi av livet självt: skevt, krokigt och 
fantastiskt vackert. 
 
 
 
 
Rekommenderad lyssning: 
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Britpop: 
 
Suede    Suede (Nude Records 1993) 
Oasis     Definitely maybe (Creation Records 1994) 
Blur    Parklife (EMI 1994) 
 
Tweepop: 
 
Belle and Sebastian  Tigermilk (Jeepster Records 1999 återutgivning) 
 
 
Svensk indiepop: 
 
Popsicle   Lacquer (A west side fabrication 1992) 
Håkan Hellström  Känn ingen sorg för mig Göteborg (Virgin 2000) 
Marit Bergman  3.00 A.M. Serenades (Sugartoy Recordings 2002) 
Jens Lekman   Night Falls Over Kortedala (Service/Border 2007) 
Samlingalbum  Svensk Indie 1988-2006 En Kärleks Historia (Nons Records 
2006) 
Peter Bjorn And John Falling Out  (Planekonomi/Border 2004) 
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