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1. Musikalisk Bakgrund 

Klassisk Piano 

Min musikutbildning började ganska tidigt i Irkutsk, Ryssland där jag kommer ifrån. 
Jag var 5 år gammal när jag hade min första gruppmusiklektion på en musikskola. Då 
hade alla barn möjlighet att prova på dans, bild, kör, piano och mina föräldrar säger 
att jag valde musik på en gång. Vi hade ett piano hemma eftersom min syster hade 
pianolektioner och jag började härma på när hon övade. Föräldrarna märkte det och 
tyckte att det var dags för mig att söka musikskola med piano som huvudinstrument. 
Tyvärr hade jag ingen möjlighet att prova på något annat instrument förutom piano 
och sång. Det var inte alls vanligt i Ryssland med rock och pop ensembler. När jag 
var 7 år gammal började jag spela klassiskt piano på en musikskola. Utbildning där 
var ganska intensiv och det gick parallellt med en vanlig skola – piano två gånger i 
veckan 45 min, gehör och teori en gång i veckan, musikhistoria 1 gång i veckan, kör 
en gång i veckan, under 7 år.  
Efter mitt sista uppspel eller examination på Musikskolan №5, så hette den, bestämde 
jag mig att inte spela piano mer i mitt liv. Jag var 14 år gammal då. Måste erkänna att 
jag aldrig hade varit en duktig pianoelev, tyckte inte om att spela skalor, etyder, 
sonater osv. Min favorit ämne var gehör, för att man brukade sjunga intervaller och 
olika övningar, skriva egna melodier och kompa med ackord. Så lärde jag mig 
musikteori, ackordspel och det var faktiskt det roligaste som hände med mig på 
musikskolan i Ryssland.  
När jag var 14 alltså jag slutade spela för någon lärare, utan jag fortsatt göra det 
hemma själv, plankade poplåtar, skrev mycket egna låtar med texter, sjöng, spelade 
in på ett kassettband och hade det roligt. 

Alternativ till klassiskt pianospel 

Jag kände mig kopplad till musik på något sätt även då jag började plugga Lingvistik 
på Universitetet. Då spelade jag bara för mig själv och kompisar och fortsatt skriva 
egna kärlekslåtar. När jag var 18 år gammal, bestämde jag mig att söka en högre 
musikutbildning, någon slags ”folkhögskola” om man jämför det med liknande skolor 
i Sverige. Jag valde att söka jazz linje som alternativ till klassiskt som fick mig bara 
stressad och rädd för att göra fel. Jag ville bli bättre och öva men var samtidigt rädd 
för att det skulle bli för mycket klassiskt pianospel igen. Dessutom hade jag ett stort 
uppehåll i min musikutbildning och jag hade tappat bort ganska mycket teknik, så det 
var inget hopp att bli antagen som klassisk pianoelev med tanke på höga ryska 
standarder. Så blev det att jag kom in på jazz piano i en Musik College i Irkutsk, min 
hemstad. Jag spelade ingen jazz förut och hade knappt lyssnat på jazz hellre. Men jag 
spelade mycket ackord och det underlättade mycket för mig.  



 5 

Man kan inte säga att jazz utbildning i Ryssland är lika bra som i USA eller i Europa 
och jag blev därför ganska besviken. På skolan blev det mycket notläsning, teknik, 
skalor, stress och lite improvisation och ensemblespel. Inget alls jazzgehör och ingen 
frihet. Det var till exempel ganska vanligt att få lära sig utantill en Bill Evans låts 
plankning inkluderat solopartier och spela det på uppspel utan att sola själv. Eller 
istället för att improvisera på en dorisk skala fick alla pianister spela en dorisk skala 
upp och ner i fyra oktaver med 2 händer. Mycket ologiska saker med andra ord.  
Som sagt, efter 4 år på skolan kunde jag spela snabbt, läsa noter och ganska 
avancerade ackord men utvecklades inte så mycket som jazzpianist. Jag fick dock 
lyssna mycket på jazzskivor vilket var mycket givande. Den första skiva jag kommer 
ihåg var Oscar Peterson Solo, hans fantastiska pianospel var en av mina första stora 
influenser. Sedan var det Bill Evans, Eroll Garner, Michel Petrucciani, Michel 
Camilo, Chucho Valdes, Eliane Elias, Thelonius Monk, Duke Ellington, å andra 
sidan mycket klassisk musik - Rachmaninov, Astor Piazzolla, Chopin, Debussy, 
Shostakovich osv. Den perioden kan jag beskriva som mycket på en gång. Jag övade 
som galen fast många saker jag tränade på då var inte alls nödvändiga som jag tycker 
nu.  
Samtidigt kände jag mer och behov att skriva och spela egen musik, låtar, texter, 
samarbeta med sångare på skolan och sjunga själv. Men det var ganska svårt att hitta 
tid för det med tanke på att varje två månader var man tvungen att spela upp 10-15 
sidor av ett klassiskt stycke utantill, även om jag gick jazz linje. Dessvärre var det 
inget alternativ till den utbildningen i min stad och överhuvudtaget i mitt land och jag 
valde att plugga klart. 

Jazz Piano 

Eftersom jag ville nå vidare och spela med bra musiker, för att det kändes väldigt 
roligt att improvisera, skriva eget och spela med andra, bestämde jag mig att söka 
någon skola i Sverige eller Norge. Varför valde jag just de länderna? Det var nog för 
att utbildning kostade ingenting på den tiden, det var 2007. Dessutom viste jag att 
svenska och norska jazz och pop-rock musiker höll alltid jättehög standard. Jag kunde 
bland annat referera till Esbjörn Svensson, Jan Johansson, Nils Landgren, Jan 
Garbarek, Monica Zetterlund och flera andra. Jag sökte en gäststudent program på en 
Högskola i Göteborg, Stockholm, Malmö, Bergen och fick plats i Stockholm. Så 
flyttade jag till Sverige i 2008 och det var mycket avgörande för min utveckling som 
människa och musiker.  
Det är svårt att beskriva med få ord min upplevelse när jag började på 
Musikhögskolan och träffade fantastiska duktiga studenter och lärare, en av de - min 
pianolärare Ove Lundin, en snäll person och fantastisk pianist/pedagog. Det var så 
annorlunda från det jag hade upplevt i hela mitt liv som musikelev. Man fick frihet 
och inget stress. Helt plötsligt fick man själv bestämma sin väg som musiker och 
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spela precis vad man ville. Det var mycket roligt och samtidigt lite förvirrande för 
mig. 
Dessutom fick jag lära mig ett helt nytt språk för att komma in i samhället och 
försörja mig. Det nödvändigt för alla lektioner förutom pianolektioner med Ove 
Lundin, var på svenska. Jag läste Svenska själv, första året på skolan läste jag mycket 
böcker, lyssnade på ljudböcker, andra året fick jag ett jobb på en musikskola där all 
undervisning var på Svenska. Med barn och vuxna som kom dit att lära sig spela 
piano passade jag på och tränade språket så mycket jag kunde - två kvällar i veckan 
under två år räckte för att sluta vara rädd att göra misstag när jag pratade. 
Första två år på Musikhögskolan i Stockholm fick jag lära mig mycket om musik och 
livet allmänt och det tog såklart väldigt lång tid innan allt hamnade på rätt plats i mitt 
huvud. Det svåraste för mig som jazz musiker var att utveckla min förmåga att spela 
med andra och vara en del av en jazzensemble, eftersom jag fick nästan inte göra det 
innan jag kom till Stockholm. Jag fick träna min time, periodkänsla, improvisation, 
och mycket mer saker. Det var mycket övande och en enorm utmaning.  
Bland annat började jag lyssna mycket på Keith Jarret, Brad Mehldau, Avishai 
Cohen, Chick Corea, Steve Gadd, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Miles Davis och 
många flera.  

Brasiliansk Musik 

Det har alltid varit någonting lockande med Brasiliansk musik. Antonio Carlos Jobim 
är en av mina favoriter och bland de bästa låtskrivare i världen tycker jag. Melodiskt 
och rytmiskt innehåller samba och bossa allt jag uppskattar i musik. Jag har alltid haft 
det lättare att spela och känna raka åttondelar än swing. Jag upptäckte att det var kul 
att spela bossa och samba och sjunga med, som Eliane Elias gjorde till exempel.  
Så fick jag inspiration att spela brasiliansk musik och satt ihop ett band med folk som 
jag träffade på Musikhögskolan. Jag lyssnade mycket på Ivan Lins, Milton 
Nascimento, Tom Jobim, Elian Elias, João Bosco, Nosso Trio, Elis Regina, Bebe 
Gilberto, Hermeto Pascoal, Fabio Torres, Maria Rita, osv. Ofta plankade jag hela 
låtar men även skrev egna låtar i den stilen vilket jag tycker jag lyckades mycket bra 
med.  Jag sjöng själv på portugisiska och det var verkligen väldigt kul att få lära mig 
lite av det vackra språket. Jag är mycket stolt över Siberian Winds (så heter projektet) 
och därför gjorde en inspelning med några låtar. Det blev riktigt bra. 

Låtskrivande 

När jag flyttade till Sverige och började på Kungl.Musikhögskolan, blev det tyvärr så 
mycket på en gång i mitt liv så det fanns inte alltid tid för extra utmaningar i musik 
utan vardagen blev en utmaning. Det har varit både frustrerande och skönt samtidigt. 
Jag behövde verkligen lista ut vad det är jag vill jobba med, öva på, utvecklas i, vad 
jag ville göra helt enkelt, och har jag lyckats med, känns det som. 
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Jag började skriva musik sedan jag var liten och har alltid skrivit dikter och texter till 
mina låtar. Men i den miljön där jag växte upp och utvecklades som musiker tyvärr 
var det ingen stor plats för mina kreativa lösningar och tankar. Mitt skapande hittade 
inte vägen ut och märktes inte alltid i musiken. Det känns att nu finns det bara tid och 
möjlighet för det viktigaste i mitt musicerande att hända, nämligen jag har börjat att 
framträda som en låtskrivare och presenterar min egen musik. För musikens skull 
började jag jobba lite extra med min röst, nu sjunger jag mina låtar själv. Dessutom 
agerar jag som producent, arrangör, min egen bokningsagent, manager och mycket 
mer. Jag har som vanligt valt att utmana mig själv och det är igen mycket nytt att lära 
mig men det känns inte stressande nu utan bara kul, jag är medveten att det behövs 
göras mycket för att min musik ska höras. 

2. Arbetets Syfte och Mål 

Syftet med mitt arbete är att gå igenom hela processen av skivproducering och 
utgivning, från komposition till distribution och release. Jag vill med mitt arbete 
reflektera över den kreativa processen av arrangering och producering i samband med 
den praktiska processen av inspelning och utgivning. En hel del uppgifter hade jag 
aldrig utfört på egen hand förut, därför var det viktigt att dokumentera alla detaljer för 
att kunna analysera efteråt. 
Inspelning skulle ges ut i form av EP med fyra låtar. Alla låtar hade varit 
färdigtskrivna innan jag började med projektet.  
I samband med själva produktionen var jag tvungen att undersöka var jag ska vända 
mig för att få materialet mixat, mastrat, tryckt, lanserat och utgivet. För att det var en 
del av mitt examensarbete. En viktig del av processen var reflektioner omkring 
psykologiska aspekter om inspelning och bandledning för att det var samma 
medverkande som jag jobbade med under hela tiden. Jag valde Pål Svenre som min 
konstnärliga handledare.  
Med tanke på att den skiva jag skulle spela in och ge ut var min första produktion, 
vad jag vill uppnå med arbetet är först och främst självinlärning, mitt mål var alltså 
att skaffa olika erfarenheter. Jag hoppades på att, genom att göra allt själv i stort sätt, 
jag skulle lära mig mycket om producering och inspelning och göra en färdig produkt 
som kunde användas praktiskt. Jag ville att skivan skulle ges ut både fysiskt och 
digitalt. 

3. Komposition 

Låtmaterialet som skulle samlas på skivan är eget komponerat. Alla låtar har jag själv 
skrivit musik och text till och arrangerat i stort sätt själv. 
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Min musik ligger i gränslandet mellan pop, rock och klassiskt och kan beskrivas som 
piano rock, piano baserad pop med influenser som A Fine Frenzy, Joni Mitchell, Tori 
Amos, Regina Spector, Nick Drake. Poesi och texter är på engelska och är en stor del 
av kompositioner, därför valde jag att bifoga båda texter och noter i mitt arbete. 
Låtar som jag använde i produktionen heter Aurora, The Line, Which Light och 
Restless. De komponerades i 2010-2012. Jag har arbetat med låtarna kontinuerligt 
och oftast gjorde mycket förändringar både i melodi och texter. Det kan bero på att 
när jag började jobba med materialet, var jag den enda personen som fick höra det. 
Jag framförde aldrig dessa låtar med andra musiker innan 2011. Alla låtar skrev jag 
på piano och nästan alltid kom texter tillsammans med melodier direkt. Varje låt av 
de fyra förutom Restless har en ganska lång resa från arbetskiss till en färdig låt. Det 
var alldels för mycket förändringar och ibland känner jag att det hade varit bättre att 
lämna låtar som de kom först, spela in de och fortsätta använda mina idéer på nya 
låtar istället. 
Eftersom låtarna är bland de första jag skrev på engelska (förut var det bara på ryska), 
jag fick jobba ganska mycket med poesi. Jag ska skriva lite om hur varje låt skapades. 

Aurora  

Komponerades i 2010, denna låt är den äldsta bland alla. Alldeles första versionen 
kallades för Northern Light, hade en helt annan melodi och text och den enda som 
fanns i refrängerna som är kvar nu är bara några ord. Varför förändrades låten så här 
mycket? För att jag var en ganska oerfaren låtskrivare och visste aldrig när man ska 
säga stopp till sig själv medans man jobbar med låtar. 
Jag hade ett samarbete med en engelsk gitarrist som hjälpte mig med engelska texter. 
Tyvärr hade han massa synpunkter även om allt annat. På den tiden tyckte jag att det 
var ok, nu däremot vet jag att det är bara jag som ska bestämma över min musik. I 
alla fall, första versionen på "Northern Light " försvann och det blev Aurora, som lätt 
mycket mer som pop rock och hade en mer begriplig text. Jag är helt nöjd med låten 
nu men saknar fortfarande den första versionens refräng, jag tyckte den var jättefin 
och skulle tänka mig använda den i någon annan låt i framtiden. 

The Line  

Den skrev jag i 2011, den föddes som en 3/4 låt, ganska snabb, med åttondelspulsen 
och G11 ackord som grund. Hela texten kom först som den ser ut nu, sång melodi i 
princip också. Däremot, ändrade jag taktart till 4/4 för att jag hittade på någon annan 
piano komp figur, det ångrar jag lite faktiskt. Låten kom med melodi utan text och 
ackordföljd. Hela låten på en gång. Sen jobbade jag fram texten. Vi spelade låten 
ganska mycket med bandet live innan inspelningen. Själva groovet ändrades också ett 
par gånger. Först var det lite mer swing åttondelar, sedan blev det rakt. Jag hoppas att 
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någon gång jag ska få göra om låten tillbaks till den absolut första 3/4 versionen som 
jag tycker passade den så bra. 

Which Light? 

Jag skrev låten i 2010 då jag lyssnade mycket på Joni Mitchell. Låten gick i D dur, 
dvs. en stor ters högre än den är nu. Piano komp lämnade jag ungefär som det var. 
Taktarten ändrade jag till 7/4, eftersom det passade kompfiguren. Men från början 
gick låten i 4/4. Melodin på verser och refränger har jag inte gjort någonting med, det 
är bara sticket som jag lade till under själva inspelningen för att höjdpunkten 
saknades i låten. Refränger först gick så "Is love to lead me where you will meet 
me?” Det ändrade jag sedan till "Which light will lead me" vilket led till att hela 
låtens innehåll var tvungen att ändras för att passa ihop med refrängerna. Jag fick 
skriva en ny dikt. Resultatet blev riktigt bra, tycker jag. Första gång jag framförde 
”Which Light?” var på en singer-songwriter kurs på Musikhögskolan och alla 
medverkande i kursen tyckte att låten hade en väldigt bra refräng. 

Restless  

komponerade jag på piano i ett rum 45 i B-huset. Tre stycken färdiga verser kom på 
en gång med text och melodi. Pianokomp var också med då. Tonarten hade inte 
ändrats. Det var först när jag började förberedda mig till en live spelning då jag kom 
på att låten är som en fin berättelse men den kommer ingenstans.  Det var inte så att 
jag var tvungen att skriva till refräng, utan den kom naturligt med text och melodi och 
det räddade låten tycker jag. Jag är glad att refrängen var med på inspelningen, det är 
en av mina favoritrefränger. Restless har alltid varit en 6/8 låt, ingenting har ändrats.  
Som sagt, låtar på min första produktion är mina tidigare låtar och jag fick testa olika 
saker, träna mig för att bli en bättre låtskrivare, sångerska osv. vilket gjorde att jag 
inte sparade de första versionerna som var mest genuina och som jag borde ha använt 
från början. Men även om jag ändrade för mycket, som musiker och skapande person 
har jag utvecklats mycket på grund av sådant arbetet. 

4. Tidsplan 

Tidsåtgången beräknades bli drygt 240 timmar och under denna tid hoppades jag 
hinna med producering av fyra färdigt skrivna låtar. Mixa och mastra låtarna (inte på 
egen hand), skicka till tryckeri och digital distributionstjänst samt göra en 
releasekonsert. Jag hoppades även att hinna med en del marknadsföring innan 
releasen. 
Så här hade jag planerat hela arbetsprocessen: 
15/11 2012 -   30/11 2012 – arrangering av alla låtar, notutskrift, planering av 
inspelning och repetition, budget uträkning. 40 timmar. 
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1/12 2012 – 7/12 2012 – repetition med bandet – 20 timmar 
7/12 – 13/12 – slask inspelning av sång och piano bakgrunder till alla låtar, för att 
underlätta live inspelning i studion – 10 timmar 
14/12 – live inspelning av piano, bas och trummor i Stora Studion på KMH (jag hade 
bokat i förväg) – 9 timmar 
12/1 – 31/1 2013 – inspelning pålägg, gitarr, i Lilla Studion på KMH (jag hade tänkt 
boka löpande beroende på musikernas lediga tider). 30 timmar 
1/02 – 28/02 2013 – inspelning pålägg lead-sång och kör. Egen studio och utrustning. 
40 timmar 
1/03 – 31/03 – premix arbete, dvs. välja och klippa ihop tagningar, slutgöra alla 
arrangemang, producera klart. 50 timmar 
1/04 – 15/04 – skicka materialet till mixning, börja jobba med design för omslag samt 
marknadsföra för release konsert. 20 timmar 
15/4 – 29/4 - repa inför release konserten. 20 timmar 
29/04 – releasekonsert på KMH, Lilla Salen. Säja färdiga skivor. 5 timmar 
Totalt: 244 timmar 
Jag har valt att redovisa mitt arbete steg för steg i den ordning jag har gjort det. 
Eftersom det var min första produktion, ville jag göra allting rätt och ibland tog det 
för lång tid att börja på något som var helt nytt för mig (så som spårklippning och 
pre-mix redigering). 
Parallellt med inspelningar och andra uppgifter hade jag också livespelningar med 
denna grupp vilket gjorde processen ännu svårare för mig själv och musiker eftersom 
jag var tvungen att bestämma om man ska spela som vi brukade göra det live eller om 
man ska följa produktionen. För mig som kompositör, artist och bandledare var det 
ofta förvirrande att ”hoppa” mellan rollerna och ibland svårt att bestämma vilken av 
de rollerna är viktigare i den stunden jag befinner mig. För att skippa kaos i 
beskrivning ska jag alltså skriva om varje period för sig medans i verklighet var det 
inte alls så välorganiserat. 

5. Mitt Val av Medverkande 

Jag började med musikerurval redan i augusti 2012. Min utgångspunkt var att 
musiken ska arrangeras för piano trio med gitarr, akustisk på vissa låtar och elgitarr 
ibland. Eftersom jag hade planer att slutgöra hela produktionen i ett halvttår, 
självklart var det inte så mycket tid att repa in alla låtar och lägga veckor och 
månader på att hitta rätt känsla mellan musiker för att få det fungera. Därför behövde 
jag musiker som redan har varit med i olika liknande projekt, och som kunde vara 
effektiva även med brist på tiden.  
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Samtidigt ville jag att musikerna ska vara öppna för experiment och kunde hitta sin 
egen väg i mina arrangemang eftersom jag inte hade planerat exakt vad de ska spela. 
Jag lade stor vikt på att människor inte ska vara rädda för att tycka och säga sina 
åsikter om min musik. Jag ville inte riktigt jobba med de som tyst gör vad jag säger. 
Det skulle vara musiker med ungefär samma musikaliska bakgrund som skulle ha kul 
att spela tillsammans och som skulle ge mig trygghet och inspiration som artist och 
låtskrivare. 
Jag tycker att jag har lyckats med den delen av mitt projekt mer än någonsin. Jag fick 
arbeta med proffsiga och musikaliska människor som alltid försökte vara med mina 
idéer och var väldigt noggranna med att jag skulle bil nöjd med deras insats. Jag 
måste säga att de lyckades med att göra bra jobb oberoende på att det inte alltid fanns 
tid att repa mycket. De musikerna jag fick jobba med är Jonathan Haraldsson (gitarr), 
Tobias Rydberg (bas) och Jonathan Lundberg (trummor).  
Däremot fick jag lära mycket om hur man skulle bete sig som bandledare och 
producent, för att det var inte alls lätt att förmedla mina föreställningar om hur varje 
instrument skulle låta, därför krävdes det verkligen musiker som skulle vara så pass 
rutinerade att de kunde testa olika saker på repetitioner och jag fick välja vad jag 
behövde just för min produktion. 

6. Arrangering  

6.1 Förberedelser 

Som utgångspunkt hade jag fyra färdigtskrivna låtar med ackordföljd, pianoriff, text 
och melodi. Eftersom jag själv skulle sjunga på inspelningen och visste mina starka 
och svaga sidor som sångerska, jag försökte arrangera materialet för att lämna mycket 
utrymme för röst vilket skulle vidare hjälpa rösten att sitta bättre i mixar. Det första 
jag fick bestämma – vilken sättning ska jag arrangera för? Det var ganska självklart 
att piano i min musik var ett huvudinstrument, men skulle gitarr vara med? Akustisk 
gitarr eller elgitarr? Hur ska man arrangera gitarrstämmor så att de inte stör piano? 
Vilket trumkomp ska man välja? Ska man skriva kompet med noter eller räcker det 
med en beskrivning på ett rep? Hur ambitiös får man vara med att komplicera 
baslinjer, ska man kanske istället lämna det till basisten, han vet ju bättre? Jag hade 
tusen frågor innan första repet inför inspelning. Då fick jag också tänka på en skillnad 
mellan arrangering för en live spelning och en inspelning. Allting som kan “lösas” på 
ett gig, kan vara ett problem i en inspelad låt. Musiker kan absolut komma med 
förslag och massa bra idéer hur deras instrument ska låta i min musik, men det är 
fortfarande min musik och ett snabbare sätt att bli nöjd som producent, artist och 
arrangör är att vara tydlig med vad jag vill och om det inte kommer naturligt måste 
man sätta sig och tänka eller jobba fram det. Efter att ha upptäckt den enkla 
sanningen har jag först börjat lyssna aktivt på artister som har en likadan sättning och 
stil som jag valde för inspelningen (A Fine Frenzy, Sara Bareilles, Fiona Apple, 
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Regina Spector, Sting, Cat Power). Samt på produktioner gjorda av sådana mästare 
som Quincy Jones, Craig Leon, George Massenburg som fick mig som lyssnare vara 
engagerad från den första stunden till den sista takten. Jag försökte analysera vad som 
gjorde att låtar levde vart sitt liv och bestämde mig till slut att betrakta varje av mina 
låtar som ett konstnärligt verk och rita en ”plan” för varje låts utveckling. Jag gjorde 
det för att låtar inte skulle bli platta, med onödiga instrumentsektioner då ingenting 
händer. Så fort jag började med detta, många frågor angående instrumentation och 
stämmor försvann för att när man utgår ifrån vad som är det viktigaste i en låt, vad är 
det minimum som behövs för att låten ska fungera, då kan man lättare lägga till saker 
utan att det blir mycket på en gång. 
Jag fick ett bra tips från boken ”The Producers manual” av Paul White: att börja 
arrangera låten från sista refrängen då allting ska vara med. Så gjorde jag – och 
låtarna började andas. Särskilt försiktig fick jag vara med gitarrer. Eftersom det redan 
fanns ett ledande ackordinstrument, piano, gitarrfunktionen förändrades ganska 
mycket. Det var då Pål Svenre, min konstnärliga handledare, som rekommenderade 
använda e-bow vilket jag gjorde i tre av mina låtar och det passade jättebra. E-bow är 
en elektronisk manick till gitarrer. Den är som ett elektroniskt plektrum, dvs. den slår 
villig strängarna av sig själv. Gitarrspelaren håller bara den lilla apparaten ovan 
strängarna.  
Instrumenten som finns med på inspelningen är flygel, akustisk gitarr, elgitarr, e-bow, 
trummor och bas. Pål Svenre hjälpte även ganska mycket med trumkomp för Restless 
och The Line.  
Vidare ska jag skriva lite om hur jag jobbade med arrangering av varje låt. 

6.2 Låtarna 

”Aurora” består av ett intro med trummor, piano och röst. Bas och akustisk gitarr 
kommer in i första refrängen. Låten har ganska stadig groove som trummisen och 
basisten kom på själva. Piano har tre olika stämmor – första stämman som spelas på 
versens ackord. Den andra stämman som är med på refränger – en melodi som 
kompletterar leadsången. Den tredje stämman – låga oktaver i början på refränger.  
Akustisk gitarr har en enkel rytmisk figur på refränger och en melodistämma på andra 
versen. Elgitarr har en liten stämma i de två första refrängerna och en dist. U2 
liknande komp i den sista refrängen. I sticket använde gitarristen e-bow och till 
inspelningen har jag skrivit ett arrangemang för e-bow med 4 stämmor. Låtens form 
är ganska enkel och traditionell, så jag valde att lämna den ganska ”ledig”, att inte 
överkoka arrangemang och lämna mycket utrymme för trummor, piano och röst. På 
slutet lade jag till lite harmoni med samplade stråkar. 
”The Line” komponerades för länge sedan då jag var inspirerad av Nick Drake och 
lyssnade mycket på hans skiva Pink Moon, särskilt låten ”Place To Be” . Jag blev så 
imponerad av hans sätt att spela gitarr så att jag började planka gitarr voicings och 
försöka spela de på piano. Annan låt som inspirerade mig när jag jobbade med The 
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Line var Coldplay’s ”See you soon”. Jag försökte få piano låta som gitarr och ha 
samma rytmiska funktion. Låten byggdes på pianoriff som imiterar gitarr vilket 
gjorde att gitarr fick göra något annat, det blev nämligen e-bow arrangemang igen. 
Tillsammans med Pål Svenre har vi jobbat med trumkomp och kom på ett pålägg som 
skulle göras vid inspelning på hi-hat, sista fyra sextondelar i varje takt. Pålägget blev 
till en väldigt kul effekt. Pianostämma var rytmiskt ganska enkel och stabil på verser. 
För att variera lite skrev jag en melodi för refränger som kompletterade leadsång på 
något sätt. Basgången hade jag också bestämt själv i stort sätt. The Line var en låt 
som jag gjorde mest förändringar i och jag ångrar det, för det känns som att något 
viktigt tappades bort på vägen medans jag testade olika varianter, kanske har jag 
tröttnat på låten. Det arrangemanget är jag inte riktigt nöjd med heller, jag lyckades 
inte skapa det varma soundet jag hade tänkt mig. Om det var miss i arrangemanget – 
det vet jag inte. 
”Which Light?” är en låt som går i 7 takt. Detta arrangemang är jag mest nöjd med. 
Allt bygger igen på pianoriff som jag använde när jag komponerade låten. I ”Which 
Light?” Lyckades jag få både akustisk gitarr och piano existera tillsammans i fred. 
Det var tack vore fint gitarrspel som passade låtens stämning väldigt bra. I denna låt 
hade jag också en akustiskgitarrstämma som lade på en ton hela låten. Det var Pål 
Svenres idé samt en elgitarrstämma på refränger, bara på ettan varje takt. Det kändes 
bekvämt att ha det med tanke på 7 takt. ”Which Light” hade inget stick från början. 
Det var först när jag gjorde om texten att jag märkte - någonting fattades för att låten 
skulle bli en helhet. När jag upptäckte det hade vi redan spelat in bas och trummor 
och det jag fick göra var att skriva till ett annat ackordföljd med samma bastoner och 
det lyckades jag i, tycker jag. Sticket gav den höjdpunkten som fattades och 
tillsammans med intensiva leadsångstämman och körstämmor blev det riktigt bra. 
Som i de andra låtar, i ”Which Light?” hade jag arrangerat e-bow med flera stämmor, 
tanken var att det ska likna stråkinstrument. På ett ställe blev arrangemanget så fint 
att jag valde att använda det separat som ett intro till hela låten. 
”Restless” fick också sin start någonstans i Nick Drakes mörka arrangemang och 
texter. Mazzy Star’s ”Fade Into You” är en låt som jag lyssnade mycket när jag 
jobbade med Restless. Jag hoppades att skapa samma stämning i ”Restless”. Jag ville 
inte att det skulle låta för folkigt men snarare lite psychedelikt.  Jag fick mycket hjälp 
av Pål Svenre med trumkomp. Tillsammans kom vi fram till ett komp som var inte 
alls avancerat  men med vidare pålägg (virvel trumman) gav frihet och levande puls. 
Jag är jättenöjd med trummor på Restless. Jag fick jobba mycket med pianostämman. 
Eftersom gitarren spred som en matta över hela låten, det var ganska svårt att komma 
på vad piano skulle spela utan att det blir för mycket. Jag fick skriva exakt melodi 
med noter och spela ”som det står”. Jag lade också lite samplat piano då och då. Som 
intro använde jag ett riff som byggdes på en skala med olika accenter. E-bows och 
kör lade till lite texturer och tillsammans blev det varmt och psychedeliskt, som jag 
ville. Eftersom jag följde samma princip av att bygga låten ”bakåt”, behövde jag 
lägga till något instrument på interludet innan sista refrängen. Det blev då en elgitarr 
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stämma som gitarristen komponerade, lät lite som Coldplay. Denna stämma blev till 
ett outro. 

6.3 Slutsats 

Som slutsats kan jag säga att alla låtar har ungefär samma utvecklingsstruktur från 
intro till sista refrängen, oftast med sticket. Jag önskar att jag hade gjort hela 
arrangemanget innan inspelningen påbörjade, det hade underlättat processen. Men i 
verkligheten fick jag göra mycket på plats och när vi repade för livespelningar som vi 
hade samtidigt med skivproduktionen. Ofta var det själva musiker som kom på vad 
de ska spela. Hade jag gjort allt själv då skulle det ha gått snabbare att bli nöjd under 
inspelningen och skulle jag slippa ändra låtarna hela tiden. 
Genom att ha arbetat med arrangemang verkar jag ha hittat min väg att jobba med 
mina låtar och är övertygad nu att ju tidigare i processen det händer, desto bättre. Jag 
har kommit på att det är bäst för mig som pianist att göra det mesta på piano och 
sedan dela ut det till olika instrument – basgång, gitarr osv. Trumkompet måste 
komma naturligt, det är bara och spela låten mer själv på piano. Jag blev i stort sätt 
nöjd med hur jag arrangerade alla låtar för inspelning, minst nöjd dock med The Line. 
Allmänt önskar jag att piano tog mer plats i arrangemang för att piano är ett viktigt 
instrument i min musik, lika viktig som sång. På Restless tappas bort piano lite grann, 
samma i ”Which Light?” det tänker jag jobba med i framtiden. Dessutom är jag lite 
osäker att jag ska behöva gitarr i mina arrangemang, jag skulle kunna använda synt 
stråkar eller något liknande istället. Ju mer jag analyserar mitt jobb med arrangering, 
desto tydligare det blir att allt arbete omkring arrangemang inkluderat trumkomp och 
baslinjer måste jag göra själv och strax efter låten är skriven. 

7. Produktionskostnader 

Som jag nämnde förut, jag hade Pål Svenre som handledare dock ingen utomstående 
person som skulle regelbundet jobba med mig och bandet. Därför fick själv arbeta 
som producent för mitt projekt.  Jag hade inte alla kunskaper för att känna mig 
bekväm i den rollen. Inte hellre hade jag själv all utrustning som behövdes för att 
göra ett bra jobb. Men jag hade engagemang och all min tid lade jag till 
produktionen, det jag kunde göra själv blev gjort ganska bra – annat fick jag låna, 
fråga om och undra. 
Det svåraste i att vara producent för mig är att vara den sista som bestämmer med 
tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet, samt att ta ansvar, både konstnärligt 
och ekonomiskt, för min produktion.  
Det var viktigt för mig att från början göra en tydlig budget och bestämma vad i 
produktionen ska jag behöva betala för och vad kommer inte att kosta någonting 
förutom en fika eller middag.  
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Eftersom jag bokade nio timmar inspelningstid i studio 1 på KMH, jag fick tillgång 
till en studio med en duktig ljudtekniker på plats (Erik Metall) men tiden räckte inte 
förstås för att göra hela inspelningen. Jag valde då att använda tiden för att spela in 
grunderna för alla fyra låtar. Från början var tanken att vi skulle spela in bas, 
trummor och flygel samtidigt, men jag hade inte hunnit med att genomarbeta 
flygelstämmor och därför blev det bara trummor och bas. 
Jag behövde inte heller betala instrumenthyran eller musikerarvode. Alla grejer fanns 
i studion och musiker jobbade helt gratis eftersom de var skolkompisar till mig. 
För inspelning på egen hand (sånginspelning) använde jag Focusrite Saffire 6USB 
som jag köpte för några år sedan. Den enda utrustning jag skaffade speciellt för denna 
produktion var en Studio Bundle sE Electronics som inkluderade sE Electronics stor 
membran  mikrofon, reflection filter och shock mount. Hela paketet kostade 2000:- 
Även om jag sparade pengar på studiohyran och musikerarvode, fanns det en del 
andra kostnader som mixning, mastering, pressning, copywright avgift, 
omslagsdesign, promotion och marknadsföring. 
Jag valde att mixa min skiva hos Daniel Lindforss i hans studio som heter Pop 
Factory. Mixning beräknades 5000:-  för hela skivan. 
För mastering fick jag anlita Stockholm Mastering, Thomas Eberger. Mastering av 
fyra låtar  med och utan sång (för att kunna använda i reklam )kostade 2600:- 
När inspelningen var mixad, mastrad och klar skulle den skickas iväg till 
skivpresseriet. Jag valde att anlita Cdexpress. 100 skivor trycktes för ungefär 1600:- 
med en enkel pappficka som förpackning. Samtidigt med att pressa fysiska CD skivor 
skulle jag släppa ut låtarna digitalt och därför behövde jag en digital 
distributionstjänst. Av många tillgängliga tjänster bestämde jag mig att välja 
DISTROSONG som placerade låtarna på iTunes, Spotify, Amazon osv. för ungefär 
600:- 
 Övriga kostnader som jag fick ta med i min budget: 
nordisk copywright bureau (n©b) avgift för en skiva  - 690:- 
EAN-kod (streckkod) – 250: - 
ISRC-koder för digitaldistribution - 500: - 
omslagsdesign – 1000: - 
musikvideo till en låt– 5000: - 
marknadsföring – en del av marknadsföring planerade jag göra själv (som 
bloggutskick för recensioner, webbsidan, facebooksidan). Däremot radioutskick och 
licenseringsbasen placering tänkte jag köpa på Distrosong. Radioutskick hos dem 
kostar 4370: - och Licenseringsbasen – 75 per låt (300: - i mitt fall). 
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Releasekonsert planerade jag göra på Musikhögskolan men nu behöver jag planera en 
till konsert som ska ske i sommar eller tidigt i höst eftersom jag hade inte hunnit med 
skivtryckning tills 29/4. I alla fall konsertlokalhyran finns inte med i budgeten.  
Alla beräknade kostnader för EP produktion och marknadsföring – totalt 21110: - 

8. Repetitioner och Bandledning 

8.1 Samspel 

Även om det inte var min första erfarenhet som bandledare, kändes det speciellt att 
inte bara repa in låtarna utan att vara ansvarig för hur det ska låta på inspelningen. Jag 
kunde inte låta bli att tänka att jag måste bli nöjd med produktionen. Det skulle bli 
fruktansvärt att vara besviken med mina egna låtar när de redan skulle vara 
färdigtinspelade. Därför fick jag ofta ångest och frustration över att det inte går som 
det ska, att musiker vill inte riktigt gå in i mina låtar och satsa mycket. Med sådana 
tankar i huvudet var det lätt ibland att börja prestera för mycket, så att musikerna 
kände att jag aldrig var nöjd och tappade fokus. Jag var så låst i mina egna tankar om 
hur jag själv låter att jag inte märkte vilket jobb dem andra i bandet gjorde.  
Det var svårt att greppa att oberoende på hur förtjusta musikerna är i min musik, de 
kan inte vara mer engagerade än jag är och de måste inte vara det. Utan som 
bandledare jag måste konstant se till att jag ger energi till musikerna, varje låt ska jag 
satsa på alla 100 %, och försöka göra mitt bästa att stämningen på repet är bra. Så 
upplever jag nu bandledarrollen men tyvärr från början min dålig självförtroende stod 
mycket i vägen och hindrade mig från att vara en bra frontperson i mitt band. 
Ibland var det komplicerat med språket. Inte alltid kände jag att vi pratar samma 
språk musikaliskt och att jag kan beskriva rätt var jag vill ändra i soundet. Ofta var 
jag rädd att vara besvärlig och kompromissade för mycket. Svårt att veta gränsen – 
när man ska prestera för att få resultat och när man ska vara trevlig och snäll mot 
bandmedlemmar, för dem gör ju det ändå gratis. Oavsett all tveka jag hade om hur 
jag ska bete mig i olika situationer, vi lyckades göra inte bara massor bra tagningar i 
studion utan många bra spelningar och en fantastisk examenskonsert. 

8.2 Min Upplevelse av Examenskonserten 

Anledning till att jag ville göra både inspelning och konsert var att jag hoppades få 
lite feedback på låtarna och marknadsföra kommande EP, samt att repa in låtarna 
ordentligt med bandet för att det hade vi aldrig haft tid för tidigare. På konserten 
spelade jag inte bara inspelade låtar utan tre nya låtar med bandet och en solo låt med 
bara sång och piano. Låtarna som var med i produktionen kunde alla i bandet jättebra 
så vi behövde inte ens repa de utan det var mest nytt material som vi fick jobba på. 
Min förberedelse inför konserten är jag faktiskt lite stolt över. Jag började med att 
producera låtarna i Logic från början till slut - med midi instrument och slask sång. 
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Sedan övade jag piano och sång till trum- och basbakgrunder för att kolla om det 
funkar. Så fort jag blev nöjd med allt från trumkompet till formen började jag jobba 
med noter. Jag var noggrann med notskrivning och för att kolla att allt funkar fick jag 
stämma mellan Logic midiproduktioner och färdigtskrivna noter. Som resultat gick 
det jättefort och smidigt att repa med bandet. Alla visste vad de skulle göra och det 
var inga frågor omkring hur det ska låta för att notationen talade för sig själv. Även 
jag själv kände mig mycket tryggare på välförberedda nya låtar, var avslappnad och 
fokuserade på sång och piano för att musikerna hade sin grej och behövde inte fråga 
mig massa saker. Musiker var också imponerade av de nya låtarna och publiken 
reagerade bäst på dem.  
De fyra första låtar vi spelade på konserten var inspelade låtarna, det borde ha känts 
bra eftersom de var "gamla" och vi hade spelat de tidigare flera gånger. Men jag kan 
inte säga att det kändes perfekt - jag var ofokuserad och spänd. Det kan handla om en 
skolmiljö, Lilla Salen är ett ställe där jag hade mitt första uppspel för några år sen. Nu 
var jag en annorlunda person och musiker men det kändes svårt på något sätt att 
slappna av för att man visste att man fortfarande spelar på en skola.  
Musikernas insatser är jag jättenöjd med - det kunde inte vara dåligt eftersom alla är 
så duktiga musiker. För mig dock var det fortfarande lite svårt att agera som artist och 
samtidigt låtskrivare i ett band med så pass rutinerade musiker. Jag hade en känsla att 
jag behövde mer repetitioner för att vänja mig vid hur musiken låter med hela bandet. 
Jag är inte säker på att den traditionella sättningen jag valde funkar bäst för mig som 
artist, alla musiker har sin stil och oavsett vad jag gav för instruktioner väljer 
musikerna ändå ett mest bekvämt sätt att spela. Men å andra sidan det är det som är 
så spännande med att spela ihop - mycket nytt händer med musiken och man får bara 
välja vad som får stanna kvar. Jag är riktigt nöjd med min examenskonsert. 
Som extranummer spelade jag en låt med bara piano och sång och flera i publiken sa 
efteråt att det var konsertens bästa låt. Kanske för att jag känner mig så naturlig vid 
piano själv, när jag bestämmer tempo och behöver inte tänka på någonting. Flera 
personer från publiken sa att jag borde göra ett helt set med bara piano och sång för 
det kändes så självklart.  

9. Inspelning 

Efter arrangering och alla repetitioner var det dags för själva inspelningen. Inspelning 
planerade jag göra i Stora Studion på KMH samt i Lilla Studion och på egen hand 
(hemma). Eftersom inte allting gick som jag hade tänkt mig, behövde jag även boka 
Lilla Salen för flygelinspelning. 
Både Stora och Lilla Studion på KMH har bra akustik och all nödvändig utrustning, 
dvs. mikrofoner, förstärkare, trumset. I den Stora Studion fick jag även hjälp av en 
bra ljudtekniker, medans i den Lilla kunde man inte alltid räkna med att en 
ljudtekniker ska vara involverad i processen och hjälpa till.  
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Trum- och basinspelning 

Trummor och bas spelades in i Stora Studion på KMH med Erik Metal som 
ljudtekniker. Vi hade 9 timmar på oss för att spela in grunder till fyra låtar som jag 
tidigare hade förberett slask inspelningar med sång och piano för att underlätta jobbet 
för musiker. Inspelning gick till klick. För truminspelning använde vi 14 mikrofoner 
– tre rumsmikrofoner, bland annat Telefunken tube U47, två mikrofoner på 
bastrumman, två stycken överhäng, mikrofoner för virvel och pukor. Erik Metal 
hjälpte då att placera mikrofoner framför trummorna och ljudet blev riktigt bra. För 
basinspelning använde vi förstärkare och linade basen. 

Elgitarrinspelning 

Elgitarr spelade vi in i den Lilla Studion på skolan och där använde de Shure SM57 
som jag valde att placera lite off-axis, vid sidan av förstärkaren. Så hoppades jag få 
en varmare och närmare ljud. 

Akustisk gitarrinspelning 

Att spela in akustiska instrument kräver mycket erfarenhet och bra 
mikrofonplacering. Som jag fick veta av en mixtekniker senare, att det var akustisk 
gitarr han fick kämpa lite med under mixning. Ljudet var inte perfekt och han trodde 
att mikrofonen kunde ha placerats på ett annat sätt. När vi spelade in akustisk gitarr, 
ljudteknikern valde att lina den och använda en mikrofon, AKG C414. Under 
mixning diskuterade vi lite och kom fram till att mikrofonen skulle riktas mot ett 
ställe på gitarren där halsen når kroppen. Avståndet mellan mikrofonen och gitarren 
ska vara ungefär 250-400mm. Dessutom kan det vara bra att använda två mikrofoner 
samtidigt som riktas mot gitarren med samma avstånd. Resultatet med aktuell 
inspelning blev att gitarrljud var ganska platt och inte så rik. Men det gick att fixa 
under mixning. 

Flygelinspelning 

Jag valde att spela in akustiskt flygel i Lilla Salen på Musikhögskolan eftersom 
akustiken där är väldigt passande för inspelning och flygel låter fantastiskt. Jag 
anlitade Erik Linder, min kompis, som ljudtekniker, han tog med sin dator och 
ljudkortet. Mikrofoner lånade jag av Pål Svenre, han hjälpte till att placera 
mikrofoner. Vi använde två stormembranmikrofoner som placerades inne i piano nära 
strängarna. 
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Sånginspelning 

Sång spelade jag in själv i en studio som tillhör Sigtuna Kulturskolan. Jag använde en 
billig sE Elecronics mikrofon tillsammans med Reflexion Filter som används för att 
förbättra ljud och att undvika rum reverb som spelas in tillsammans med röst. 
Jag använde även shock mount för att reducera vibrationer från golvet och pop filter 
mellan munnen och mikrofonen för att undvika besvärliga ss, ps och bs ljud. 
Avståndet mellan läppar och miken var runt 250 mm och mellan pop filter och 
munnen – 100mm. Jag försökte behålla avståndet och inte luta bakåt även om jag 
behövde sjunga starkare.  
Jag hade lite problem med att välja hörlurar som passade bra. Efter ett tag upptäckte 
jag att mixen från hörlurarna spelas in i sångmikrofonen medans jag sjunger. Det gick 
inte att använda de tagningarna jag hade spelat in på det sättet och jag fick göra om. 
Till slut fick jag sänka volymen ganska mycket och mixen i hörlurar var för tyst men 
jag hade inga bättre hörlurar då. Jag försökte även att spela in med en sida av hörlurar 
avstängd. Ibland funkade det riktigt bra, man kunde slappna av för att man hörde sin 
riktiga röst. Eftersom jag föredrar att spela in utan reverb, tog det lång tid att känna 
mig bekväm i studions akustik.  
Sånginspelning var den mest energikrävande och utmanande för mig eftersom det var 
bara jag som fick bestämma hur många tagningar jag skulle ta och vilka av de 
tagningarna kunde användas sedan i produktionen. Ganska ofta gjorde jag två dubbar 
på leadsång. Så blev det med verser i Aurora och med refränger på Restless. Jag 
dubbade även körstämmor till alla låtar. 
Sånginspelning fick jag lägga jättemycket tid på, särskilt svårt var det att komma i en 
rätt stämning, varma upp och göra ett begränsat antal tagningar, eftersom det var 
svårt att veta på en gång vilka blev bra och nästan omöjligt att sluta jobba. Jag valde 
att spela in många tagningar och sedan satt jag hemma och lyssnade igenom de alla, 
vilket också tog jättelång tid. Eftersom jag hade problem att slappna av i studion, det 
tog flera timmar för att börja känna mig bekväm. För att låta så avslappnad som 
möjligt på inspelningen fick jag loopa varje del i låten, dvs. verser, refränger osv. och 
gjorde runt 20 (!) tagningar på alla delar. De delarna som hade dubbar fick jag sedan 
klippa ihop fras efter fras. Det var väldigt mycket jobb men till slut blev jag riktigt 
nöjd med resultatet. Mikrofonen visade sig passa väldigt bra för min röst. 
 Musikaliskt var jag jättenöjd med inspelningar av trummor och bas, det verkade vara 
rätt från första tagning, både trummisen och basisten hade studio vana, trummisen 
hade spelat in jättemycket förut, så det tog ingen tid att hitta rätt stämning utan de 
körde direkt på. Viktigt att säga att basisten och trummisen har spelat en hel del ihop 
så det underlättade väldigt mycket. Jag fick nästan inte ge några instruktioner utan de 
visste vad de skulle göra och vilken tagning var bäst. 
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9. Pre-mix, mix, mastering, omslagsdesign och 
pressning 

Efter jag blev klar med inspelningarna var det dags att välja vem ska mixa och mastra 
materialet. Jag fick tips om en mixtekniker som heter Daniel Lindforss och har ett 
företag Pop Factory. Jag kontaktade Daniel, efter att ha lyssnat på hans tidigare jobb 
med någon annan artist, och bestämde mig att anlita honom. Först skickade han ett 
förslag på mixarna som han gjorde själv utan att få instruktioner av mig. Jag var inte 
riktigt nöjd med hur det lät, då bad jag Pål Svenre att lyssna och säga vad han tyckte. 
Han tyckte att det var för processat, för mycket kompressorer på allting, speciellt röst. 
Det var nämligen ett varmt och intimt sound jag var ute efter, så jag fick åka till 
Daniel och spendera en hel dag i hans studio för att gå igenom mixarna och förklara 
vad jag ville ändra. Vi tog bort några kompressorer helt och sänkte några effekter, 
samt lade till låga frekvenser till min röst vilket gjorde att den lät djupare och 
närmare. Vi jobbade även med nivåer och panorering, reverb och delay. Efter den 
dagen skickade Daniel mixarna till mig och då var jag helt nöjd och började fundera 
på var jag skulle mastra. 
Många av mina kompisar mastrade på Stockholm Matering och blev nöjda med deras 
jobb. Deras priser kändes också rimliga, så jag anlitade de. 
Nästa steg i produktionen var att skicka låtarna till tryckeriet och jag valde 
CDexpress. Innan dess dock fick jag jobba med omslags design. Jag hade redan en 
bild som jag tänkte använda för omslagsbilden, hjälp med design och redigering fick 
jag av en av mina kompisar.  
Från början har jag planerat att göra releasekonsert samtidigt med min 
examenskonsert på Musikhögskolan men tyvärr hann jag inte göra klart allting i tid. 
Nu är min plan att göra officiell release i sommar eller till hösten när jag har jobbat 
med marknadsföring och fått recensioner, kontaktat tidningar samt hittat ett bra ställe 
för konsert. 

10. Analys och slutsats 

Som jag har redan skrivit tidigare, det viktigaste syfte med arbetet var att få 
erfarenhet och dokumentera alla detaljer i mitt arbete för att kunna analysera vilket 
blev bra och vad kommer jag att behöva jobba på och lära mig. Jag tänkte att det kan 
vara nyttigt att göra en lista på saker som jag blev nöjd med samt saker som blev inte 
riktigt bra och ska ändras i framtiden. 

Plussida 
• Mitt	  val	  av	  medverkande	  
• Arrangering	  av	  de	  flesta	  låtarna	  
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• E-‐bow	  arrangemang	  
• Inspelning	  av	  trummor,	  bas	  och	  sång	  (ljudmässigt)	  
• Mitt	  eget	  jobb	  med	  klippning	  av	  tagningar	  
• Mixning	  
• Mastering	  
• Bra	  förhållande	  mellan	  musiker	  i	  bandet	  
• Bra	  samspel	  mellan	  musiker	  
• Mitt	  samarbete	  med	  Pål	  Svenre	  
• Min	  insats	  som	  sångare	  och	  sångproducent	  
• Omslagsbilden	  och	  design	  för	  skivan.	  

Minussida 
• Min	  insats	  som	  bandledare	  –	  jag	  kunde	  ha	  brytt	  mig	  mindre	  om	  hur	  jag	  
själv	  låter	  

• Arrangemangen	  kunde	  ha	  gjorts	  mycket	  tidigare,	  innan	  inspelningen	  
började	  

• Inspelning	  av	  gitarr	  (beror	  på	  mikrofonplacering)	  
• Pianoarrangemang	  –	  jag	  hann	  inte	  tänka	  igenom	  pianopartier	  i	  låtarna	  
• Jag	  kunde	  ha	  förändrat	  låtarna	  mindre	  under	  produktionen	  
• Jag	  kunde	  ha	  samarbetat	  med	  flera	  människor	  och	  frågat	  om	  deras	  åsikter	  
utan	  att	  vara	  rädd	  för	  kritik	  

• Det	  blev	  för	  mycket	  tagningar	  på	  allting	  –	  för	  lång	  tid	  att	  klippa.	  Nästa	  gång	  
ska	  jag	  bestämma	  direkt	  vilka	  ska	  jag	  ha	  kvar	  

• För	  mycket	  stress	  och	  presterande	  under	  sånginspelning,	  för	  många	  
tagningar;	  

• Jag	  kunde	  ha	  arrangerat	  mer	  komp	  för	  trummor,	  bas	  och	  gitarr	  
• Nästa	  gång	  jag	  kanske	  ska	  anlita	  en	  producent	  som	  ska	  jobba	  med	  mig	  
under	  hela	  processen	  

• Jag	  borde	  ha	  tänkt	  på	  marknadsföring	  under	  hela	  tiden,	  filmat,	  fotat	  i	  
studion,	  på	  repet	  osv.	  men	  det	  fanns	  aldrig	  plats	  för	  det	  i	  mitt	  huvud.	  Ska	  
försöka	  tänka	  på	  det	  nästa	  gång.	  

• Jag	  ska	  spela	  in	  min	  nästa	  skiva	  innan	  jag	  hinner	  bli	  trött	  på	  materialet.	  
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Bilaga 2 Texter 

Aurora 

When I look into your eyes I see a northern light 
Bloomy green and gleamy white 
And it took me by surprise how much they were alike –  
The aurora’s sales and look upon your face. 
 
CHORUS 
Northern light, so far above 
But in your eyes I see its glory 
Show me how to bring you love 
Shed your northern light, Aurora 
 
If you know me good enough don’t even try to hide 
Frozen beauty of this light 
I will stay with you till dawn wearing cotton dress 
And forget this northern glare upon your face 
 
CHORUS 
Northern light, so far above 
But in your eyes I see its glory 
Show me how to bring you love 
Shed your northern light, Aurora 
 
STICKET 
If someone tells you I am gone 
You know I’m hiding where the sun goes down. 
Your name will change to something warm 
But I’ll call you… 
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CHORUS 
Northern light, so far above 
But in your eyes I see its glory 
Show me how to bring you love 
Shed your northern light, Aurora 
 

The Line 

 
I sing you like a tune of my own 
I sing red, I sing blue, I sing green syllables. 
They would ring  in my head and every day 
They combine in a very strange way. 
They whisper and wail 
 
CHORUS 
But don’t you break the line, don’t you stop the flow 
You’re the brightest line I ever wrote 
You’re the longest line I will ever know by heart. 
And I take it from the start. 
 
I sing you and I do sound insane 
Cuz sometimes I just don’t get a single thing 
Cuz sometimes I just don’t get a single thing. 
I sing you and you run through my veins  
And you bring me to life like a glad refrain. 
And I bring on the play 
Even if there’s hell to pay, hell to pay. 
 
CHORUS 
Don’t you break the line, don’t you stop the flow 
You’re the brightest line I ever wrote 
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You’re the longest line I will ever know by heart. 
And I take it from the start. 
 
STICKET 
And I take it from the start 
I take it from the start 
I take it from the start 
Take you from the start. 
 
CHORUS 
But don’t you break the line, don’t you stop the flow 
You’re the brightest line I ever wrote 
You’re the longest line I will ever know by heart. 
And I take it from the start. 
 

Which Light? 

 
I heard that love is a light in your heart, but which light? 
Is it cold or warm, does it bloom or snow when it’s getting close? 
Is it dimming when you’re leaving? 
Is it blinding or leading? 
 
CHORUS 
Which light will lead me where you will meet me? 
Which light will bring us back into spring? 
 
When the seasons change swallows fly from the south. 
Do they meet love? 
I heard them scream last night, heard them fight and complain that spring was late. 
Well, it might be but lately 
The spring has been inside me and I see 
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CHORUS 
Which light will lead me where you will meet me? 
Which light will bring us back into spring? 
 
STICKET 
The day we first met I’ll remember always. 
Out of no where I saw your face. 
In your eyes I saw the answers to everything. 
Help me to rise and step into the light. 
 
 Which light will bring us back? 
 

Restless 

Restless, I have balanced between myself and I 
But in the gulf of sadness you caught my eye 
And I’ll float a wile. 
 
Dread the hour of darkness. Blinded by the light, 
With your healing brightness I filled my eyes 
And I’ll gaze a while. 
 
CHORUS 
Of course I see – this night is smiling. 
This night is mine while I’m here, 
It’s yours entirely. 
 
Restless, I have balanced between doubt and trust. 
You are also restless 
And it makes two of us. 
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CHORUS 
Of course I see – this night is smiling. 
This night is mine while I’m here, 
It’s yours entirely. 
 
 


