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1 Inledning 

Utgångspunkterna för detta projekt har varit två stycken. Den ena har varit att ägna tid åt att 

skriva och arrangera musik och utveckla detta. Den andra utgångspunkten har varit att 

observera processen, närvaron, kommunikationen och de hinder som lätt kan komma upp 

längs vägen, så som självkritik, kommunikationsmässiga missar o s v. Dessa tankar grundar 

sig i de funderingar jag fått av litteratur och samtal under arbetet med den c-uppsats jag nyss 

skrivit om ”Närvaro på och utanför scenen”. I uppsatsen diskuterades definitionen av närvaro, 

vilket av naturliga skäl inte kan leda till någon absolut och allmängiltig definition av 

begreppet, då närvaro appellerar till en subjektiv upplevelse. Dock såg alla jag intervjuat 

(Marie Bergman-sångerska, Mattias Windemo-gitarrist, Reija Wäre-koreograf och dansare, 

Göran Schauman- skådespelare och Rolf Christiansson-skådespelare, sångare och regissör) 

närvaron som helt avgörande för om situationen berör eller inte. Gemensamt för alla 

beskrivningar var att närvaron är kommunikativ och något som uppstår uppstår mellan dig 

och situationen, d v s mellan dig och publiken, medspelaren, musiken, texten, rörelsen och 

intrycken. Jag undersökte också i uppsatsen om det finns vissa basala förutsättningar för att 

närvaron skall uppstå. Enligt informanter och litteratur verkar närvaron förutsätta: en god vilja 

att mötas, en koncentration, en sinnlig öppenhet och ett lyssnande, en acceptans inför sig 

själv, medspelare och situationen, en flexibilitet i situationen, ett möte, ett nyskapande, tillit, 

mod, att släppa taget, ett ärligt uttryck- vilket sker bland annat genom att skala av överflödig 

teknik och skyddsmekanismer, att vara förberedd och att ha en tillräcklig teknisk trygghet för 

uppgiften (Bastian (2004), Gallwey& Green (1987), Johnstone (1995), Lundeberg (1998), 

Nachmanovitch (2010), Stanislavskij (1944)). 

I detta jazzarbete har alltså den yttre formen varit att skriva och arrangera musik, men den inre 

formen har varit att dokumentera och observera processen för att förhoppningsvis komma 

ytterligare en bit på väg i mitt musicerande, musikskapande och i mitt förhållningssätt till 

detta. 
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1.1 Min musikaliska bakgrund 

Jag växte upp i Österskär utanför Stockholm med två musikverksamma föräldrar. Musiken 

har funnits runt mig sedan jag var liten. De är musiklärare i botten och har jobbat på ett flertal 

skolor , folkhögskolor och högskolor, men har sedan jag var liten varit anställda organister 

och körledare i Svenska Kyrkan. Jag var ofta med dem på jobbet och sjöng i körer och solo 

sedan tidig ålder, vilket blev ett bra och naturligt forum att få utvecklas musikaliskt i. Jag 

spelade fiol enligt zuzukimetoden sedan tre års ålder och var med i barnorkestrar i några år. 

Detta var säkerligen en bra grundstomme till mitt gehörsspel. Jag slutade dock så småningom 

när jag började i Täby Musikklasser. Då var jag nio år. Jag minns än i dag hur chockad jag 

blev första körlektionen över att det kunde låta så rent och vackert om en grupp jämnåriga. 

Jag tyckte det var fantastiskt att få vara med och sjunga och minns att jag kände mig så stolt 

över min klass! Även Musikklasserna var ett bra musikaliskt utvecklingsforum eftersom vi 

tidigt kom i kontakt med fantastiskt bra och vacker musik och sjöng och musicerade varje 

dag. Vi hade en underbar körledare som valde material med bra variation och i bra nivå för 

oss. Vi samarbetade ofta med de äldre klasserna och gjorde ofta större klassiska körverk och 

konserter. Denna start inser jag var viktig för mig musikaliskt. I musikklasserna träffade jag 

även två av mina bästa vänner, vilka kom att bli viktiga även musikaliskt. 

 

Jag började i Kulturskolan vid elva års ålder på både trummor och piano och var med i 

Musikskolans storband på slagverk. Min barndom präglades annars av mycket klassisk musik. 

Jag sjöng klassiskt och musikal för klassisk sångpedagog under flera år. En dag introducerade 

min kompis mig för svensk folkmusik och 1997 åkte jag och mina två bästa vänner på ett 

folkmusikläger i Vålodalen i Jämtland. Detta blev starten på ganska folk-och 

ethnomusikinfluerad period. Sångläraren hette Kersti Ståbi och blev från första stund en stor 

förebild för oss, både personligt och musikaliskt. Jag och mina vänner startade ett 

folkmusikband som hette Roga. Det var nog ganska ovanligt att tre små tjejer spelade den 

typen av musik och vi fick lätt spelningar. Vi gjorde i perioder en del konserter, spelade på 

visfestivaler och samarbetade även med Kersti och hennes medmusiker vid några tillfällen, 

samt gjorde två skivor. Det har slagit mig i efterhand hur viktigt mötet med Kersti var just då. 

Vi var tretton år med allt vad det innebar av att behöva passa in och tackla högstadiet. Hon 
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var en rolig, begåvad och ung vuxen som stod för en helt annan värld där vi fick vara med och 

spela och blev tagna på allvar, både musikaliskt och för de vi var. Det var viktigt för oss. Vi 

fick så pass mycket självförtroende att vi vågade köra vårt race fullt ut, tvärs emot hela den 

likriktade högstadieströmmen, med hippie-kläderna på. Javisst. 

 

Jag kom egentligen inte i kontakt med pop, jazz och rock på riktigt förrän jag började på 

Rytmus Musikgymnasium. Jag minns att detta var lite av en krock för mig eftersom jag mest 

ägnat mig åt akustisk musik innan. Men det var också ett uppvaknande, även om jag då kunde 

känna mig ganska vilsen, som om den bakgrund jag kom i från inte riktigt räknades. Efter en 

termin tvingades jag dock hoppa av, av andra skäl. Under två år var jag sjukskriven, men 

under dessa år började jag att sjunga för Iréne Sjögren, vilken är vän till mina föräldrar. Detta 

betydde enormt mycket! Hon stärkte min musikaliska självkänsla och fick upp mitt intresse 

för jazzen och den improviserade musiken. Hon fick mig tillbaka till min ursprungliga känsla 

av att bara få vara i musiken. Det betydde oerhört mycket för mig och hon peppade mig att 

söka in till Betel Folkhögskola, vilket jag gjorde. På Betel fanns andra musikaliska ideal, 

bland annat gospel och soul, vilket jag började ägna mig mycket åt där. Viktiga möten både 

på ett personligt och ett musikaliskt plan utvecklades starkt under Betel-åren. Eftersom jag 

inte hade musikgymnasiet i bagaget som de flest andra på skolan så blev Betel min 

högskoleförberedande utbildning. Den skolan gav mig mycket i musikalisk och personlig 

utveckling. Gospeln blev en stor och viktig del för mig. Jag var med i några olika körer men 

stannade längst i Vasa Gospel. Med dem spelade vi mycket och var på många turnéer både i 

Sverige och utomlands. Vi reste bland annat till Orlando i Florida. Att få möta den 

musikaliska kulturen och vara med och sjunga var otroligt! Vi hade ett späckat turnéprogram 

och sjöng i både kyrkor, på scener och festivaler. Det är en av mina starkaste musikaliska 

upplevelser fortfarande. Vasa Gospel innebar både en utmaning musikaliskt till en början men 

var också ett idealiskt sätt att hålla uppe sångtekniken då jag senare slutade på Betel och 

började läsa upp gymnasiet för att sedermera kunna söka till Musikhögskolan. 

 

Ett hektiskt år med att kombinera spelningar, gymnasiestudier samt förberedelser för 

högskolesökningar tog fart. Mitt intresse för sångteknik hade vaknat under folkhögskoleåren 

och jag ville hemskt gärna utveckla mina kunskaper i detta och lära mig att undervisa. Jag 

sökte därför IE-linjen på KMH och började där 2007. 
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Musikhögskolan var en fantastiskt plats att få komma till. Där fanns så många begåvade 

människor under samma tak att inspireras av, både lärare och elever. Jag spelade mycket med 

många olika konstellationer, men till en början mest med en kvartett som vi startade i första 

hand för företags och mingelspelningar. Dock kunde jag uppleva det som svårt att hitta min 

plats på skolan i bland. Jazzen vidareutvecklade jag där och improvisationen kom att stå i 

fokus för mycket av min musikaliska utveckling. Det fria musikaliska förhållningssättet 

ställdes så småningom i kontrast till den något mer rigida form jag uppfattade att 

sånglektionerna och sångtekniken som undervisades kunde innebära. Jag ville få tid och 

utrymme att söka nya uttryck att utveckla mitt musikaliska jag. 2010 började jag parallellt på 

jazzmusikerlinjen och fick mer tid att utveckla det som jag tyckte kändes viktigt för mig just 

då, bland annat genom Marie Bergman och Mathias Windemo som båda betytt mycket för 

mig. 

 

Ganska snart blev jag genom en audition erbjuden en roll i en nyskriven föreställning på 

Svenska Teatern i Helsingfors, vilket gjorde att jag avbröt studierna på KMH. Min roll i 

pjäsen ”Aurora Karamzin- De bäst anpassade” blev som musiker, sångerska och 

skådespelerska. Jag var även av olika anledningar tvungen att komponera och arrangera en del 

av musiken, vilket var väldigt roligt, men svettigt då vi hade en tight deadline. Att arbeta med 

musik utifrån ett manus blev en helt ny sak för mig och det andningshål jag behövde i 

studierna. Denna föreställning gav mig sedan en ny roll i En midsommarnattsdröm, på samma 

teaterscen. Att få komma i kontakt med skådespeleriet och improvisationen utifrån ett 

dramatiskt perspektiv har även smittat av sig på min musik och mitt förhållningssätt till 

musicerandet och ”varandet på scenen” samt till processen, dvs i repetitionsarbetet fram till 

premiär. Att arbeta tätt ihop i en ensemble med ett projekt med ett tydligt mål var otroligt kul 

och givande. På grund av engagemangen i Finland var jag tvungen att komprimera mina sista 

studier på KMH, och jag gör nu mitt examensarbete i en något koncentrerad form. 

 

1.2 Ett eget rum 

När jag var liten älskade jag att spela piano på gehör och hoppades att mina föräldrar inte 

skulle höra och kommentera hur jag skulle öva, vad som var fel, vad som var bra eller vad 

som kunde förbättras. När jag spelade var jag i min egen värld i mina tankar och ville inte bli 
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störd. Där fick musiken komma och skölja över mig precis som den ville, utan några yttre 

krav. Det var högst privat och jag kunde ibland känna en genans när jag blev avbruten av 

någon som lyssnade. Som tagen på bar gärning. Känslan av att flyta fritt och flyta med i 

musiken har drivit mig i mitt musicerande sedan jag var liten. Det blev tidigt ett behov som 

jag fortfarande skulle ha mycket svårt att vara utan.  

 

När jag musicerar upplever jag fortfarande musiken som ett tillstånd och ett inre rum jag kan 

gå in i eller ut ur bäst jag vill. Ett rum där inget är rätt eller fel, utan bara just som det behöver 

vara. Där impulserna blir lätta att följa och musiken gör sig själv utan ansträngning. Detta har 

inget att göra med vad jag kunnat eller inte kunnat rent färdighetsmässigt utan mer som en 

musikalisk fristad som angränsar till något slags meditativt tillstånd. Jag har alltid upplevt det 

som en frihet då jag hittat in i detta rum, även då jag var liten och satt och spelade på pianot 

eller sjöng för mig själv. När jag befunnit mig i detta ”inre rum” har alltid känslan och 

upplevelsen av musikens närvaro varit som starkast för mig. Jag har mer och mer insett värdet 

av att ha en tillflyktsort där jag kan samla kraft eller uttrycka mig om jag behöver. Jag har 

också kunnat öppna upp detta rum för medmusiker eller medspelare om jag velat. Dock har 

jag ibland upplevt det som svårare att ta detta rum eller närvaron med mig in i vissa samspel, 

vissa spelsituationer på scenen och utanför. Detta har då känts frustrerande och som att jag 

inte nått fram vare sig till medmusiker eller publik. Då det däremot fungerat och jag känt mig 

förstådd musikaliskt har känslan av hur allt överensstämmer varit densamma som att befinna 

mig i detta inre rum, och jag kan uppleva hur jag surfar på både känsla och samspel med 

musiker och publik. För mig är närvaro en beskrivning av det fokus, den dialog och det inre 

rum jag upplevt genom musiken. För mig är det alltså närvaron som gör hela skillnaden för 

hur jag upplever den musikaliska eller på andra sätt kreativt skapande situationen. 

 

1.3 Syfte 

Detta arbete har inneburit att delta i och observera en låtskrivar- och arrangeringsprocess. 
Arbetet har gjorts i två syften: 

Att ge tid och plats för musikskapande och utveckla låtskrivandet och min musik på nya sätt. 

Att iaktta och analysera arbetsprocessen i gruppen för att i förlängningen utveckla mitt sätt att 
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arbeta konstnärligt. 
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2 Metod 

Jag, Emelie och Alex sågs vid fem tillfällen och gjorde musik och arrangerade. Längden på 

tillfällena varierade, men var i de flesta fall ca sex timmar. Vi utgick ifrån mina låtar och idéer 

både på grund av tidsbrist, eftersom vi insåg att vi inte skulle hinna skriva nytt material och 

arrangera och spela in detta på fem tillfällen, men också för att jag var nyfiken på att se vad 

som skulle hända med mina låtar om jag öppnade upp dem för nya idéer. Vi spelade in kör, 

piano, cello, bas och programmerade trummor och syntar i Logic under våra första fyra 

sessioner.. Vid sista och femte tillfället gjorde vi en studioinspelning av de sista påläggen på 

låtarna genom en slags ”semi-live”-inspelning. Det vill säga, vi gjorde live-versioner på 

låtarna till våra tidigare inspelningar. Emelie spelade piano och körade, Alex spelade 

cello/bas/trummor (olika beroende på låt) och jag sjöng. Basse dokumenterade session ett och 

det femte inspelningstillfället på film. De tre andra sessionerna dokumenterade vi via iphone-

kamera, samt via ljudupptagining på en Zoom H4. Efter detta skulle jag mixa ljud för sig och 

film för sig och med hjälp av Sebastian klippa ihop detta till en dokumentation av hela 

processen från idé till inspelningar. Fokus skulle inte ligga vid att fokusera allt på 

inspelningen utan att prova idéer in i det längsta och sedan se inspelningen som en 

dokumentation av var vi befann oss i processen vid det femte tillfället. 
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3 Medverkande i projektet 

Medverkande i projektet var Emelie Berg (sång/piano/text/arr) Alexander Lundberg 

(cello/bas/trummor/musik/arr/prodd) Sebastian Mild (filmdokumentation) och jag själv 

(sång/piano/text/musik/arr). Ingen av dessa tre jag valt att arbeta med går på Musikhögskolan, 

däremot har alla tre sin bakgrund på Betel Folkhögskola. Jag och Alexander har jobbat ihop 

tidigare med mina låtar och startade även upp en musikskrivarstuga tillsammans förra året, 

varifrån även en av låtarna i detta projekt kommer ifrån. Därav var hand ett naturligt val av 

musiker i detta projekt. Emelie är en nära vän som jag sjungit mycket ihop med i andra 

sammanhang. Vi har dock inte skrivit musik ihop, men hon har gjort eget material tidigare 

och jag var övertygad om att hon skulle kunna tillföra projektet mångaidéer. Sebastian arbetar 

som filmare och redigerare men är även pianist. Det kändes viktigt att den som skulle filma 

även förstod sig på musik.  
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4 Processen 

Projektet delades alltså in i fem sessioner. Session ett till fyra bestod i att arrangera och skriva 

musik, session fem av att göra de sista påläggen i studio. Här följer en översikt över de 

tillfällen vi träffats samt vad som hänt mellan sessionerna. 

 

4.1 Träff 13-01-24 

Brainstorming med Emelie. Alex var inte med på denna träff på grund av tidsbrist. Mötet 

filmades ej. Jag berättade om mina idéer som till stor del var färgade av min c-uppsats om att 

skala av och komma till ett ärligt uttryck utan och att hantera prestationskrav. Emelie kom 

med frågor som gjorde det lättare för mig att sätta ramarna för projektet, vilket jag i bland kan 

ha svårt med på egen hand. Jag behöver ofta ett bollplank för att förstå vad jag vill. Vi 

bestämde att ett uppstartsmöte var bra att ha innan första sessionen för att kunna bestämma 

mer utförligt hur projektet skulle gå till. 

 

4.2 Uppstartsmöte 13-02-05 

Frukost på Sturekatten med Emelie, Alex och mig. Basse kunde tyvärr inte medverka p g a 

jobb. Detta möte dokumenterades ej på film. Vi talade vi om hur vi ska lägga upp schemat för 

projektet. Vi kollade att de datum som vi tidigare satt, och som Emelie ordnat ett så bra 

doodle-schema till, stämde och fungerade för alla. Vi samtalade om hur vi ska kunna 

dokumentera projektet på bästa sätt tekniskt. Jag hade tidigare inte vetat hur jag ville att 

session fem skulle se ut. Om vi skulle hyra in oss i någon stor lokal, t ex en kyrka, och göra en 

liveupptagning därifrån eller om vi skulle filma hemma i vardagsrummet. Att filma i studio 

hade kommit på förslag och vi beslutade oss för att detta var det bästa alternativet ur 

ljudsynpunkt, då studion har fördelarna av en bra utrustning med bättre mikrofoner än vad vi 
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kunde skaka fram på egen hand. Jag skulle kolla upp olika studio-alternativ. Jag hade en tanke 

om att det kunde vara skönt att vara i en annan studio än i skolans, för att få byta miljö. Av 

någon anledning får jag i bland lite dåliga vibbar av skolans studio, där det alltid känns 

stressigt och som att man inte riktigt kan vara i fred, detta hade jag velat undvika. Detta 

visade sig dock, som väntat, vara en budgetfråga, varpå jag bokade skolans studio ändå för 

inspelning och mix. Vi kom också fram till att arrangera låtarna i form av att spela in 

backtacks under alla sessioner. För att direkt kunna sätta i gång, eftersom vi inte hade så 

många tillfällen att ses bestämde vi att jag skulle skicka ut några låtidéer som vi kunde utgå 

ifrån. 

 

4.2.1 Session 1: 13-02-12 

Session 1 ägde rum hos Alex i Norrtull på semmeldagen. Jag, Emelie, Alex och Basse var på 

plats. Basse var med de första två timmarna och dokumenterade vårt jobb. Det kändes jättekul 

och lätt att sätta i gång! De låtar och idéer jag skickat till Emelie och Alex innan session 1 var 

dessa: 

Spinning 

Listen 

It´s over now 

I get lost 

Wait for you 

 

Vi arbetade med två av dessa idéer denna gången: Spinning och Listen. Spinning är en 

gammal låtidé jag inte riktigt gjort något av tidigare. Den är ganska pianobaserad och har ett 

rätt statiskt komp, men är lite mer varierad harmoniskt på sina ställen. Jag och Alex försökte 

rensa upp i min demovariant och fick ihop fina delar. Jag har tidigare gjort den som ballad, 

men under denna sessionen drog vi upp den rejält i tempo och gjorde den ganska ”stökig” 

med mer fokus på trummor. Vi tog även fasta på körerna som också är ganska virriga och 

Alex hade en idé om att de skulle panoreras så att de verkligen ”spinner” runt, runt, vilket jag 

tyckte passade bra också eftersom låten handlar om att känna sig förvirrad. Listen är en idé 

som Alex och jag gjort tidigare tillsammans. Den är ganska trumbaserad och går i 128 bpm. 

Vi arbetade på vilka delar vi ville spara och vad vi kunde göra om. Vi la nya körer och Emelie 

jobbade mycket med texten till denna. Eftersom musiken gjordes före texten och texten 
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tidigare mest bestått av gibrisch hade vi ett svårt arbete med att försöka hitta en bra text till 

musiken. När jag gör låtar på egen hand gör jag vanligtvis text och musik samtidigt, så här 

behövde vi verkligen hjälpas åt! 

 

Vi är ett bra team som kompenserar varandra i idéer och kunskaper. Alex jobbar snabbt i 

logic och blir naturligt den som får sitta vid datorn och spela in det mesta eftersom jag och 

Emelie inte är lika snabba i logic. Vi arbetar kreativt, intensivt och produktivt ihop. Vi värnar 

om varandras idéer men står på oss i det vi tycker. Det finns en lyhördhet inför varandras 

idéer och allt provas, vilket jag tycker är viktigt och försöker tänka på. 

Min övergripande plan om upplägget var att släppa tyglarna helt fria första och andra 

sessionen men att vi i tredje sessionen måste börja fatta beslut för att hinna göra klart så 

mycket som möjligt till inspelningen. 

4.2.2 Arbete mellan gångerna 

Mellan session 1 och session 2 arbetade jag med materialet vid några tillfällen, för att snabbt 

kunna komma i gång nästa träff med nya idéer. Jag arbetade med texter till alla låtar så att vi 

skulle kunna lägga de körer vi ville. 

 

4.2.3 Session 2: 13-03-07 

Vi jobbade intensivt hela sessionen med It´s over now. Detta är en gammal låtidé som jag 

aldrig blivit riktigt kompis med. Den har en hook eller ett riff som jag gillar och som också 

versen bygger på. B-delen har jag dock brottats med ett flertal gånger. Jag tog även med 

denna idén till jazzelektronikaensemblen på skolan (en tillvalskurs för Sven Berggren på 

jazzinstitutionen på KMH där vi i ensemble experimenterade med ljud och skrev låtar) för ett 

tag sedan. Då gjorde jag körerna i overdub-pedal och i den versionen blev B-delen ganska 

jazzig och fri. Till nuvarande projektet och session 2 hade jag dock skrivit en ny idé på B-del 

som jag presenterade och som alla verkade gilla. Den kändes naturlig och för mig kändes det 

som att låten nu hittat sin form. Vi spelade in kör, bas, programmerade trummor och hittade 

på lite linjer för cellon. För att hitta trumsound inspirerades vi av en gammal ljudupptagning 

från jazzelectronika-ensemblen och hämtade mycket av ljuden och stilen av det trummisen 

gjorde då. När allt va lagt märkte vi att vi var tvungna att lägga om körerna eftersom de blev 
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för ”tunga” jämfört med basen som spelade samma linje som kören. Detta planerade vi att 

göra nästa gång. 

 

Vi satte även en ny form på Spinning. Alex och Emelie hade en idé som gick ut på att få 

tydligare refräng i låten. De ville lyfta fram den sista sång-delen eftersom de upplevde den 

som ”starkast” och använda den som refräng. Detta kändes avigt och ologiskt för mig, men 

jag försökte verkligen att ha en öppen inställning och prova den nya formen. Kanske kändes 

det inte helt rätt mest av gammal vana. Jag tänkte att jag måste ge det lite tid för att den skulle 

hinna landa och för att kunna höra den på ett nytt sätt, och överväga till nästa gång om låten 

gynnas av denna nya mer klassiska pop-formen, (vers refräng, vers refräng osv) eller om det 

kanske finns ett värde i att faktiskt ha delarna staplade efter varandra så som de var gjorda 

från början, eftersom de leder naturligt in i varandra då. Jag skulle ta mig en funderare. 

 

Vi dokumenterade dagens session med Emelies kamera (film), min iphone (kort och film) 

samt min Zoom H4 (ljudupptagning) vid valda tillfällen. 

 

Vi planerade att nästa gång arbeta med I get lost, vilken Alex hade en idé om att utarbeta ett 

luftigare arrangemang baserat på stråket, samt fokusera på Listen. Vi insåg också denna 

gången att vi måste skippa I´ll wait for you för att vi har för lite tid på oss. Vi satsar på att 

arbeta med de andra fyra låtarna. 

4.2.4 Arbete mellan gångerna 

Jag har ägnat formen på Spinning mycket uppmärksamhet. Jag har lyssnat, låtit den vila, 

lyssnat igen, låtit andra lyssna och kommit fram till att jag saknar den gamla demo-formen. 

Där ledde delarna naturligt in i varandra, vilket enligt mig har en viktigare funktion än att bara 

skaffa en stark refräng. För mig kändes den nya formen ologisk och lite för hetsig i sin energi. 

Jag har även arbetat m texterna, främst på Listen. 

4.2.5 Session 3: 13-03-26 

Detta tillfälle upplevde jag som produktivt och roligt, dock upplevde jag en lite stressig känsla 

över hela sessionen. Vi har blivit rätt målstyrda i projektet och jag inser att vi har en del att 

göra innan inspelningen. Vi har glidit in i att vi vill få ”slutresultatet” så bra som möjligt och 
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känner att det blir tight om tid. Jag är lite rädd för att tappa känslan av att projektet inte ska 

vara så fokuserat på ett slutresultat utan att processen är viktig och att slutresultatet måste få 

bli en dokumentation av var vi är vid den femte sessionen, mer än att det ska bli ”perfekt”. 

 

Vi jobbade med en ny stråkbaserad version på I get lost vilket tog mycket tid men blev himla 

bra. Alex hade en tanke om att utgå i från stråkriffet vilket jag tyckte om. Därifrån utvecklade 

vi hela låten. Jag efterlyste mer pukor och lite ”fetare och dovare” trumklang, vilket vi gjorde.  

Vi arbetade även med Spinning där jag framförde mina önskemål angående formen. Jag kände 

det inte som om jag hade med mig dem i detta, men valde ändå göra så. Den kändes inte 

hundra i stunden, men ett beslut behövde tas, vilket jag gjorde.  

 

Vi jobbade även mycket med att programmera trummor och hitta trumljud vilket vi alla tre 

hade aningen olika uppfattning om. Jag och Emelie var mer ute efter ett lite mer alternativt 

sound och jag använde Jonsis låt ”Boy Lillikoi” som referens för att förklara stilen jag sökte. 

Alex verkade vara ute efter ett mer popigt sound. Detta fastnade vi även i i Listen där Alex 

drog åt electro, jag åt mycket pukor och en mer akustisk ljudbild och Emelie åt ett tredje håll. 

Vi talade ganska olika språk i hur vi uttryckte oss och Alex verkade lite stressad. Vi får se vad 

vi får ihop av detta. Jag försöker bibehålla känslan av att inte bli för målstyrd utan att prova 

hela tiden. 

 

Vi dokumenterade även lite för dåligt denna gången. Jag försökte hänga med med min 

mobilkamera, men kom ju enbart att tänka på den då jag inte var så engagerad i musiken, och 

det var väl egentligen då vi borde filmat. Emelies kamera stod dock på rec ganska länge och 

filmade delar av problematiken i trumdiskussionen. 

 

4.2.6 Arbete mellan gångerna 

Jag har ordnat med en bättre drop-box mapp till Basse för bild/film och arbetat med texterna. 

Jag har funderat över projektets syfte igen och om vi håller på att frångå det experimentella 

genom att bli för ”målfokuserade”. Å andra sidan har detta nog att göra med att vi närmar oss 

inspelning och att ramarna måste börja sättas och beslut fattas, det innebär så klart att vissa 

idéer bejakas och andra behöver strykas. 

 Jag upplevde att Listen hamnat i för många olika tvära riktningar med viljor som inte riktigt 
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gick ihop och tyckte att låten spretade, och tiden blev för knapp. Jag gjorde därför en version 

där jag bröt ned låten till en soft piano och sång-variant för att försöka hitta kärnan i låten. I 

den versionen upplevde i alla fall jag att låten hängde ihop bättre och kom fram i sin helhet, i 

förhållande till den text som blev klar sent. Det återstår att se vad de andra tycker! 

 

4.2.7 Session 4: 13-04-11 

Denna gången började vi med en genomlyssning av det vi gjort hittills, och skrev ned vad vi 

ville jobba på i varje låt. Detta gav en tydlig checklista för dagen. Vi gjorde sedan klart allt 

och bestämde vad som ska läggas på i studion. Detta var en intensiv, kreativ och kul dag. Vi 

håller ett högt tempo som vanligt i låtskrivandet och jag tror att detta kommer bli bra! Det 

känns lite stressat och vi jobbar mot klockan i vissa stunder. Alex levererade jättefina nya 

idéer på I get lost som han jobbat med hemma. Syntslingor som satte pricken över i:et och 

bättre ställda nivåer fick fram låten. I get lost känns mest färdig av allt material. Jag spelade 

upp den nya reviderade varianten av Listen som jag gjort med piano och sång. Detta gillade 

både Emelie och Alex och vi gjorde ett nytt stuk på låten utifrån detta, med bärande melodier 

i synt, cello och sång. Vi hann dock inte prova detta och skulle behöva göra det mesta direkt i 

studion. 

 

Jag kände mig frustrerad emellanåt under dagen. Vi har olika sätt att jobba i gruppen, vilket 

kommit fram då och då och tärde en del på mitt tålamod emellanåt. Vi behövde ett snack för 

att reda ut varför vi missförstår varann och vad vi kan göra för att det ska fungera bättre. Detta 

blev en viktig läxa och en stor lärdom för mig om olika arbetssätt och hur man ibland tar för 

givet att andra tänker som man själv i stället för att lyssna ordentligt. Jag märkte att jag är van 

att jobba mer utifrån att säga mina impulser då de kommer och nog ofta jobbar med 

människor som också gör det. Emelie kände sig avbruten då jag spann vidare på hennes idéer 

i min vilja att förstå och ta det vidare. Jag blev påmind om att en viss impulskontroll kan vara 

bra att ha för att inte gå miste om varandras idéer. Jag måste helt enkelt hejda mig lite. Det 

som var svårt var att jag upplevde scenariot precis tvärt om, som att mina tankar och det jag 

planerat för inte riktigt fick plats då jag blev ”stoppad” av hennes idéer som också bubblade 

fram rätt ofta. Vi hade ett bra prat och förstod varann! Jag tror att alla kände sig lite stressade 

och pressade av olika anledningar. Alla har jättemycket att göra i sina övriga liv och försöker 

ändå hinna med detta projektet mitt upp i allt, vilket jag är så tacksam för! Men stressen 
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påverkar självklart processen och känslan i gruppen och det är inte konstigt att en frustration 

gror om man inte känner sig förstådd- åt båda håll. Men med viljan att förstå varann, även om 

man inte tycker exakt lika, kommer man långt.  

 

Eftersom vi valt att göra inspelningen i studion på så sätt att vi tre spelade våra insatser 

samtidigt, behövde vi nu sätta live-varianter av alla låtar som fungerade med backtracksen. 

Detta gjorde vi för att kunna göra ca två till tre hela tagningar per låt i studion. Jag valde att 

göra på detta sätt både på grund av tidsbrist (vi hade bara tid 09.00-16.00 i studion inklusive 

allt rodd och uppmickning) men mest för att hitta den samspelskänslan jag var ute efter. Innan 

vi gick hem för dagen bestämde vi vem som skulle spela vad på vilken låt. Tyvärr hade vi 

ingen tid att repa på detta så detta fick Alex ordna på egen hand, eftersom han inte hade 

möjlighet att ses och repa, och jag och Emelie bokade in några tillfällen för rep. 

 

4.2.8 Rep med Emelie 13-04-14, 13-04-16 och 13-04-17 

Jag och Emelie delade in vem som skulle göra vad på vilken låt, mer exakt. Jag valde att inte 

spela piano på låtarna, trots att jag tidigare bestämt mig för att göra detta till en vana då jag 

spelar eget material. Men eftersom vi ändrat texter och vissa melodier ganska tätt inpå 

inspelningen och eftersom vi skulle ha så få tagningar på oss per låt, valde jag att endast 

sjunga för att bättre kunna koncentrera mig på sången. Eftersom vi också spelade in allt 

samtidigt skulle det bli läck och vi skulle inta ha möjlighet att klippa mellan tagningar om det 

behövdes någon stans, så det var viktigt att så mycket som möjligt satt i hela tagningar. Vi 

jobbade fram en variant på Listen, för att kunna ha någonting att luta oss emot i studion. Den 

kändes lite som ett wild-card i sammanhanget och blir ett experiment i studion. De andra 

låtarna kändes bra och har en tydlig struktur. 

 

Logistiskt behövdes instrument och ljusrigg inför inspelningen bokas och hämtas och schema 

för inspelningen mejlas ut till alla inblandade. 
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4.3 Session 5: Inspelning 13-04-18 

Jag kände mig fokuserad, avslappnad och bestämde mig för att inte stressa för någonting 

under dagen. Allt fick ta den tid det tog. Vi hinner vad vi hinner och gör så gott vi kan, var 

min inställning.   

Jag gick in för att förbereda mig själv så gott det gick och gick upp tidigt och tog tid till 

uppsjungning, röstmeditation (a la Marie Bergman) och en promenad innan jag åkte hemifrån. 

Trots att nästan alla i gänget blev lite försenade kände jag att det var viktigt att ta det lugnt 

och låta alla komma i ordning i sin egen takt och vi tog det lugnt. Det var en positiv och 

taggad stämning i bandet och kul att Basse var med igen! 

 

Vi började med ett morgonmöte med ljudteknikern så fort alla var samlade. Då gick vi 

igenom vad som skulle spelas in på varje låt och satte ett schema för dagen. Alex lade över 

alla stems (stereomixar av varje instrument för sig) i studion. Alex överraskade även med att 

ha med sig ett fint utkast på arrangemang på Listen, vilket vi bestämde oss för att använda oss 

av som utgångspunkt för inspelningen. 

 

Roddning av ljus och ljud tog sin tid. Efter fika och soundcheck satte vi igång med 

inspelningen. Vi spelade in enligt följande ordning: Spinning, Over now, I get lost och sist 

Listen. Vi lade Listen sist för att kunna ge den mest tid, något som visade sig bli tvärt om. 

Listen blev ganska stressig att få till och blev ett experiment. De andra låtarna hann vi nästan 

allt det vi tänkt på, så när som några pålägg (handklapp på Over now och lite sång och cello).  

 

Vi gjorde det mesta i hela tagningar samtidigt, så när som på lite körer och extra trummor på I 

get lost. Jag upplevde att vi fick en naturlig och fin kontakt i studion och hoppas att det 

kommer märkas på inspelningarna. Det tyckte att det kändes lätt att spela tillsammans, även 

då vi inte hunnit repa i den utsträckning man kanske hade velat. Jag kände att jag kunde 

slappna av och kom in i känslan i varje låt. Jag kände en stor närvaro i musiken under 

inspelningen, trots både ljud och bildinspelning, något jag var glad över. Jag brukar annars 

kunna ha svårt att ”få feeling” i studio och blir i bland lite studioskadad på så sätt att jag går in 

i att allt måste bli så exakt, vilket kan resultera i att jag tappar känslan. Så blev det inte denna 

gången. 
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Efter inspelningen roddade vi ner och jag kunde gå hem vid ca halv sex efter en otroligt rolig 

dag. Nöjd, glad och med känslorna utanpå kroppen. 

 

4.4 Ljudmix 

Jag och ljudteknikern hade bestämt tid för mix den 1/5, vilket senare visade sig inte fungera. 

På grund av att det är så få timmar i mix (endast tre) har jag kontaktat en mixare privat, 

Tomas Andersson, för att kunna göra detta med lite större engagemang och tidstillgång. 

Eftersom skolan använder sig av Protools och jag av Logic behövde detta lösas tekniskt. Jag 

ägnade i stället dessa tre skol-timmar åt att rensa upp i inspelningsprojekten och lägga allt på 

plats tillsammans med inspelningsteknikern. Jag har sedan ägnat mycket tid åt att välja alla 

tagningar i alla instrumenten. Efter det har mixen gjorts under tre dagar. 15/5, 20/5 och 22/5. 

Jag och Tomas har försökt hitta en gemensam ljudbild för alla låtar, eftersom de är ganska 

olika till stilen. Jag vill åt ett akustiskt och ganska ”stort” sound, vilket blir mycket 

pukbaserat. Andra röda trådar är det akustiska stråket blandat med syntarna. Vi hart jobbat 

med referenser som Laleh, Jonsi och Salem al Fakir och även någon The Ark-låt. Egentligen 

ville jag inte arbeta utifrån referenser, eftersom jag var rädd för att det skulle låsa ljudbilden i 

någon steriotypisk ljudbild. Dock är det ju är det snabbaste sättet att visa på ett ungefär vad 

man vill åt så vi jobbade utifrån referenserna och skruvade så småningom till det åt det håll 

jag ville. Ljudmuxarbetet var lite mer tidsödande än vi trott. Jag var egentligen ute efter ett 

sound med dubbar i sången, men eftersom vi inte hade tid att lägga detta så använde sig 

Tomas av en dubb-effekt, något som ibland funkade och ibland fick lite konstiga bi-ljud. Jag 

tror vi missuppfattade varann lite i vad jag ville åt, och det fanns inte riktigt tid att ändra 

sedan. Det blir ju även en budgetfråga till sist hur mycket tid man kan lägga på allt fixande. 

Men det låter bra ändå tycker jag. 

 

4.5 Filmredigering 

Jag och Basse sågs första gången den 2/5-13. Då bestämde vi upplägg för filmen och enades 

om att se filmen som ett komplement till uppsatsen och att därför låta bilderna tala för sig och 
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använda oss av ledande citat och dialog ur filmen och enstaka förklaringstexter för att förstå 

vad som händer. Vi har delat in filmen i två delar.  

Del 1: dokumentation av processen. Denna är i sig indelad i de 5 olika sessionerna. Där 

beskrivs vad vi gör de olika gångerna. 

Del 2: blir som en filmad EP med ett lite mer konstnärligt grepp om bilderna och där 

ljudfilerna sedan klipps in då de är färdigmixade. 

Vi har sedan setts två tillfällen till och jobbat ihop. Han har också jobbat på egen hand. Då har 

vi använt oss av dolda youtube-länkar för att jag ska kunna se vad han gjort och kunna ge 

feedback. Sebastian har verkligen tagit mycket tid till att sitta med detta även då jag inte 

kunnat vara med. Eftersom vi till en början behövde använda oss av de ofärdiga låt-

versionerna har han fått uppdatera efter hand, något som varit lite tidsödande. 
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5 Resultat och diskussion 

Jag är först och främst så glad att mina vänner givit så mycket av sin tid och sina idéer till 

detta! Det har varit ett roligt, intensivt och kreativt projekt på kort tid som jag är himla glad 

över att ha gjort. 

I det här projektet har processen stått i fokus. Det har varit viktigt att fokusera på processen i 

stället för ett slutgiltigt resultat för mig som metod att tackla skrivkramp och självkritik som 

lätt kan låsa min kreativa prestation. Visserligen fokuserades det slutgiltiga 

inspelningstillfället på som deadline, eftersom vi fick ett tightare schema än vad jag först 

tänkt mig, men jag tror ändå att det öppna förhållningssättet fick mig att ha en mer tillåtande 

syn på resultatet. Att fokusera på processen betydde alltså inte att vi struntat i resultatet utan 

att inställningen till slutresultatet kanske var något lugnare och mer sågs som ett avtryck av 

där vi befann oss just då, vilket kanske till och med ledde till ett mer avslappnat och bättre 

resultat. 

5.1 Vad jag lärt mig så här långt 

• Ha framförhållning! Detta är ju självklart men blir ofta en stress av någon outgrundlig 

anledning. Kolla datum med folk i tid och boka hellre ett extra datum som kan strykas, 

än för få från början. Då har man tid för att något går fel utan att stressa. 

 

• Planera och släppa. Ha en plan musikaliskt, men gå utanför den. (Både under 

repetitionerna men även under inspelning.) 

 

• Att vara medveten om hur jag själv är bekväm att jobba, men flexibel och lyhörd inför 

andras arbetssätt. 

 

• Lyssna på mig själv och andra. Ta tid att lyssna på andras idéer, men ta även tid till 

mina egna. Det behöver inte betyda att mina idéer är de som slår igenom i slutändan, 
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men det är viktigt att ägna dem utrymme och inte glömma bort dem. Impulsen finns 

oftast där av en anledning. Låt det ta tid och tänk några varv. 

 

• Balans mellan att vara trogen mina impulser, och ha impulskontroll! Detta betyder att 

jag ibland måste stå tillbaka och faktiskt vara tyst och spara på min idé då någon 

annan presenterar sin. 

 

• Jobba med min ”inre kritiker”. Att hitta vägar, arbetssätt eller tankemönster som gör 

att jag inte låser min kreativitet och låter min kritiska röst få mer spelrum än 

nödvändigt. Att fokusera på processen mer än på resultatet var ett sätt som fungerat 

för mig och minskat min självkritik. 

 

• Titta på musiken från andra håll än de jag är van vid. Det är självklart att detta sker i 

samarbete med andra eftersom de då hör musiken utifrån sina referensramar och tolkar 

och kommer med nya inputs. Men att vara noga med att ge sin egen musik nya inputs 

genom att ändra stuk och instrumentering kan generera att någonting nytt växer fram. 

5.2 Vad kunde gjorts bättre 

I den bästa av världar hade jag velat kunna hänge mig åt musiken mer och oftare för att se vad 

som kommit ut av det. Jag tycker att tidspressen hämmade projektet ur aspekten att få vara i 

musiken och närvarons plats i musiken. Jag hade velat hinna spela låtyarna tillsammans 

ordentligt innan inspelningen i studion, för att landa mer i musiken i den formen. Eftersom vi 

jobbat igenom musiken så noggrannt hade vi tack och lov landat i musiken ändå. Tidspressen 

kan å andra sidan också ha varit bra ur en produktiv aspekt. Vi var mycket effektiva och fick 

mycket gjort på kort tid. Vi fick en intensiv process där det faktiskt ändå fanns plats för 

närvaro, kreativitet och att följa våra impulser. Däremot hade jag velat ha cirka två eller tre 

sessioner till för att ha sluppit ta de slutgiltiga besluten så pass tidigt i processen. Det behövs 

tid för att hinna landa i musiken, något som jag i vissa fall kände att jag saknade. T ex slängde 

jag ur mig en ballad-version av Listen i sista stund, något som kändes bra då men som jag i 

efterhand känner kanske hade behövt landa lite mer. Kanske hade vi hittat en bättre lösning på 

den låten om vi haft lite mer tid. Jag är trots det ändå nöjd med resultatet av projektet i sin 
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helhet utifrån förutsättningarna. Jag ser heller inte detta som något slutgiltigt avslut på dessa 

låtar, utan skulle gärna vilja ta musiken vidare, kanske i live-sättning fram över. 

 

Att välja att spela in ”semi-live” i studion kan också ha påverkat resultatet negativt. Till viss 

del kändes det nu som att vi fick tänka på låtarna ur två perspektiv. Ett då vi spelade in på 

våra egna villkor under varje session, och ett annat då vi tvingades klämma ur oss några slags 

halv-live-varianter inför studio-inspelningen, vilket blev lite i snabbaste laget, enligt mig. Jag 

hade gärna velat hinna med ett rep tillsammans alla tre innan vi gick in i studion. Man hade 

kanske i stället kunna göra detta så att Basse filmat vår sista session hemma hos mig då vi höll 

på som vanligt och la de pålägg vi kände för. Jag valde dock live-varianten i studion för att 

dels få lite mer känsla i musiken av att faktiskt spela låtarna i sin helhet tillsammans någon 

gång och inte bara klippa mellan korta pålägg, dels för att de har bättre utrustning i studion 

samt för att få det visuellt lite roligare att titta på. Jag tror ändå att det sätt vi valde att göra 

detta på var mest givande för projektet. Det kändes också mer som ett avstamp att göra något 

nytt med låtarna sista sessionen, vilket jag faktiskt upplevde som skönt. Antagligen var det 

bra att ha någon deadline att sikta på, för att trigga idéerna. 

 

Själva dokumentationen av projektet tål också att kritiseras. Jag inser i efterhand att det bästa 

och mest rättvisa sättet att dokumentera projektet hade varit att ställa upp en videokamera som 

fått rulla hela sessionerna då inte Basse var med. Den dubbla identiteten jag, och Emelie som 

också hjälpte till med filmningen, fick i att dokumentera samtidigt som vi skulle göra musik 

var kanske inte så lyckad. På så vis upplevde jag att jag dokumenterade endast när jag inte var 

i gång i skrivandet. Då jag var inne i musiken fanns det ju inte plats för att tänka på att filma, 

och då jag väl jobbat klart med det momentet och ställde mig och filmade fick jag kanske inte 

med just det som varit det intressanta. På så vis dokumenterade jag kanske mer vad Emelie 

och Alex gjorde än vad jag själv höll på med. Det är ju visserligen inte fel, men det hade 

kanske varit nyttigt för självvärderingen att se mer av hur jag själv jobbar också. 
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6 Slutdiskussion 

Detta projekt inser jag blev indelat i två perspektiv. Dels ett konstnärligt där jag gått in i det 

kreativa och det konstnärliga, och dels ett perspektiv där jag försökt stå utanför mig själv och 

titta på processen i sin helhet. Detta har varit svårt och lite splittrande i vissa lägen, men också 

utvecklande. 

6.1 Perspektivet utifrån 

Processen har inneburit en lärdom av planering av allt praktiskt och ett deltagande med 

skrivande av musik, text och arrangemang. Men även arbetsprocessen och kommunikationen i 

gruppen har varit en stor lärdom att se utifrån. Kommunikationen har jag både upplevt som 

mycket lätt och självklar och, som så vanligt är i kreativa projekt, lite kärv ibland. Detta var 

även kul att i filmredigeringsarbetet se hur vi jobbade. Det blev tydligt då vi förstod varandra 

mycket väl och där vi totalt pratade förbi varann. Självklart har jag arbetat med musiker som 

tänkt annorlunda än jag tidigare, men har nog inte förrän nu på riktigt försökt förstå vad jag 

kan förbättra i min kommunikation för att underlätta kommande samarbeten samt för min 

personliga utveckling. Jag tror att man egentligen har två val när det gäller samarbeten. 

Antingen kan man välja att arbeta med folk som har väldigt liknande kommunikativa sätt som 

man själv, vilket ofta innebär att samarbetet upplevs som enkelt och utan motstånd. Då omger 

man sig med människor med liknande sätt att uttrycka sig och liknande musikaliska 

tankegångar. Detta genererar en väldigt lugn tillvaro av förståelse och ett likartat musikaliskt 

och arbetsmässigt flöde. Om man dock väljer att arbeta med personer som är olika en själv i 

arbetssätt och musikalisk utgångspunkt och som ifrågasätter, direkt eller indirekt, vilket kan 

kännas obekvämt, kan detta i stället utmana en musikaliskt och bidra till att man får andra 

inputs. Musiken kan gynnas på nya sätt och genom andra vägar än dem som man naturligt 

hade valt själv. Ett bra samarbete behöver inte alltid vara ett bekvämt samarbete där alla 

tycker likadant, utan kan vara ett samarbete där man ger plats för andra mönster än de man 

naturligt känner sig hemma i. Detta är inga nyheter men har faktiskt varit en lärdom för mig 

att behöva ägna lite grubblerier åt. Jag inser att jag nog ofta jobbat med människor som har 
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samma sorts kreativa process som jag. Där man lyssnar in men tänker högt och kastar ur sig 

den idé man får genast för att inte glömma bort den. Detta, kanske något omedvetna 

arbetssätt, har för mig inneburit ett roligt och kreativt flöde och givit mig det lugna inre rum 

av förståelse som jag tidigare talat om i inledningen. Att förstå att andra arbetar på andra sätt 

och att det arbetssätt jag är van vid till och med kan sätta käppar i hjulet för andras kreativa 

tankar har varit viktigt och har tvingat mig att analysera mitt eget arbetssätt för att på bästa 

sätt kunna nå målet. I ett gott samarbete bör man nog ha en ömsesidig ödmjukhet i synen på 

varandras arbets- och uttryckssätt och komma ihåg att mycket av missförstånd handlar om 

vad man är van vid och vad man tar för givet. Men jag tror också man ska vara medveten om 

vilket arbetssätt man väljer. Ibland har man helt enkelt inte tid och kraft för något annat än ett 

lugnt och invant samarbete med musiker som tänker som en själv, medan man i bland behöver 

få in nya tankar som utmanar. Jag tror också man måste hitta vad som är ens musikaliska 

drivkraft och det viktiga för en. För mig är en viktig del själva mötet i musiken. Kan man inte 

mötas av olika anledningar så blir det helt enkelt inte lika roligt tycker jag. Att hitta en kemi i 

musiken och i arbetssätt är därför något jag prioriterar i ett samarbete. Jag kan i förlängningen 

försöka bli bättre på att underlätta detta genom att skärpa lyssnandet och min impulskontroll 

då det behövs.  

Även balansen mellan kontroll och tillit är viktig. Detta har i bland varit svårt då jag stått både 

utanför och inuti projektet. Att vara ledare och samtidigt inne i en skapande process har varit 

svårt. Då en parameter fokuseras för mycket kan den begränsa förmågan att ta in impulserna 

från andra håll. Detta blev särskilt svårt då jag skulle dokumentera processen och samtidigt 

vara mitt inne i den. Som ”projektledare” har jag känt mig ansvarig att pendla mellan att ha 

kontroll och att släppa. Att ha en plan att falla tillbaka mot men att släppa in alla i gruppen på 

lika villkor har varit viktigt för mig och något jag eftersträvat, även om jag ju varit tvungen att 

ta de slutgiltiga besluten till sist. Tilliten är en central punkt både i musicerandet och i ett 

samarbete. Marie Bergman har sagt ”har man tillit får man närvaro, får man närvaro så 

kommer det personliga uttrycket.” Tilliten är viktig både i gruppen, för att kunna släppa 

kontrollen, vilket jag kände full tillit inför, men också på ett personligt plan för att våga vara 

ärlig i sitt uttryck. 
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6.2 Perspektivet inifrån 

Jag ville i detta projekt jobba med eget material och skriva och arrangera tillsammans. Jag 

ville få tid för idéer, arrangemang och tid att kunna gå in i materialet både musikaliskt och 

textmässigt. Jag har fått en skjuts i mitt låtskrivande och vill fortsätta att utveckla dessa idéer 

fram över, samt de låtar vi inte hann arbeta med i detta projektet. Jag ville även observera 

närvaron under låtskrivandets gång och närvaron under inspelningstillfället. Närvaron har 

infunnit sig när kreativiteten tagit över och tiden flugit iväg, vilket den gjort flera gånger 

under de tillfällen vi setts. Närvaron i den musikaliska kommunikationen har varit påtaglig, 

där vi ofta förstått varandra lätt och haft ett flöde då vi jobbat. Jag är glad att jag också 

lyckades hålla fokus på närvaron och hålla mig undan stress och splittrande tankar under 

inspelningstillfället. Detta var också ett mål och någonting som jag tar med mig. Stress har en 

förmåga att splittra fokuset vilket får närvaron att försvinna direkt. Att ta det lugnt och 

acceptera läget oavsett vad som händer även om saker ändras i sista stund, var en metod som 

fungerade för att hålla kvar lugnet och fokuset. Jag upplevde att de moment som kom upp i 

min c-uppsats (Runolf, 2013), lugn, lyhördhet, flexibilitet, kommunikation, koncentration och 

acceptans inför situationen, hjälpte mig att slappna av i studion. 

 

I detta projekt har jag även försökt att sträva efter att skala av sina idéer om hur det ”borde” 

vara eller låta. Till sist fattades kanske de avgörande besluten utifrån någon slags stilideal av 

hur vi ville att det skulle låta och hur det skulle bli, men jag försökte i processen tänka på att 

inte lägga till utan hellre dra i från och skala av då det behövdes. Detta kanske inte alltid hörs 

i ett slutresultat, utan kanske mer är ett synsätt. Avskalningsprocessen, vilket både Bergman 

och Windemo talar om, är någonting jag försökt jobba med de senaste åren. De uttrycker det 

essentiella i att skala av i det man lärt sig och menar att uttrycket ofta finns bakom allt man 

lärt sig men inte släppt ännu. Det handlar om att lämna sig själv i fred och acceptera det som 

kommer ur en, vilket verligen är något att jobba på. I boken Spela Fritt gör Nachmanovitch 

(1990) en jämförelse med Michelangelos lära om skulptur, där Michelangelo menar att 

skulpturen alltid funnits i stenblocket. Det gäller bara att frigöra den genom att skrapa bort 

överflödigt material. Ofta hittar man nog ett ärligare uttryck genom att skala ner i stället för 

att lägga på. Detta är tankar som jag vill ska finnas med i mitt musicerande. Jag tycker ibland 

att de strider mot en tidspress då man måste skynda på för att hitta ett resultat. Detta synsätt 

kan vara en grundstomme då man arbetar, men kan aldrig vara en quick-fix. Tiden är det som 
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hjälper en att skala ner och landa i musiken, något jag upplevde att vi tyvärr inte riktigt hade 

nog av i detta projekt. Dock fick vi ett fint resultat utifrån de förutsättningarna vi hade. 

 

Detta projekt har inneburit ett forum för skrivarstuga och idéer där jag till stor del lyckats 

”tämja min inre kritiker”, som det så vackert heter, genom att fokusera på processen och att 

hålla en öppen inställning till slutresultatet. Så här blev dessa låtar nu. Att se processen utifrån 

har även hjälpt mig att inse att för att komma undan min inre kritiker måste jag släppa fokus 

på ett absolut resultat och acceptera det som kommer. Detta är även tankar jag jobbat med 

under tiden på teatern i Helsingfors. Att applicera detta även på min egen musik och inse att 

en konsert, en inspelning eller en föreställning inte är annat än ett nedslag i ett flöde har varit 

viktigt. En kristalliserad process där den är för tillfället. Detta betyder inte att processen på 

något sätt är färdig, vilket man lätt kan tro när man arbetar mot en deadline. Detta är säkert en 

självklar grundpelare för att kunna jobba kreativt för många, trots detta har det varit svårt för 

mig att inse och ta till mig. Att behöva uppnå ett visst slutresultat har  ibland blivit förenat 

med någon slags skrivkramp för mig. Jag tappar sugen när jag känner ”kravet” helt enkelt. Att 

ha ett linjärt tänk i stället för att uppnå någon absolut prestation har också med en närvaro att 

göra. Ett ständigt förnyande av ett material och ett levandegörande i stunden ger en acceptans 

inför att saker alltid förändras. Så här blev det nu. Nästa gång blir det på ett annat sätt. Detta 

förhållningssätt har blivit viktigt för mig och innebär möjligheter och ett friare 

förhållningssätt som triggar kreativiteten i stället för låser den. 
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7 Tack! 

Tusen tack till alla som varit inblandade i detta projekt! Jag är så glad för ert engagemang och 

er tid! Tack till vapendragarna Emelie Berg och Alexander Lundberg för generösa idéer, 

stötande och blötande och all tid ni inte riktigt haft men som ni ändå tagit er och lagt ner i 

detta. Jag är så tacksam för att ni ville vara med! Tack till Sebastian Mild och Tomas 

(Pimpim) Andersson för fantastiskt jobb, all tid, kraft och engagemang ni lagt på att få till 

filmen och musiken så bra. Dessutom har det varit himla roligt och lärorikt att få sitta med 

och jobba i redigerings- och mixningsprocessen. Tack Erik Metall för inspelning och 

redigering. Tack också till Sven Berggren för din fina handledning, både i det konstnärliga 

arbetet och i uppsatsskrivandet. Det hade faktiskt inte blivit något av detta utan er hjälp! 
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Bilaga: Texter 

 

I get lost 

I keep my mind all clear 

I keep my heart awake 

and if I loose one moment I would waste my time away, 

 

I get lost without you x3 

 

don´t want to be the one 

that always stand here waiting, 

I´ll make my choice and you´ll make your´s 

but we´ll always keep on changing 

 

I get lost without you x3 

oo...-mellanspel 

 

Will someone take my place 

we´re far too safe now 

I know this is a loosing game, but why can´t we keep on dreaming 

 

I get lost without you x3 

 

I get lost without you, lost without you 

I was stupid and blind, and I know I´ll waste my time, without you 
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It´s over now 

Its over now its all over now 

once it began just to leave me right here 

its over now its all over now...mm. 

 

Its over now its all over now, 

I´m still alive. 

´n I won´t hide my mind in dreams no more, 

its over now 

 

who is weak and who is strong? 

I found my way somehow 

here I am, just watch and see 

it´s the same old you but a new me 

 

It´s over now its all over now 

I never thought I would make it this far 

it´s all over now, its all over now 

 

It´s over now its all over now, 

Im still alive, 

´n I won´t cover my heart in tears no more 

it´s over now 

 

who is weak and who is strong? 

I found my way out somehow 

here I am, just watch and see 

its the same old you but a new me 

 

 

Listen 

VERS 1 

Just listen when I speak 
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Loud and clear and you might seek 

anything that you could be to me 

 

I hear the words falling down 

we´re here again, pushed to the ground 

can you feel my beating heart for you 

 

BRYGGA 

Would you let me stay unknown 

Would you hold me or let go 

do you care 

just let me stay the night 

 

REFR 

I won´t let you break me down 

call my name out 

Do you really need me anymore? 

 

Would you answer if I did 

call your name out 

Maybe I don´t need you like before. 

 

VERS 2 

Lay your head down next to me 

now I´m scared of what I see 

Tell me, who have you become 

    

Questions runnin' through my head 

I thought those old fights now where dead, 

instead you're tearing me apart again 

 

BRYGGA 

Would you let me stay unknown 
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Would you hold me or let go 

do you care 

just let me stay the night 

 

REFR 

I won´t let you break me down 

call my name out 

Do you really need me anymore? 

 

Would you answer if I did 

call your name out 

Maybe I don´t need you like before. 

 

STICK 

One day you will know, 

what I´ve tried to show 

that I won´t stand here waiting 

 

One day you will know, 

what I´ve tried to show 

that I won´t stand here waiting 

 

One day you will know, 

what I´ve tried to show 

now I have to go 

 

 

Spinning 

Days come days go faster now 

You stay, I go, easy now 

is there a light that keep us moving, 

I see your face, and my head starts spinning 
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ooh 

 

Night comes night goes, my mind will never sleep 

you reach out to me, I can´t take it, can´t you see 

I turn away, and hiding what I know, 

love me, don´t let me go 

 

ooh 

 

ooh (höjd) 

 

Stick- instrumentalt 

 

Spinning. why am I still running. Trapped in this old patterns. Running in theese  

cirkels, spinning spinning 

 

Go on, even when you fail and fall you soon will stand tall, go on, don´t stop ´til you rise 

again. 

 

Dreams come, dreams go slower now, 

let me rest a while 
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