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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete har varit att skriva, arrangera och spela in musik till Tritons 

kommande debutskiva, Beneath Our Feet. Arbetet består av två delar, en skriftlig del där jag 

redogör för dels en sammanfattning av den förberedande kursen 2012, som legat till grund 

och möjliggjort mitt arbete. Dels också huvudarbetet under 2013 där jag i egenskap av 

projektledare, producent och musiker genomfört den studioinspelning som utgjort vårt mål.  

 

Den andra, konstnärliga och klingande delen av mitt arbete gestaltas av de 8 låtinspelningarna 

jag tillsammans med Triton åstadkommit i Studio 2 på KMH.  
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Introduktion 

I mitt barndomshem i Fjällbacka på västkusten hade vi ett vitt piano i källaren och som barn 

brukade jag tillsammans med mina närmaste grannar, Petter Polson och Carl-Emil Lindberg 

till en början leka vid pianot. Några år senare använde vi istället pianot för att planka och 

spela det vi kom över i engelsk musikväg och så länge jag kan minnas har jag sjungit och 

musicerat efter det. Musikintresset har sedan tidigt 90-tal följt oss genom vår skolgång och 

periodvis fört oss samman. Vintern 2005 tog jag jobb som trubadur på en restaurang i 

Fjällbacka och bjöd in mina två barndomsvänner Petter och Carl-Emil att medverka. De 

gillade idén och efter några inbokade spelningar tillsammans var konstellationen Triton ett 

faktum.  

Triton har sedan dess framfört rock- och popcovers med fokus på stämsång och sträng-

instrument. Målet för Triton som band är att ge publiken en helkväll med mycket sång, dans, 

musik och att bli underhållna. Vi arrangerar oftast om andras låtar till våra egna versioner och 

behåller på så sätt en "Triton-igenkännings-faktor".  

Att arrangera låtar till våra egna versioner är något vi tycker är kul och genom åren har vi 

utvecklat vår förmåga att variera instrumenteringen. Valen av instrument beror främst av vem 

som är huvudsångare och vilket instrument som är enklast för denne att spela. 

Instrumenteringen beror även på vad som krävs av låten och dess uppbyggnad. De instrument 

vi oftast använder oss av är sång, bas, el- och akustiska gitarrer, munspel, dragspel och 

diverse klaviaturinstrument. Det enda instrument vi inte riktigt behärskar är trummor samt 

slagverk men det kompenseras genom en stompbox1 som stampas på av Petter med höger fot, 

ungefär som man håller takten.  

Genom åren har vi alla tre på varsitt håll även utvecklat en förkärlek för att skriva egen musik 

och Hösten 2010, efter fem år av pub- och bröllopsspelningar, var det dags för en förändring. 

Under en helg i Göteborg hos Petter hade vi i förväg bestämt att temat skulle vara ”den egna 

                                                                    
1 Gängad trälåda som rytmiskt stampas på för att producera ett ljud som liknar bastrumma 
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musiken”. Vi gick alla igång på idén men ingen av oss hade då någon klar bild av hur vi 

kunde ta det vidare till nästa steg.  

Inte förrän i höstas i samband med den förberedande kursen av mitt examensarbete kunde 

tankarna om en debutskiva realiseras. Först då fick jag möjlighet att sätta grunden till mitt 

riktiga examensarbete. I stora drag innefattade den förberedande kursen låtskrivande på 

distans.  

Nedan följer en sammanfattning av den förberedande kursen som utgör grunden för mitt syfte 

och mål.  

Förberedande projekt hösten 2012 

I inledningsfasen av projektet träffades jag, Petter och Carl-Emil i fem omgångar på en 

bestämd plats och spånade fram låtidéer som vi dokumenterade med en iPhone. Eftersom alla 

tre bor i olika städer så bestämde vi oss ganska tidigt för att bra kommunikation var en 

avgörande del i vårt projekt. Vi ordnade regelbundna telefonkonferenser i programmet Skype2 

och inför varje möte gjorde jag i egenskap av projektledare en dagordning som vi bockade av 

varje möte. Andra hjälpmedel vi använde oss av var Google Drive3 för att samtidigt kunna 

skriva och redigera tankar som kom upp under telefonkonferenserna. Dropbox4 var också till 

stor hjälp där vi kunde lägga upp och samla referenslåtar, texter eller annat relevant material. 

En väl fungerande planering var från början ett krav från oss alla tre. Det fungerade väldigt 

bra i den förberedande kursen och har fortsatt vara en viktig del i exemensarbetet.  

iPhone-inspelningarna bifogas som klingande bilaga.  

Till slut hade vi 38 idéer som vi delade in i tre kategorier. Arbetsnamn bestod av en kort 

beskrivande fras, t.ex. ”Twilight”, ”Train” eller ”Electric”. Under Låter som skrev vi vilka 

band låtidén påminde om. Vision innefattade vilken ambition vi hade med låten och hur den 

bör låta på skiva. Det femte tillfället vi sågs, lyssnade vi på alla 38 idéer och diskuterade, 

                                                                    
2 Skype: Program för internetbaserad kommunikation 
3 Google Drive: Internetbaserad tjänst för delning och redigering av dokument 
4 Dropbox: Internetbaserad tjänst för lagring av datorfiler 
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gallrade, spelade igenom och valde sedan ut 8 st för inspelning i Studio 2 på KMH. Dagen 

efter mickade vi upp för inspelning av trummor, bas, piano, sång, el- och akustisk gitarr. Med 

mig som huvudtekniker i kontrollrummet spelade vi in kompletta demoversioner av de 8 

idéerna. Måndagen därpå mixade jag de 8 låtarna och laddade upp dem i en ny mapp på 

dropbox för de andra killarna att lyssna på och utvärdera.  

Även de 8 demoversionerna bifogas som bilaga i klingande form.  

När jag visade upp demoinspelningarna av de 8 låtarna till min sambo, fick jag ett litet 

oväntat mottagande från henne. Hon tyckte att låtarna var bra i grunden men att de lät som 

coverlåtar. Jag blev lite upprörd över detta, då hon även hänvisade till att mitt sätt att skriva 

och min approach var färgad av 70- och 80-talet med Stevie Wonder och Bon Jovi som 

utgångspunkt. Hon hävdade att det inte var så konstigt att det lät som det gjorde, då Triton 

trots allt har spelat covers tillsammans i sju år. Sedan frågade hon om det verkligen var rätt 

grej att bara göra låtar för den publik i Fjällbacka som vi visste skulle uppskatta Tritons 

coverinspirerade musik.  

När jag smällt det hela, ventilerade jag detta någon dag senare med Emil, och det komiska var 

att hans sambo hade givit honom ungefär samma respons. Därefter enades vi om att vi 

behövde hitta en riktning och att de faktiskt kändes roligare att ta vara på chansen, att istället 

göra så bra vi kunde och försöka skapa något originellt. Efter konversationen med min sambo 

och Emil talade vi med Petter som samtyckte. Därefter enades vi om att Central Station och 

Be Just Fine var de enda bland de 8 demolåtarna som i princip var något att ha. De kändes 

väldigt organiska5 och originella och hade inte alls den stämpel som vissa låtar verkligen 

tenderade att ha. T.ex. Sing tyckte vi lät väldigt mycket karaokee och efter utvärderingen var 

det inte den stil vi eftersträvade vid den tidpunkten.  

Det innebar att vi hade två låtar som vi kunde bygga vidare på för att komma bort från 

coverspåret och bana ny egen mark i originalitetens fåror. Be Just Fine och Central Station var 

de låtar som fick oss att ta musiken, låtarna och idéerna vidare till nästa nivå.  

 

                                                                    
5 Organsik: term för den musik som spelas in med instrument som är levande och organiska i sin karaktär, ex 

stråkinstrument, akustiska gitarrer, piano, trummor etc. Motsats till syntetisk musik 
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Mål & Syfte  

Syftet med mitt examensarbete är att, tillsammans med Petter Polson, Carl-Emil Lindberg och 

Oskar Kvarnström utifrån de 2 befintliga demolåtarna Central Station och Be Just Fine från 

förproduktionen, utveckla och forma ett sound till Tritons debutalbum.  

Ett delsyfte är att jag som producent skall lära mig att obehindrat kunna arrangera och 

producera en låt oberoende av genre och stil.  

Målet är att skriva, arrangera och spela in musik tillsammans med Triton för en kommande 

debutskiva.  
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Metod 

Två olika riktningar 

Första Skypemötet efter beslutet om att lämna Tritons "coverinspirerade musik”, fokuserade 

vi på riktning för skivan och diskuterade vad vårt utgångsläge innebar. Förutom 2 de 

originella låtarna hade vi 6 andra som inte kändes lika väldefinierade och unika, då de 

tenderade att låta som referenserna vi använt när vi skrivit dem. 

Efter 1 timmes diskussion enades vi om att det fanns 2 skilda önskemål av genrer vi ville 

producera skivan efter. Den första var synonym med det danska elektrorockbandet, Carpark 

North, vars musik bygger på svulstiga akustiska trummor, distade gitarrer, synthbaserade 

melodier och en påkostad studioproduktion. För denna riktning var ambitionen att använda 

oss av den oerhört begåvade trumslagaren Håkan Torstensson (som också är uppvuxen och 

numera bosatt i Fjällbacka). Triton har de senaste 5 åren genomfört 20-30 speljobb av 

varierad karaktär tillsammans med Håkan och vårt samarbete har fungerat perfekt med tanke 

på att vi aldrig behövt repetera inför spelningar. Nackdelen är att Håkan av olika anledningar 

är bunden till Fjällbacka och att inspelning i så fall borde ske där.  

Den andra riktningen var liktydig med det engelska folkrockbandet Mumford & Sons vars 

musik istället kännetecknas av stämsång och huvudsakligen akustiska instrument, så som 

gitarr, banjo, kontrabas och piano som tillsammans med bastrumma accentuerar trummornas 

roll. Produktionen är här istället mer organisk/levande och fokuserar på att ta fram de enskilda 

instrumentens karaktär. Denna riktning ligger på många sätt mer i linje med Triton som 

trubadurtrio bestående av akustiska instrument, trestämig sång och stompbox som förstärker 

rytmen.  
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Trummor eller Cajón? 

 

Flexibiliteten och spontaniteten för Triton som trubadurtrio var något vi värderade högt och 

kom fram till var signifikativt för det vi ville åstadkomma med kommande skivan. För 2 år 

sedan bidrog de faktorerna till att vi började jamma6 och spela med en jämnårig barndomsvän, 

Oskar Kvarnström från Heestrand, 3 mil söder om Fjällbacka. Under högstadiet hade vi ett 

rockband där Oskar spelade trummor, men sommaren 2011 anslöt han sig till Triton, under en 

sommarspelning, på cajón7 och slagverk och har sedan dess utgjort en viktig funktion både 

musikaliskt och socialt för Triton. Oskars musikaliska lyhördhet och positiva inställning till 

att jobba med oss vägde oerhört tungt i vår diskussion gällande trummor eller cajón som 

rytmisk bas. Att heller inte vara beroende av spelplats, samt fördelen att inte behöva rigga upp 

stora trumset bidrog också till vårt beslut, där tid var vår största bristvara. Oskar responderade 

mycket positivt till förslaget att medverka som slagverkare på vår kommande debutskiva men 

med restriktionen för endast en inspelningshelg i Stockholm under våren 2013. Att integrera 

Oskar i projektet kom att möjliggöra kommande skivinspelning. 

Begränsningar och riktlinjer 

Förutom kravet på flexibilitet krävde vårt mål, med att färdigställa ett album med originella 

låtar, en definition av konceptet. Därför gjorde vi ett antal begränsningar och tydliga riktlinjer 

för det fortsatta arbetet med skivan, i linje med de 2 demolåtarna vi var nöjda med. 

Demolåtarnas styrkor var att de kändes unika och inte gick att härleda till någon tydlig genre. 

Där hade vi lyckats att ta oss ur våra bekvämlighetszoner och skapa något fristående som inte 

speglades av redan befintliga musikaliska referenser.  

De begränsningar vi kom fram till gällde instrumentering och innebar att vi bara fick använda 

oss av så många instrument som fyra personer kan spela och framföra live. Det är t.ex. fysiskt 

möjligt att spela gitarr och munspel samtidigt men inte tamburin och gitarr. Denna fysiska 

                                                                    
6 Jam: Improviserat samspel av musiker utan färdiga arrangemang 
7 Cajón: Peruanskt slagverksinstrument 
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begränsning innebär att det i genomsnitt t.ex. bara finns en gitarr inspelad på varje låt, alltså 

inga dubbade instrument. I samband med det gjorde vi också ett medvetet val i att 

huvudsakligen använda oss av akustiska instrument, med undantag för instrument så som 

orgel, roades, melotron8 och en syntpad via en Nord Electro 39. De akustiska instrument vi 

bestämde var sex- och 12-strängad gitarr, mandolin, munspel och dragspel. Ett annat aktivt 

val var att vid inspelning använda elbas istället för akustisk. 

Omdefiniering av gamla idéer och 2 nya 

Utefter begränsningarna, gällande live-aspekten, rannsakade vi gamla idéer för att arrangera 

om dem utefter de nya riktlinjerna. Genom att ändra groove10 med hjälp av Oskar på cajón och 

byta melodiinstrument från exempelvis gitarr till mandolin i låten Sing, blev upplevelsen en 

helt annan. På samma sätt dissekerade vi låten The Stain och likaså Cycles samt So Soon från 

de allra första idéerna vi dokumenterat med iPhone. Till sist bidrog Emil med två nya idéer, 

Stories From Our Past och You & I som också de på ett naturligt sätt tillsammans med 

utgångslåtarna Central Station och Be Just Fine passade bra in i bilden av den skivan. 

Workshop 

Under en Workshophelg hos mig i Fjällbacka, i februari 2013, träffades vi för första gången 

alla fyra för att tillsammans känna och spela in oss på de 8 låtar vi valt för inspelning. Även 

om dessa 8 låtar skiljde sig märkbart i stil, tempo och karaktär sinsemellan kunde vi utefter 

den förbestämda instrumenteringen, tillsammans med Oskar, få möjlighet att på riktigt 

detaljstyra alla låtar i rätt riktning. Petter lånade till denna helgen en mandolin som vi 

tillsammans med dragspel, munspel, orgel och några andra keyboardbaserade ljud 

provspelade under lördagen. Samtidigt skrev vi också under repetitionerna ner bestämda 

former för alla låtar och noterade viktiga detaljer inför kommande inspelning och produktion. 

Till söndagen ordnade Emil en stormembransmikrofon av rörkaraktär som vi kopplade till 

                                                                    
8 Melotron: Elektromekanisk polyfonisk keyboard 
9 Nord Electro 3: Keyboard av märket Clavia 
10 Groove: Rytmiskt underliggande mönster 
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min dator med ljudkort för att, efter ytterligare genomgång och repetition, på plats 

dokumentera de färdigarrangerade låtarna.  

Inför inspelning 

Vid nästa Skypemöte, 3 veckor efter Workshopen bestämde vi alla datum, tider och detaljer 

för kommande inspelningshelg som spikades till v12 (22-24/3). Vi gick igenom och 

diskuterade inspelningarna, låtformerna och noterade ytterligare ändringar och relevanta 

tankar. Vidare tog jag också ett av mina viktigaste beslut som producent i att spela in våra 

låtar efter rytmiskt bestämda backtracks11 istället för att, som vi är vana vid, helt fritt förhålla 

oss till låtarnas tempon. Till sist delegerade vi tillsammans ut uppgifter och ansvarsområden. 

Emil blev huvudchaufför och transportledare från och till studion. Petter fick ansvara för att 

våra energidepåer konstant skulle vara på topp i form av frukt, godis och kaffe. Av naturliga 

skäl föll det slutligen på min lott som projektledare att styra upp allt annat. Från att göra 

vägbeskrivning till Oskar från T-Centralen till KMH till att exempelvis beräkna schema över 

inspelningstiderna i studion. För att ytterligare eliminera dröjsmål och tekniska problem, 

bokade jag tillsammans med Petter och en producentkollega, Gabriella Hansson, samma 

studio några dagar innan inspelningshelgen. Detta dels för att bli fullt bekant med tekniken i 

kontrollrummet. Dels också för att både jag och Petter mentalt skulle få tillfälle att installera 

oss i studiomiljön tillsammans.  

Handledningsmöte 1 

Samma vecka i samband med inspelning, träffade jag för första gången min konstnärliga 

handledare Juhani Hemmilä och vi diskuterade om huruvida jag skulle spela in låtarna till 

klick eller inte. Juhani tyckte efter att ha lyssnat på låtarna att vi skulle fokusera på att spela in 

så mycket som möjligt tillsammans i studion. "I sådana här situationer glömmer man ofta bort 

att spela tillsammans och det blir mer fokus på att försöka förhålla sig snyggt till ett statiskt 

tråkigt ljud". Därefter föreslog Juhani att jag skulle fortsätta jobba med mina formbaserade 

backtracks och ha dom i beredskap om det inte fungerade att spela in helt fritt, utan klick. Jag 
                                                                    
11 Backtrack: Förinspelad stödbakgrund att förhålla sig till 
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tog Juhanis råd, färdigställde och lade upp mina egendesignade rytmiska backtracks på 

dropbox för de andra att lyssna och spela in sig till. Jag frågade även Juhani hur han såg på att 

spela in via KMH:s analoga 24-kanals bandspelare i Studio 1, istället för digitalt via dator i 

Studio 2. Han rådde mig till att fokusera på digital inspelning i första hand och vid behov 

(efter lyssning och analys), i efterhand från dator spela in samtliga spår på band, för att sedan 

lägga över de till datorn igen. Däremot föreslog han att jag efter inspelningshelgen, i mixfasen 

av projektet, kunde spela upp elbasens spår från datorn, genom studions Ampeg-förstärkare, 

för att därefter micka upp och spela in resultatet till datorn igen. Detta för att få förstärkarens 

karaktär på elbasen.  

Inspelningshelgen 

Inför inspelningshelgen brottades jag med två upplägg för inspelning. Det första innebar att 

först spela in alla Oskars insatser med cajón och slagverk på alla låtar, sedan gå vidare till 

elbas och resten av Emils insatser på alla låtar, för att sedan göra alla gitarrinsatser och spela 

in all sång. Det andra upplägget, som till viss del påminner om det första och som jag 

sedermera också valde att tillämpa, innebar att spela in Oskars cajón samtidigt med bas. 

Därefter fortsätta, på samma låt, med gitarr, leadsång12, mandolin och stämmor, för att sedan 

gå vidare till nästa låt och på samma sätt där börja med cajón och bas.  

Viktigast för inspelningshelgen var att Emil och Oskars insatser prioriterades då jag och 

Petter, till skillnad från dem, är bosatta i Stockholm och har möjlighet att i efterhand göra 

pålägg och omtagningar på KMH. Allteftersom fler instrument och insatser spelades in och vi 

hela tiden lyckades hålla oss till tidsschemat hann vi till vår glädje också med många av mina, 

lägre prioriterade insatser. Under inspelningshelgen valde jag att uteslutande använda mig av 

en extra mikrofon på varje instrument för fler valmöjligheter vid framtida mixning (ut ifall 

den tilltänkta huvudmikrofonen inte tog fram karaktären tillräckligt). Trots att någon av de 

andra blev tvungna att agera tekniker i kontrollrummet, när jag spelade in mina insatser, 

fungerade samarbetet och kommunikationen oss emellan väldigt bra. Då ambitionen om att 

spela in alla instrument på en helg inte höll, gjorde vi en lista över resterande insatser för mig 

och Petter att komplettera i ett senare skede.  
                                                                    
12 Leadsång: Sångstämma som framförs av huvudsångare 
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Förteckning över mikrofoner inspelningsutrustning och inspelningsschema från 

inspelningshelgen bifogas som bilaga. 

Möte med Emil i Helsingborg 

Eftersom jag spenderade påsken i Falkenberg på västkusten som ligger nära Helsingborg 

passade jag på att hälsa på Emil i hans bostad. Där lyssnade vi kritiskt igenom inspelningarna 

från inspelningshelgen och valde tagningar för hans leadsång, stämmor och de instrument han 

spelat in. När vi lyssnade på Be Just Fine upptäckte vi mikrofonen som spelat in Emils 12-

strängade gitarr även tagit upp läckage från backtrack:et i hans hörlurar. Under tågresan från 

Falkenberg till Helsingborg hade jag dock läst i musiktidningen Music Tech om programmet 

Ozone 513 där man i efterhand kunde gå in och ta bort just sådana här biljud. Förutom läckaget 

var Emil själv nöjd med alla sina insatser i studion och efter ännu några genomlyssningar av 

alla låtar kunde vi byta fokus till produktionstekniska detaljer gällande kommande pålägg- 

och framtida mixningsdel.  

Handledningsmöte 2 

Vid mitt andra möte med min konstnärliga handledare Juhani lyssnade vi igenom råmaterialet 

från inspelningshelgen. Juhani tyckte att råmaterialet lät förvånansvärt bra och tillade att han 

redan i detta tidiga skede kunde skymta några låtar med hit-potential. Tvärtemot min teori 

gällande biljuden, hävdade han att det skulle bli ett problem vid senare komprimering och 

annan processning, samt att den kritiska 12-strängade gitarren var ostämd. Detta fick mig att 

överväga att föreslå för Emil att han vid möjlighet borde komma upp till Stockholm och lägga 

om gitarren i studion igen. Emil tyckte att jag eller Petter istället skulle göra detta i samband 

med andra inspelningspålägg i studion. Till nästa inbokade studiotid plankade jag den 

dåvarande 12-strängade gitarren och spelade in den med Petter som tekniker vid nästa tillfälle 

i studion. Efter att vi också lyssnat på Petters 6-strängade gitarr från samma tillfälle valde vi 

                                                                    
13 Ozone 5: Masterings- & redigeringsprogram från tillverkaren iZotope 
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att lägga om den också, eftersom läckaget där var nästan lika stort. Resultatet blev avsevärt 

mycket bättre än tidigare och återfinns i låten Be Just Fine.  

Påläggsprocessen 

Väl tillbaka i Stockholm efter påsken sågs jag och Petter i studion för att beta av listan över de 

återstående insatserna att spela in i Studion. För att färdigställa låtarna började vi med alla 

stämmor och all leadsång för att sedan fortsätta med de instrument som vi inte hunnit med. Vi 

gjorde klart samtliga av mina insatser, så som dragspel, munspel och några av mina 

stäminsatser. Därefter ändrade vi utgångsläge till produktionspålägg och fortsatte med 

handklapp och tamburin. Oskar hann utöver sina cajón-insatser på inspelningshelgen att lägga 

lite annat slagverk på några låtar och det gav oss mersmak i studion. Därför spelade vi in mer 

tamburin och handklapp i refrängerna på några låtar till, för att höja intensiteten och 

kontrasterna mellan låtarnas olika delar. Till en början färdigställde vi bara de återstående 

insatserna. Efter hand när vi upptäckte att vi fick tid över insåg vi att vi ville göra mer pålägg 

och utvärderade därför alla låtar på nytt och var det ur ett produktionstekniskt perspektiv 

fanns något mer vi kunde tillföra.  

Sista steget / Förberedning för Mixning 

Sista steget i inspelningsprocessen inför kommande mixning, har bestått i att städa upp alla 

låtar i programmet Logic Pro. Först har jag valt ut rätt tagningar i alla låtar med hjälp av 

funktionen Take Folder Editing14. Vidare har jag använt mig av funktionen Flex Time15 för att 

dra och rätta till enskilda transienter16 i framförallt slagverkets och andra insatser i förhållande 

till det tempoexakta backtracket.  

                                                                    
14 Take Folder Editing: Funktion i Logic Pro för hantering av inspelningstagningar 
15 Flex Time: Funktion i Logic Pro för kvantisering av ljud 
16 Transient: Signal av kort varaktighet, t.ex. trumljud 
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Avslutningsvis har jag exporterat alla ljudspår till ett annat program som är mer optimerat för 

redigering av ljud. I Pro Tools 10 planerar jag även att genomföra den kommande mixningen 

av de 8 låtarna.  
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Resultat 

Nedan följer en analys och redogörelse för resultatet, en detaljbeskrivning för inspelning, 

inspelningspålägg och förberedande mixning för de 8 låtar vi spelat in.  

Låtarna följer i den ordning de spelats in och en förteckning för samtliga instrument i varje 

låt finnes som bilaga 

1. Be Just Fine 

Ursprunglig tanke 

Text och musik är skriven av Carl-Emil som också sjunger leadstämman på inspelningen. När 

Emil första gången presenterade låten var tanken att bara ha en sångstämma och en ensam 

elgitarr i ett stort rum.  

Resultat 

Efter inspelningen ligger nu istället en 12-strängad akustisk leadgitarr, en 6-strängad 

kompgitarr, några återkommande stäminsatser och ett regndroppsaktigt rhodespiano17.  

Analys 

Anledningen till att vi ändrade till 12-strängad gitarr är för att den akustiska klangen med fler 

strängar fyller upp ljudbilden bättre, då vi i den här låten valt att inte ha med något slagverk. 

För att täcka upp och stödja den 12-strängade gitarren valde vi att komplettera med en extra 

akustisk kompgitarr och ett rhodes. Ursprungstanken med bara en leadstämma slopades för att 

                                                                    
17 Rhodes: Elektromekaniskt piano som avger ett skimrande, eteriskt ljud 
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förstärka Tritons kärna, de tre stämmorna. I slutändan innebar även detta en positiv inverkan 

på ljudbilden.  

2. You & I 

Ursprunglig tanke 

Även till denna låt är text och musik skriven av Carl-Emil som likaså här sjunger 

leadstämman. Emil presenterade endast en skiss av låten bestående av akustisk gitarr och sång 

men hade dock ingen definierad ursprunglig tanke med låten. 

Resultat 

Den version som hörs efter inspelningshelgen består av en 12-strängad kompgitarr som 

genomgående spelar raka åttondelar. Gitarren kontrasteras av mandolinen som istället betonar 

shuffle-artade åttondelar. Cajónen och tamburinen spelar en form av halvtakt i relation till 

stränginstrumenten, tillsammans med basen som betonar fjärdedelarna. Förutom den 12 

strängade gitarren spelar jag även munspel på solodelen. I påläggsdelen av projektet har jag 

och Petter spelat in klapp och tamburin.  

 

Analys 

Fokus på denna låt har legat i att förtydliga groovet. Vi gav låten en bestämd form bestående 

av vers, brygga, refräng och ett solo i en bestämd ordning. Då låten tenderar att bli monoton 

valde vi att använda oss av så mycket instrument och stämmor som möjligt. Vi har också 

jobbat mycket med att arrangera när och var de olika instrumenten spelar. I denna låt har 

Oskars cajón varit oumbärlig. Att vi valde att köra denna låt i halvtempo bestående av den 12-

strängade gitarren som är väldigt rak och statisk, tillsammans med en stadig bas och shuffle-

artad18 mandolin gör att det infinner sig ett sväng som gör att låten håller hela vägen.  

                                                                    
18 Shuffle: Toner med lika tidsvärden som utförs med ojämna löptider, vanligen omväxlande långa och korta.  
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3. The Stain 

Ursprunglig tanke 

En kromatisk nedåtgående melodislinga ligger till grund för denna låt. Denna idé fick namnet 

The Stain och handlar om en man som vaknar upp och inte mindes gårdagen. 

Demoinspelningen hösten 2012 innefattade trummor, bas, elgitarr och piano.  Emil sjunger 

leadstämman på denna låt. 

 

Resultat 

Den version som hörs efter inspelningshelgen består istället av cajón, bas, gitarr och 

mandolin. Mandolinen spelar den kromatiska melodislingan. I produktionssyfte valde vi 

också att spela in handklapp genom hela låten för att bekräfta takten och bjuda in publiken att 

klappa live. Trots vår princip om att inte ha med några dubbar valde vi att spela in en tydlig 

markering med gitarr på första slaget i första takten efter introt, för att förstärka markeringen 

när samtliga instrument kommer in samtidigt. 

 

Analys 

Först nu i höstas, vid arbetet med omdefinieringen av våra gamla idéer lyckades vi hitta några 

relevanta element i låten att jobba med och utefter de nya ramarna om ljudbilden/sound kunde 

vi utveckla den i rätt riktning. För den här låten har det verkligen varit avgörande att vi bytt 

stil gällande groove. Genom att höja tempot och göra om temamelodin för mandolinen och 

inkludera cajón, har lett till en fungerande kompgrund. Till denna intensiva grund får text och 

melodi möjlighet att växa och träda fram. För att accentuera text och melodi ytterligare valde 

vi att göra många stäminsatser som också med fördel förstärker Tritons kärna, de tre 

stämmorna.  
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4. Stories From Our Past 

 

Ursprunglig tanke 

Denna fjärde av Emils egna kompositioner presenterade och framförde han live för mig, på 

gitarr och sång, under en Skypekonferens vid omdefinieringsprocessen. Angående 

arrangemang och produktion hade Emil en referens i åtanke, John Mayers gitarrsound 

gällande fingerpicking. Han hade dock ingen klar tanke gällande instrumentering.  

Resultat 

Versionen från inspelningshelgen utgår helt och hållet från låtens grundtankar med en gitarr 

som kompar sången med finger-picking19. Därefter har vi lagt till cajón och en bas som 

betonar fjärdedelarna. För att förstärka rytmen spelade vi även in shaker20 och massa 

stämpaket som stöd till leadsången. Tills sist lade jag också ett rhodes som påminner om en 

synthpad21.  

Analys 

Ända fram tills inspelningshelgen hade vi stora problem med hur vi skulle arrangera den här 

låten. Vi försökte analysera trummorna i låten Stop This Train med John Mayer, eftersom den 

påminner om Stories From Our Past i groovet. Spontant kände jag att en stämma som utgick 

en sext22 från leaden vore snyggt och det skapade en liten skörhet som First Aid Kit har i deras 

sätt att sjunga, som vi gillar. Vi spelade sedan in resten av stämmor och gitarr.  När vi 

                                                                    
19 Finger-picking: Spelteknik på gitarr där anslaget görs med fingertopparna 
20 Shaker: Perkussivt rytminstrument 
21 Pad: En typ av syntetiskt ljud 
22 Sext: Musikaliskt intervall, beteckning för den sjätte tonen i en diatonisk skala 
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provspelade låten under Workshopen var tanken att ha med en orgel. Jag spelade därför in 

orgel analogt från min Nord Electro 3 och även via midi i Logic Pro för fler alternativ. 

Dessvärre kändes orgelns karaktär lite väl framträdande och polerad för den träiga ljudbild 

som jag haft i åtanke. Det jag letat efter var en pad-liknande insats för att bära upp låten i 

kontrast till gitarren och rytmen. Under en förmiddag spelade jag därför in dragspel, melotron, 

tramporgel, piano, skolpiano och rhodes, samt bad masterstudenten, Olle Markensten om 

smakråd i denna fråga. Han poängterade att man i denna situation vill ha ett diskret instrument 

som eventuellt placeras i ett annat rum. Han föreslog rhoades. Jag och Petter valde att pröva 

detta i studion vid nästa tillfälle. Ett oktavbaserat rhodes som spelar fjärdedelarna, blev som 

gjutet i detta fall då det fyller ett tomrum i ljudbilden som inte överröstar eller stör, även om 

det höjs upp i volym i relation till resten.  

5. Sing 

Ursprunglig tanke 

Sing är min och Petters idé om att göra en hitlåt på väldigt få ackord som upprepar sig. 

Tanken är också att sången och melodin skall vara så enkel att den ofrivilligt sätter sig på 

hjärnan. Petter som här sjunger leadsång, har också skrivit texten till denna låt, som skildrar 

en sommarkväll när Triton underhåller i Fjällbacka.  

Resultat 

Efter inspelningshelgen består låten av cajón, tamburin, klapp, bas, 6-strängad gitarr och 

mandolin samt stämmor och sång-fills23. I sista refrängen har Petter lagt en friare, 

improviserad stämma. Eftersom låtens form och dynamik är ganska lättförstådd och uträknad 

gjorde vi både klapp och tamburin så att låten fick en extra knuff. 

                                                                    
23 Sång-fills: Kort musikalisk passage eller fras för att fylla ett tomrum 
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Analys  

Även i arbetet med denna låt hade vi väldiga problem till en början att hitta ett koncept som 

kändes unikt och originellt. Något som verkligen har hjälpt oss i den här låten är Oskars sätt 

att spela och se på hur trummorna skall agera till låten. Tanken med mina verssvar är att fylla 

i och förtydliga Petters fraser men också att få formen att kännas lite friare, genom att skapa 

variation i låtens verspartier, då de annars tenderar att bli väldigt monotona. Petters inspelande 

kompgitarr på refrängen var bra men den klaffade inte riktigt med resten av refränginsatserna, 

varför det kändes naturligt att lägga om den, då vi ändå kommit in i ett bra flöde av omtag och 

pålägg som givit näring åt låtarna. Omtagning skedde även på Petters leadsång på refrängen 

och bidrog till att helheten förstärktes. Tack vare vår akustiska instrumentation med gitarrer 

och mandolin, tillsammans med otaliga lyssningar på moderna hitlåtar, så har vi funnit ett sätt 

att arrangera den här låten så att den lyckas behålla sin hitfunktion, men ändå upplevs kul och 

originell. För att göra låten dynamiskt intressant så har vi t.ex. valt att cajón:en inte börjar 

förrän efter första versen.  

6. Central Station 

Ursprunglig tanke 

Central Station, eller Twilight som vi kallade den först, bygger på en idé från en referenslåt 

till en av Twilight-filmerna. Petter lade upp låten Requiem On Water med Imperial 

Mammoth, på vår delade spotifylista innan vi börjat ses för att spåna idéer. Petters riktlinjer 

var en gitarrfigur beståendes av två toner, ackompanjerad av en pad som startar och avslutar 

låten. Petter och jag spånade tillsammans fram en ackordföljd och melodi som han senare 

skrev text till. Petter sjunger leadsången i denna låt. 

Resultat 

Med dessa riktlinjer har vi i denna låt byggt upp till ett antiklimax med olika instrument som 

successivt kommer in efter hand. Låten har ingen vanlig form utan kan ses mer som ett flöde, 

men med undantaget att den börjar och slutar på samma sätt. Efter inspelning ligger idag 
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gitarr, bas, cajón, dragspel och pad. Vi hade ett litet problem vid övergången när låten 

eskalerar i dynamik i refrängen då Petter gör ett plektrumbyte. Alltså, från att ha spelat med 

fingrarna till att ta upp ett plektrum från sitt knä, blev det där ett lite för stort glapp i 

ljudbilden. Därför valde vi att spela in en extra gitarr för att täcka upp tomrummet. I denna låt 

så hade Petter spånat på en idé om att inkludera Oskar i låten där han sjunger 4 fraser under 

dragspelssolot. För att krydda till Oskars stämma lade jag en tersstämma på hans.  

Analys 

Versionen efter inspelningshelgen är nog den av de 8 låtarna på skivan som är mest unik, då 

den är väldigt svår att härleda till vare sig genre eller andra musikaliska referenser. Att basens 

lägsta ton är nedstämd till D ger ett kraftfullt tillskott i basfrekvenserna. Petters skrik i mitten 

på låten inspirerades av låten Madness med Muse och tanken är att ta detta parti ett steg 

längre genom att ha med ett långt avgrundsskri.  Då låten börjar och slutar väldigt sansat blir 

denna kontrast oerhört effektiv och snygg.  

7. Cycles 

Ursprunglig tanke 

Detta är min och Petters andra idé från demoinspelningen hösten 2012 som vi dokumenterat 

med bas, gitarr och lite stämsång. Trots enkelheten och avsaknad av text har denna idé under 

hela projektet funnits med i våra tankar, även om vi först i ett senare skede hittat ett sätt att 

definiera den. När jag gjort text till låten har jag utgått ifrån gitarrens kompfigur för att först 

skapa en kontrasterande melodi. Texten bygger till stor del på min provisoriska text jag 

kastade ur mig i ett första skede, men med hjälp av Petter så har vi tillsammans färdigställt 

den. Eftersom låten tenderar att gå i cirklar kändes titeln Cycles väldigt utmärkande och 

passande. På denna låt sjunger jag leadsång. 
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Resultat 

Från att ha bestått av gitarr, bas och sång hörs nu efter inspelningen även cajón, tamburin, 

orgel, melotron och sångstämmor från samtliga. 

Analys 

När jag arrangerade låten och stämmorna till den fick jag inspiration till att göra något kul och 

annorlunda. En tanke om att jag första rundan sjunger melodin och andra rundan så blir det 

stämman under mig som hoppar upp ett läge och sjunger melodin. Tredje rundan så blir det en 

ny person som sjunger melodin och fjärde så blir det Oskar som har legat och dubbat 

melodien hela vägen, så att vi andra tre sjunger överstämmor på melodin. Detta visar sig vara 

väldigt effektfullt och ett kul sätt att jobba. Jag känner mig nöjd över att kunna integrera 

Oskar mer än bara i hans insatser vad gäller cajón och slagverk. I denna låt stötte jag dock på 

samma problem som i Stories From Our Past, att det var svårt att hitta rätt typ av 

keyboardljud. Något saknades i ljudbilden. Jag testade samma orgel som jag provat i Stories 

From Our Past och här fungerade det bättre men oavsett var jag spelade så kändes orgeln 

överflödig. Jag beslöt mig för att välja endast ett ställe i låten för orgeln som blev sticket. 

Eftersom det fanns mycket utrymme kvar i ljudbilden i början av sticket, passade jag på att 

komponera en helt ny figur för orgeln. En tersartad figur som rör sig i E-moll, stegrar 

successivt och vandrar högre upp i register tillsammans med de fyra stickstämmorna. Orgeln 

som hörs är av mer kyrklig karaktär än den mer Hammond-inspirerade24 jag först hade i 

åtanke. Med tanke på skogstemat i texten tror jag vi med hjälp av melotron och orgel hittat ett 

sätt att förstärka känslan av en sagolik trollskog. Eftersom vi hade två stämmor fria i verserna 

kändes det kul att testa lite unison sång för en gångs skull. Unison sång är inte det vanligaste 

man jobbar med, delvis för att det känns lite trist, samtidigt som det lätt låter falskt. I det här 

sammanhanget blev det kul och bra. Jag lade även (på min sambos inrådan) om min leadsång 

från hälften av låten. Röstens karaktär lät för mycket 80-tals hårdrock och inte så 

Triton/originellt/2013. Efter att jag spelat in sången på nytt blev det mer kontrollerat och 

subtilt. 

 

                                                                    
24 Hammondorgel: Typ av orgel som bygger på additiv syntes 
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8. So Soon 

Ursprunglig tanke 

Denna idé är en av de mest experimentella som jag och Emil skapade när vi tillsammans 

provade olika kontrasterande instrument i Fjällbacka. Emil bad mig att på dragspel spela och 

hålla ut en kvint så länge luften räckte, samtidigt som han improviserade fram en kompfigur 

på gitarr. Jag fattade tidigt tycke för låten och det föll sig naturligt för mig att skriva texten 

och sjunga leadsång på den. 

Resultat 

Utifrån min och Emils grundidé har jag vidareutvecklat låten med en bestämd form och text. 

Tillsammans med bas, cajón och stämmor består versionen som hörs från inspelningshelgen, 

av samma dragspels- och gitarrfigurer som vi ursprungligen spelade in på demoversionen.  

Analys 

Trots denna mer experimentella låt har vi med hjälp av de många stäminsatserna och det lite 

lugnare kontrasterande sticket, hittat en fungerande helhet som harmonierar med de andra 

låtarna på skivan. Något som vi jobbat med när vi arrangerat stämmor är att tänka så enkelt 

som möjligt. Vanligtvis gör vi trestämmiga arrangemang av låtar där stämmorna följer 

treklangerna i ackorden, men nu har vi tagit en annan riktning. En del stämmor är så enkla att 

det vissa gånger under flera takter rör sig upp eller ner endast en hel eller halv ton. Dragspel 

är ett instrument som jag bara har trakterat i några år men jag tycker det är kul att spela. Jag 

hade förberett mig någon timme varje dag, ca 1 vecka innan inspelningshelgen och det gav 

verkligen resultat när jag och Petter sågs i lugn och ro en kväll i Studio 2 och spelade in 

dragspelet på denna låt. Allt flöt perfekt och det kändes genuint bra och genomtänkt. Min 

tanke på hur dragspelet skall agera på sticket var att följa oh-stämmorna. Petter tyckte istället 

att vi borde höja det i register och bara använda oss av två toner som rör sig så lite som 

möjligt. Det fungerade bättre så det hamnade på inspelningen.  
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Reflekterande slutanalys 

Jag som producent 

Som producent har jag sedan tidigare skrivit, spelat in och producerat 5 album med egen 

musik. Arbetet med att skapa och utveckla min egen musik har oftast bestått i att på känsla 

improvisera fram idéer till låtarna. Det har varit ett framgångsrikt sätt för mig, men ibland har 

jag dock upplevt att jag inte nått ända fram och dessutom inte riktigt fullt ut förstått varför.  

Mitt mål som producent har varit att ta mig ur denna bekvämlighetszon och istället producera 

så som jag vill att det skall låta, oberoende av mina influenser och min stil. Alltså att jag ur ett 

producentperspektiv bestämmer över hur musiken skall låta - inte att låtarna bestämmer över 

mig.  

Med Tritonskivan så har jag fått möjlighet att realisera denna utmaning som bestått i att 

sammanställa och producera de 8 låtarna, som spretar åt olika håll, i rätt riktning så att de låter 

enhetliga och originella. För mig som producent och medlem i Triton har Oskars approach till 

låtarna varit till stor hjälp då jag inte är någon slagverkare. Melodi har alltid varit mer 

naturligt för mig att jobba med än rytm. Därför har Oskars inflytande hjälpt mig att lättare 

kunna fylla resten av ljudbilden.  

Planering & Projektledning 

En av anledningarna till att vi lyckats uppnå vårt mål är dels för att vi under hösten och 

vintern gjort väldigt noggranna och tydliga förberedelser för projektet. Dels också för att vi 

gjort en bra uppskattning om tid och hur vi på bästa sätt kan använda oss av den. I och med 

projektet så tilldelades jag en projektledarroll som nu i efterhand är mycket mer omfattande 



 23 

än vad jag kunde uppskatta då. Rollen har dock fått mig att växa både som producent och 

individ gällande att på kort tid fatta bra beslut.  

Utmaningar i skapandeprocessen 

Till en början skrev vi låtar utan en medveten tanke om stil eller genre. Detta gjorde att 

låtarna endast speglade våra musikaliska referenser och spretade åt olika håll. Därför blev vi 

tvungna att reflektera över vilken stil vi ville ha och vilken metod vi kunde uppnå den med. 

Med hjälp av tydliga riktlinjer och begränsningar kunde vi på så sätt ta makten över vår 

skapandeprocess.  

Den största utmaningen i mitt examensarbete har dock varit att för varje låt hitta 

nyckelinstrumentet som förstärker låtens karaktär. Ett exempel är melotronen i Cycles som 

först i slutskedet visat sig vara instrumentet vi sökt. Innan jag hittade melotronen prövade jag 

både tramporgel, Rhoades och piano men efter tips från en producentkollega (Markus 

Eriksson) lyssnade jag in mig på en låt med First aid kit - In the hearts of men. Där har 

melotronen en väldigt central roll. Jag kände ett behov av att testa den och min intuition 

visade sig vara rätt. Som jag beskrev i analysen för Stories From Our Past är rhodes:et ett 

annat exempel på där ett instrument fullbordar soundet för låten.  

Avslutning 

Man skulle kunna förutsätta att struktur och planering hämmar kreativiteten. När jag lyssnar 

på slutresultatet av inspelningarna så tycker jag dock att vi lyckats, förvånansvärt bra, med att 

vara kreativa under rådande villkor.  

Med dessa lärdomar om en medveten skapandeprocess har jag lyckats att uppnå mitt delsyfte 

som producent och tack vare lärdomarna har jag tillsammans med Triton också lyckats 

genomföra vårt mål, att spela in låtar de 8 låtarna till vår kommande skiva, Beneath Our Feet.  
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Bilagor 

Förteckning över mikrofoner och 
inspelningsutrustning. 

 

Instrument: 

 

Gitarrer; Martin OMJM, Taylor 114CE, Art&Luthier Folkguitar, Jasmine 12-str 

Bas: Sandberg Jazz-bass 25th Anniversary Model, Keyboard: Nord Electro 3 

Dragspel: Gabbanelli, Munspel Tombo Folkblues D, Mandolin: Godin A8 

 

Mikrofoner:  

Neumann KM184 (stereopar), Neumann TLM103, MXL V67G Gold edition, Shure SM57, 

Shure Beta 52A, sE X1, DPA 2011C 

 

Övrig utrustning: DI-box,  

Hörlurar: Sennheiser HD 212 Pro,  

Capo: Shubb Capo XL 

 

Inspelningsschema från inspelningshelgen 

 
Fredag  

16.00-22.00 = 6h - 1h mat/paus = 5h 

17.00-17.30 - Be just fine / Emil Acke 

17.30-18.00 - Be just fine / Petter Nylon 

18.00-18.30 - Be just fine / Emil Lead 

18.30-19.00 - Be just fine / Stämmor (/ Martin Nord) 

19.00-19.30 - Be just fine / Stämmor (/ Martin Nord) 

19.30-20.00 - Paus 

20.00-20.30 - You & I / Oscar Cajun 

20.30-21.00 - You & I / Petter Bas 
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21.00-21.30 - You & I / Acke 12:a 

21.30-22.00 - You & I / Mandolin & Emil Lead 

 

Lördag 

08.00-22.00 = 14h - 3h lunch/paus = 11h 

08.00-08.30 - Hangover / Oskar Cajun 

08.30-09.00 - Hangover / Martin Bas 

09.00-09.30 - Hangover / Petter Acke 

09.30-10.00 - Hangover / Emil Mandolin 

10.00-10.30 - Hangover / Emil Lead 

10.30-11.00 - Hangover / Stämmor 

11.00-11.30 - Paus 

11.30-12.00 - Output / Oskar Cajun 

12.00-12.30 - Output / Petter Bas 

12.30-13.00 - Output / Emil Acke 

13.00-13.30 - Output / Emil Lead 

13.30-14.00 - Output / Stämmor 

14.00-14.30 - You & I / Stämmor 

14.30-15.30 - Lunch 

15.30-16.00 - Sing / Oskar Cajun 

16.00-16.30 - Sing / Emil Bas 

16.30-17.00 - Sing / Petter Acke 

17.00-17.30 - Sing / Martin Mandolin 

17.30-18.00 - Sing / Petter Lead 

18.00-18.30 - Sing / Stämmor 

18.00-18.30 - Paus 

18.30-19.00 - Central Station / Oskar Cajun 

19.00-19.30 - Central Station / Emil Bas 

19.30-20.00 - Central Station / Petter Acke 

20.00-20.30 - Central Station / Martin Dragspel 

20.30-21.00 - Central Station / Petter Lead 

21.00-21.30 - Central Station / Stämmor 

21.30-22.00 - Övrigt! 

 

Söndag 

08.00-17.00 = 9h - 2h lunch/paus = 7h (Tot = 23h) 

08.00-08.30 - Cycles / Oskar Cajun 

08.30-09.00 - Cycles / Emil Bas 

09.00-09.30 - Cycles / Petter Nylon 

09.30-10.00 - Cycles / Martin Lead 

10.00-10.30 - Cycles / Martin Nord 

10.30-11.00 - Cycles / Stämmor 

11.00-11.30 - Paus 

11.30-12.00 - Dragspel / Oskar Cajun  

12.00-12.30 - Dragspel / Petter Bas 

12.30-13.00 - Dragspel / Emil Acke 

13.00-13.30 - Dragspel / Martin Dragspel 

13.30-14.00 - Dragspel / Martin Lead 

14.00-14.30 - Dragspel / Stämmor 

14.30-15.30 - Lunch 

15.30-16.00 - Övrigt 

16.00-16.30 - Övrigt 

16.30-17.00 - Övrigt 

 

23h / 8 låtar = 2,875 23h * 60 = 1380 minuter 

1380 minuter / 65 insatser = 21,23 min per insats 

Minus senarelagda: 1380 / 59 = 23,39 
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Förteckning för samtliga instrument/spår i varje låt 
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