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SAMMANFATTNING 
I detta konstnärliga kandidatarbete ska jag undersöka bakgrundskörer genom historien i fyra 
populärmusikaliska genrer. Dessa är countrypop, samtida R&B, Philadelphia soul och disco. 
Jag har valt att analysera detta för att jag vill ta reda på vilka komponenter och 
tillvägagångssätt som leder till ett välskrivet och stilenligt arrangemang. Syftet är också att 
undersöka vilka möjligheter jag har att vara konstnärlig i arrangemangsskrivandet, trots att jag 
kommer att arbeta inom genrernas ramar. 

Jag fick fram att det finns många likheter genrerna emellan och att den kunskap jag har tagit 
fasta på i arbetet går att överföra på andra stilar. Jag kan erkänna för mig själv att jag har 
tillräcklig kunskap inom området för att kunna arbeta med det om ett tillfälle dyker upp. 
Enligt mig är jag en konstnär och det är viktigt att jag inte glömmer mina styrkor och metoder 
när jag arrangerar. Trots att det är viktigt att veta vad som är stilenligt i ens genre, ska man 
alltid ta tillvara på sitt eget konstnärskap. 
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BAKGRUND 
Ett av mina starkaste körminnen tog plats vid min morbrors och hans frus vigsel när jag var 
12 år. En del i programmet var att sjunga "Velsignelsen", tonsatt av Tore W. Aas. Jag hade 
hört den ända sedan jag varit liten och sjungit den med min släkt tidigare. Sången började 
ganska lugnt och sjöngs unisont av endast ett par stycken i församlingen. Men när vi nådde 
sista delen i låten där alla sjunger ordet ”Amen” om och om igen, så var det många som tog 
fasta på arrangemangets stämmor. Ljudet var så kraftfullt i det sammanhanget och jag minns 
att jag blev rörd samtidigt som jag kände en överjordisk samhörighet med alla som brast ut i 
sång. Tänk att en fin melodi med ett välskrivet arrangemang kan få människor att känna och 
förenas så.  

Jag har ofta exponerats för stämsång i och med att jag spelat och sjungit med min familj sedan 
jag var mycket liten. När vi till sist blev fem personer som alla kunde sjunga så skapade det så 
oändligt många möjligheter. Många gånger kunde vi ta redan skrivna arrangemang och dela 
upp stämmorna som det passade oss för just den låten. När vi sedan blev äldre var det ofta 
som jag skrev egna arrangemang som jag delade ut till familjen, både sång- och 
instrumentstämmor. Jag minns att jag tyckte om att arbeta med redan etablerat material och 
forma om det till en sättning som var mer tillgänglig för oss. 

I de sammanhang jag varit med och spelat musik där man använt material som redan 
existerar, har jag ofta plankat körstämmor. Vissa gånger har jag haft allting i huvudet. Ibland 
har det varit mer komplicerade körstämmor och då har jag noterat det, antingen för hand eller 
i ett notationsprogram. Ofta har jag satt ihop repetitioner för att tillsammans öva in projektets 
kör och ibland, när inte förarbetet varit så noggrant, så har jag i realtid fått lyssna ut vad jag 
kan bidra med för toner i körpaketet så att musiken gör sig bäst. Det hela har gjort att mina 
öron vant sig vid att urskilja körarrangemang, vilket har hjälpt i de knivigaste lägena när det 
är svårt att höra vad originalsångarna faktiskt sjunger.  

I och med mina år på studiomusikerlinjen har jag också fått erfarenhet i att arrangera för egen 
kör. I utbildningen ingår det att producera fram material under några få och intensiva dagar 
och ofta så innebär det att projektet kräver körsång. Många gånger har jag fått fria händer, 
men ibland handlar det om att bolla idéer med producenten eller testa något i stunden. Det är 
ett arbete jag finner mycket spännande och jag ser det ibland som en slags problemlösning där 
jag ska hitta de bästa vägarna. 

Jag har under hela mitt liv fascinerats av sångharmonier och kraften som uppkommer när man 
sjunger flerstämmigt. Det är en häftig känsla att backa upp varandra tillsammans, olika röster 
med olika klanger som samtidigt sjunger olika toner, men alla med samma mål. Därför ville 
jag djupdyka i hur jag som körsångare kan anpassa mitt arrangeringssätt utefter tre valda 
genrer. En av mina högsta drömmar just nu är att jobba som körsångare och därför känns det 
viktigt att jag inför framtiden får bredda mig rent kunskapsmässigt i de respektive genrer jag 
valt. Ju mer jag kan lägga till min kompetens, desto mer attraktiv blir jag för fler arbetsgivare. 
Sen är det också ur ett rent personligt och musikaliskt syfte intressant för mig eftersom 



5	  
	  

bakgrundskör är något som verkligen intresserar mig. Det bästa jag vet är inte rampljuset 
längst fram på scenen, utan att istället lyfta fram andra med hjälp av min röst lite längre bak. 

Ibland känner man sig otillräcklig som sångare och idékläckare. När det finns sammanhang 
för mig där jag ska skriva kör kan det ibland sätta stopp eftersom min stilkännedom var för 
vag. Oftast har jag inte lyssnat in mig på genren så bra att jag kan den eller vet vad det innebär 
att sjunga i kör i den. Med denna djupdykning skulle jag lättare och snabbare kunna arrangera 
kör för vald genre och lära mig hur jag ska anpassa mitt skrivande efter den. I slutändan vill 
jag kombinera denna historielektion med mitt eget arrangerandes tycke och smak. 

  

TACK TILL 
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SYFTE 
Syftet är att ta reda på vilka tillvägagångssätt jag har som sångare när jag arrangerar för kör i 
olika genrer och vilka möjligheter jag har att vara konstnärlig i arbetets process. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Jag har ställt mig själv följande frågor: 

• Vilka komponenter är viktiga i de valda genrerna? 
• Vilka valmöjligheter har jag, som arrangör, att vara konstnärlig i en genre? 
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METOD 
Jag har valt att studera hur körarrangemang har låtit och arrangerats i fyra genrer inom 
populärmusik. Dessa är countrypop, samtida R&B, Philadelphia soul och disco. De två 
sistnämnda genrerna har jag slagit ihop i samma undersökning, eftersom disco växte fram ur 
Philadelphia soul och det finns många likheter, främst inom körarrangemangen.  

Jag har lyssnat på studioinspelningar från varje genre som varit betydelsefulla för både det 
globala musikklimatet och genrens fortsatta utveckling. I countrypop har jag undersökt 35 
låtar mellan åren 1956 och 2014, i samtida R&B 29 låtar mellan 1986 och 2014, i 
Philadelphia soul 10 låtar mellan 1965 och 1974 och i disco 6 låtar mellan 1975 och 1980. Jag 
har tagit fram texter på alla låtar och fört anteckningar över i vilka delar man historiskt valt att 
ha kör. Jag har analyserat dess stämföring, klang och funktionen kören haft i produktionen. 

Jag har sedan valt ut en låt som mall för nästa del i arbetet, något jag kallat för överföring. Jag 
ville göra demoversioner för att applicera all kunskap jag fått inom genrerna, förhålla mig till 
endast dessa "regler" och ignorera min egen konstnärliga ambition. Låtvalet föll på "All of 
Me", framförd av John Legend. Låten är släppt 2013 och har en enkel musikalisk form. Efter 
att, i en genre, analyserat alla låtar jag valt ut för undersökning, har jag komprimerat alla idéer 
och tillvägagångssätt till en enda låtidé. Sen har jag använt "All of Me" och applicerat alla 
idéer som körarrangemangen har bjudit på, historiskt, i respektive genre. Då har jag kunnat se 
tendensen att man ofta i exempelvis countrypop väljer att sjunga en följsam överstämma på 
första frasen i andra halvan av andra versen eller att man i Philadelphia soul ofta låter kören få 
sjunga refrängerna medan leadsångaren improviserar över detta. Om en majoritet av låtarna i 
samtida R&B har dubbat leadsången på låtens titel, så har jag noterat på min låtmall att det 
troligast skulle vara just så i ett körarrangemang på "All of Me" i samtida R&B-tappning. När 
jag gjort så med alla låtens delar har jag fått ut tre olika versioner i tre olika genrer som jag 
även noterat i notskriftsprogrammet Sibelius. Till två av dessa, countrypop och samtida R&B, 
spelade jag in leadsång och kör med ett pianokaraoke-komp.  

Till det sista praktiska skedet i arbetet tog jag hjälp av tre musiker som spelade in bakgrunder 
till tre befintliga låtar, internationellt kända under senare delen av 2010-talet och också sånger 
som många svenskar känner till, i en ny tappning. Coldplays hit från 2008, "Viva la Vida", 
blev countrypop, "Bad Romance" som släpptes 2009 med Lady Gaga blev samtida R&B och 
vi gjorde disco av "Rolling in the Deep", känd med Adele från 2010. Till dessa har jag sedan 
spelat in leadsång och kör med hjälp av allt jag lärt mig under mina tidigare analyser. Till 
skillnad från den tidigare inspelningen, så sjöng jag in all kör utan ett tidigare skrivet 
arrangemang. Man kan kalla det ett arrangemang i stundens hetta. Då har jag i efterhand 
kunnat se hur mycket jag använt mig av knepen jag lärt mig och hur mycket jag valt utefter 
mitt eget kreativa skapande.  
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MATERIAL 

Till hjälp har jag använt följande: 

• Online-musiktjänsten Spotify och video-webbplatsen Youtube för inlyssning av musik 
• Notskrivningsprogrammet Sibelius 7 för notering av körarrangemang 
• Musikproduktionsprogrammet Logic Pro för inspelning av sång och kompsektion 
• Musikproduktionsprogrammet Studio One 2 för inspelning av sång 

 

FÖRARBETE 

INTERVJUER 

Höstterminen 2014 spenderade jag i Los Angeles, USA, och väl där passade jag på att 
intervjua min sånglärare Dawn N. Bishop som undervisade på Musicians Institute. Frågorna 
var främst inriktade på körarrangering och hennes kunnighet och yrkeshistoria inom området. 
Jag fick fina tips om hur man som körsångare ska ha som utgångsläge att få leadsångaren att 
låta så bra som möjligt. Artisten i fråga är det som flest människor lyssnar efter, så det gäller 
att kunna hjälpa till att lyfta detta musikaliskt. Dawn belyste hur viktigt det var att, som hon 
sa, "know your style". Hon syftade både på att veta vad som är typiskt för den musikgenre 
man befinner sig i, och på att komma ihåg sitt konstskapande och lita på sina 
tillvägagångssätt. Det kändes särskilt intressant med tanke på mitt val av arbete. Intervjun var 
bra som inspiration och gav mig sug att forska vidare i ämnet. 

 

VAL AV GENRER 

I början av arbetet var jag inne på att välja fem eller sex genrer för att få ett stort spektra och 
ta in så mycket kunskap som möjligt. Men min handledare övertalade mig att sänka antalet 
genrer till fyra stycken för att kunna fokusera mer på varje del. Det var ett bra beslut, och vid 
arbetets slut så behandlade jag tre genrer istället för fyra. 

Countrypop var något som kändes roligt att undersöka, främst i och med den glada 
trestämmigheten som verkar så enkel, men som ofta sätter en prägel på materialet. Det blev 
den första genren jag valde. 

Snabbt därefter tillkom samtida R&B. Genren har länge ansetts som popmusik, men i grund 
och botten så är den rytm- och basbaserad med en dansuppmanande känsla. Körerna är ofta 
fristående och kan leva sitt eget liv, så kontrasten till countrypop var tillräckligt stor för att få 
en skillnad genrerna emellan.  

Valet av en tredje genre var det svåraste. Jag funderade över gospel, men insåg att mitt arbete 
gick ut på bakgrundskör. I gospel är körsången, enligt mig, den viktigaste och tydligaste 
komponenten för musiken. Det solisten gör står inte i samma fokus, och har alltså samma 
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funktion som bakgrundskörer i populärmusik. Tankarna gick till filmmusik och jag lyssnade 
mycket på låtar skrivna för Disneyfilmer. Där är det inte sällan som en stor kör sjunger i 
bakgrunden, som exempelvis i Ringaren i Notre Dame och Lejonkungen. Till slut så 
avfärdade jag även denna genre och det främst för att jag inte kunde komma på vad den i så 
fall skulle heta. En genre som länge fanns med som fjärde alternativ var albumorienterad rock 
(AOR). Genren är en välpolerad sak med välskrivna melodier och arrangemang och spelades 
ofta in av amerikanska studiomusiker. Efter lite bollande med både seminarie- och handledare 
beslöt jag att stryka AOR för att den resultatmässigt skulle ha för många likheter med 
countrypopens trestämmighet. 

Jag kom på att jag hade glömt en genre som belyste färgade ackord. Ofta innehåller kör i 
countrypop och samtida R&B treklangstoner som ingår i det för stunden spelade ackordet. 
Efter att ha lyssnat på vokaljazz och klassisk soul så kom jag över något som kallas för 
Philadelphia soul. Musiken uppkom i den staden och är känd för sina välarrangerade 
produktioner med smäktande stråk, genomborrande blås och känsliga körer. Dessutom hörde 
jag mycket maj9:or och maj7:or, så jag beslöt mig för att undersöka denna soultyp. Sedan såg 
jag att genren startade i mitten av 60-talet och övergick i disco i mitten av 70-talet. Man hör 
tydligt influenserna och speciellt körarrangemangen är mycket likartade, bara grundkänslan är 
en annan. Därför valde att jag undersöka bägge två. 

 

INLYSSNING 

Jag tog reda på vilka artister som varit inflytelserika i respektive genre och letade reda på 
deras mest framgångsrika låtar. De genrer jag valde är alla amerikansk-baserade, så det var 
tacksamt att kunna titta på Billboard Hot 100 för att se vilka låtar som tagit sig in där. 
Billboard Hot 100 är en hitlista som presenterar de 100, för tillfället, mest populära låtarna i 
USA och baseras på både sändningstid i radio och försäljningssiffror. Alla genrer har också 
egna topplistor som var värda att titta närmare på, som Hot Country Songs, Hot R&B/Hip-
Hop Songs och Hot Dance Club Songs.  

I countrypop var spannet från genrens uppkomst fram till idag ganska stort, nämligen 59 år, så 
jag valde ut musik från vartannat och var tredje år som varit inflytelserik eller lyckad inom 
genren. Till slut hade jag en lista på 35 låtar mellan 1956 och 2014. Jag ansåg det viktigt att 
inte välja en artist mer än en gång, för det finns en möjlig risk att exempelvis Dolly Partons 
bakgrundskör arrangeras relativt likvärdigt oberoende av vilket år det är. 

Samtida R&B startade, enligt vissa källor, 1986, så där valde jag populär musik från varje år 
fram till 2014, vilket resulterade i 29 låtar. Det är vanligt med samarbeten artister emellan i 
den här genren, så det var svårt att inte få med artister två gånger. Ludacris fick vara med som 
featuring artist två gånger och Ne-Yo en gång som huvudakt och en gång som gästande med 
Kelly Rowland. 

Det är lite oklart när Philadelphia soul startade, men jag sträckte mig till 1965 och hiten "Yes, 
I'm Ready", framförd av Barbara Mason, som jag ansåg fångade genrens essens och dessutom 
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spelades in Philadelphia på ett skivbolag där det låg artister och grupper som verkade i 
genren. Ur genren växte discomusiken fram, vars popularitet var kort och intensiv fram till 
1980. För att få ihop material så slog jag ihop genrerna och lyssnade därmed på 16 låtar 
inspelade mellan 1965 och 1980. 
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GENOMFÖRANDE 
COUNTRYPOP 

COUNTRYPOPENS HISTORIA 

Country är i grunden en amerikansk genre som har rötter i amerikansk folkmusik. I sitt 
ursprung var countrymusikens komp ofta strängbaserat med antingen gitarr eller banjo. 
Formerna är ofta enkla och texterna handlar ofta om den vardagliga människan. 

Countrypopen började i Nashville hos några producenter som tyckte att countryn tappade sin 
yngre publik och bytte ut steelgitarr och fiolen mot stråksektioner, kör och en mer 
populärmusikalisk form, även kallat "the Nashville sound". Helt enkelt så blandades den 
traditionella countryn ihop med popmusiken. Den första låten inom genren sägs vara "Gone", 
framförd av Ferlin Husky 1956. Idag är countrypop en framgångsrik genre, speciellt i USA, 
med storheter som Carrie Underwood, Keith Urban och Brad Paisley. 

Viktiga låtar för countrypop: 

1968 Tammy Wynette - Stand by Your Man 

1977 Dolly Parton - Here You Come Again 

1997 Shania Twain - Man! I Feel Like a Woman! 

Ljudexempel på countrypop: Carrie Underwood - Before He Cheats: 

https://open.spotify.com/track/0ZUo4YjG4saFnEJhdWp9Bt 

https://www.youtube.com/watch?v=WaSy8yy-mr8 

 

STÄMFÖRING, COUNTRYPOP 

I countrypop är det vanligt att sjunga trestämmigt. Oftast utförs sången av tre personer. 
Leadsången tenderar att ligga i mitten, men det händer också att den är överst. I enstaka fall är 
den också underst; då är det oftast en ganska djup mansröst som sjunger leadsång. I mycket 
countrypop, består körsektionen av både kvinnor och män, vilket innebär att om man är tre 
sångare så är det oftast en kvinnoröst som sjunger den översta stämman och en mansröst den 
understa, oavsett vilket kön leadsångaren har. Man sjunger oftast toner som ingår i ett 
treklangsackord, innehållande grundton, ters och kvint. 

I många musikstilar har det på senare tid blivit populärt att som artist spela in sin egen kör och 
det gör man i viss utsträckning även i countrypop. Men ofta vill man ha en annan röst som 
inte låter exakt som leadsången gör. Countryn är väldigt traditionellt rotad och när man 
började spela in musik, hade man inte möjlighet att som leadsångare sjunga in sin egen kör 
utan fick använda sig av de personer som fanns på plats eller som man hade i sitt band. Min 
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teori är att många anser att countryn ska vara tidlös i det avseendet och därför gör som man 
historiskt gjort. 

Det är också tydligt att man i många fall, ända fram till i början av 70-talet, har tagit in en 
sånggrupp som agerar kör. Det var ett vanligt fenomen att de större studiorna hade en 
sånggrupp som både arrangerade och sjöng på skivbolagets inspelningar. En trend var att ha 
en körsektion av det motsatta könet, det vill säga att om en kvinnlig sångerska spelade in en 
låt, ackompanjerades hon av en manskör. 

Den senare countrypopen innehåller nästan uteslutande trestämmiga refränger som följer 
leadstämman. Man lät första vers och brygga vara fri från kör, för att sedan i andra vers och 
brygga lägga till en överstämma på valda fraser och i viss mån även en tredjestämma. Den är 
underst om inte leadsången är det, då den flyttar upp till mitten. 

Långa toner i form av "ooh" och "aah" finns i viss mån, främst intill eller under refränger. Om 
de återfinns i refränger är de oftast bara över en eller två fraser för att övergå i trestämmighet 
med text. 

 

KLANG, COUNTRYPOP 

Som körsångare i countrypop får man ofta verka lite solistiskt, speciellt överstämman. Olika 
röster som bidrar till soundet uppskattas. Refrängerna sjungs överlag ganska starkt och med 
en kvalitet som upplevs lite tight och lite "nasal". Fraserna tenderar att vara starka i början för 
att sedan bli svagare mot slutet. 

Texten gör mycket för klangen. Om låten handlar om att man ska skiljas från sin kärlek så 
hörs det på rösterna, sångansatsen har ofta kvaliteten glottis1 och man trycker gärna till högre 
toner. 

 

FUNKTION, COUNTRYPOP 

Körens uppgift är i allra högsta grad att lyfta fraser och text. Eftersom man nästan uteslutande 
stämför med leadsången hjälper den till att lyfta det som sjungs. Countrymusik överlag är en 
textbaserad genre och kan vara väldigt målande eller ha en historia man får följa med i. 

Ett av körens viktigaste åtaganden är att få låtens titel, om den sjungs, att sticka ut. Det finns 
ett antal tillvägagångssätt: Antingen är kören tyst frasen innan och/eller efter och sjunger 
titeln trestämmigt. En annan möjlighet är att sjunga "ooh" eller "aah" precis innan man 
stämför på titeln. Man kan också sjunga nästan hela refrängen och sen låta leadstämman 
ensam få sjunga titeln. Det är mest effektfullt om titeln kommer som sista fras på refrängen. 

Som instrumentalfunktion är kören främst en extra röst jämte leadsången, men får ibland 
agera ackordiskt vid de "ooh"- och "aah"-formade mattorna. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Glottis	  är	  den	  distinkta	  början	  på	  ett	  vokalljud	  och	  låter	  som	  en	  liten	  stöt.	  Används	  både	  i	  sång	  och	  tal.	  
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ÖVERFÖRING, COUNTRYPOP 

I den här delen av arbetet tog jag låten "All of Me", framförd av John Legend, som mall. "All 
of Me" har en enkel musikalisk form och var tacksam att använda mina nya kunskaper på. 

John Legend - All of Me: 

https://open.spotify.com/track/0xjbDDTQDtRUbr4Dh32Cv0 

https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg 

Jag tog fram ett dokument på texten till "All of Me" och skrev in alla varianter arrangörer för 
kör använt sig av i de 35 exempel jag lyssnat på. Om exempelvis "Man! I Feel Like a 
Woman!", framförd av Shania Twain, hade en understämma i hela refrängen skrev jag in det i 
texten till "All of Me". Detta gjorde jag med alla låtar och alla deras körarrangemang. Jag 
försökte se processen som en studie i hur Shania Twain och alla andra countrysångares 
körarrangemang hade låtit om "All of Me" hade varit deras låt. Jag hittade på begreppet 
"överföring", för min metod att ta idéer från tidigare produktioner och applicera dem på en 
annan låt. 

"All of Me" blev på det sättet väldigt plottrig med arrangemang från 35 låtar. För att få en 
klarare bild av vad som var populärt tog jag en fras i taget och undersökte vad som var 
vanligast att, i körväg, göra när man befann sig där i låten. Om något arrangemang haft en 
överstämma på sista raden i vers 1, men majoriteten låtit bli samma rad, valde jag att kören 
skulle vara tyst just där. Det var många gånger jag fick väga metoder mot varandra, vilket var 
ett mycket tidskrävande arbete. 

Till slut fick jag ut en komprimerad version à la countrypop som jag noterade i Sibelius. För 
att få inblick i hur det lät spelade jag in den som en demo till ett pianokaraoke-komp, där jag 
sjöng både leadsång och kör. Just då fokuserade jag mest på hur stämmorna lät ihop med 
leadsången och lade inte någon vikt vid klang. Men inspelningen gav mig idéer för nästa del i 
arbetet. Jag tog inga konstnärliga friheter, utan förhöll mig endast till genrens spelregler som 
jag lärt mig. 

(Se musik "1. All of Me (countrypop)" i bilaga) 

 

INSPELNING, COUNTRYPOP 

Nu skulle jag slutligen göra tre inspelningar i varje genre för att i praktiken se om mina 
undersökningar hade hjälpt mig att arrangera mer stilenligt. Först valde jag ut tre låtar som 
varit internationellt framgångsrika under senare delen av 2010-talet och sedan skulle jag 
tillsammans med ett kompband göra de låtarna i de genrer jag valt att analysera. Med min 
nyvunna genrekunskap skulle jag nu arrangera som jag konstnärligt önskade, alltså kombinera 
det jag lärt mig med det jag tyckt lät bra musikaliskt. 
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Jag tog hjälp av gitarristen och keyboardisten Fredrik Dahlin, basisten Emil Johansson och 
trummisen Andreas Gedda. Tillsammans spelade vi in bas och trummor samt en del gitarr och 
keyboard under en dag. Till detta sjöng jag in en slasksång för att hjälpa musikerna att ha koll 
på var vi befann oss i formen. Resterande ackordspålägg gjorde Fredrik med mig en separat 
dag. Han hjälpte även till med produktionen av låten. 

Jag hade valt att göra countrypop av "Viva la Vida", en låt som Coldplay, 2008, var 
framgångsrika med. Jag hade gjort chart i Ab-dur, men musikerna ansåg att G- eller A-dur var 
en bättre countrytonart. På stränginstrument är det tacksamt att spela i tonarterna G-, A- och 
D-dur, speciellt på fiol som då kan spela på öppna strängar. Jag tänkte att det skulle bli lättare 
att göra en snyggare överstämma om vi sänkte den ett halvt tonsteg, så jag valde G-dur. 
Fredrik spelade först keyboard, men bytte efter ett tag till gitarr, eftersom det kändes lättare 
för att få höra hur stilen skulle låta. Rytmen som finns på originalet ville jag komma bort ifrån 
för att kunna göra en ny och fräsch version. Jag utgick mycket från "Automatic", framförd av 
Miranda Lambert, som fanns med på min referenslista och sättet den låten bygger i energi och 
volym in till första refrängen. Vi pratade ett tag om hur rytmen i gitarren skulle vara och även 
tempot var på tal ett par gånger. Vi kom fram till att tempot vi först valt var för snabbt för 
groovet och gjorde att sången kändes stressig. Kort innan en tagning föreslog Emil ett 
långsammare tempo och då föll det på plats. Vi ändrade i formen så till vida att vi kapade 
refrängens sista takt, samt de två sista takterna i mellanspelet och la till ett gitarrsolo innan en 
extra vers som ersatte den tidigare kördelen. Låten fick avslutas med en bandfermat. 

Coldplay - Viva la Vida: 

https://open.spotify.com/track/1mea3bSkSGXuIRvnydlB5b 

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE 

När det sedan var dags för mig att spela in sång så hade jag en ganska klar bild för mig hur jag 
ville lägga upp arrangemanget. Jag hade sedan tidigare bestämt mig för att inte skriva något 
färdigt arrangemang som jag gjorde till mina demos, utan nu minnas vad jag researchat och 
kombinera det med egna konstnärliga val.  

Det svåraste under denna inspelning var klang. Jag har inte den twangiga2 klangen i mig 
naturligt, så en countrysångare skulle nog hävda att min version låter lite tillgjord. Men jag 
hade det i alla fall i fokus och blev speciellt nöjd med de trestämmiga partierna. Ibland tycker 
jag att det låter som om det är lite pitchat faktiskt. 

Den här inspelningen gick snabbast av mina tre, mycket för att mitt arr var klart i huvudet. Jag 
gjorde lite utsvävningar på sista refrängen som kören stämför på. Jag använde mig också av 
"ooh"-stämmor i slutet av refränger och i outrot. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Twang	  är	  en	  spetsigt	  vibrerande	  sångkvalitet	  med	  en	  strävan	  efter	  en	  komprimerad	  och	  nasal	  röst.	  
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Här nedan har jag skrivit in i mitt arrangemang i låtens text. 

Röd skuggning betyder att det sjungs trestämmigt 

Gul skuggning betyder att det sjungs tvåstämmigt (när kör inte stämför med leadsång) 

Grön skuggning betyder att det stämförs med endast överstämma 

Blå skuggning betyder att det stämförs med endast understämma 

Allt inom parentes är fraser där kören inte stämför med leadsång (exempel: (ooh)) 
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VIVA LA VIDA 
Coldplay 

(Guy Berryman/Jon Buckland/Will Champion/Chris Martin) 
(Arr.: Gabriel Sjöwall/Fredrik Dahlin/Emil Johansson/Andreas Gedda) 

 
Vers 1 
I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
 
Vers 2 
I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemy's eyes 
Listen as the crowd would sing: 
"Now the old king is dead" 
And "Long live the king" 
One minute I held the key 
Next the walls were closed on me 
And I discovered that my castles stand 
Upon pillars of salt and pillars of sand 
 
Refräng 1 
I hear Jerusalem bells a-ringing 
Roman cavalry choirs are singing: 
"Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field" 
For some reason I can't explain 
Once you go there was never (Ooh) 
Never an honest word 
And that was when I ruled the world 
 
Vers 3 
It was the wicked and wild wind 
Blew down the doors to let me in 
Shattered windows and the sound of drums 
People couldn't believe what I'd become 
Revolutionaries wait 
For my head on a silver plate 
Just a puppet on a lonely string 
Ah, who would ever wanna be king? 
 
Refräng 2 
I hear Jerusalem bells a-ringing 
Roman cavalry choirs are singing: 
"Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field" 
For some reason I can't explain 
I know Saint Peter won't call my name (Ooh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trestämmigt 
Understämma 
Trestämmigt 
Endast under 
 
Tvåstämmigt 
Trestämmigt 
 
 
 
 
 
 
 
Trestämmigt 
 
Överstämma 
 
 
 
Trestämmigt 
Understämma 
Trestämmigt 
Endast under 
 
Tvåstämmigt ooh 
 



17	  
	  

Never an honest word 
But that was when I ruled the world 
 
Vers 4 
I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
 
Refräng 3 
I hear Jerusalem bells a-ringing 
Roman cavalry choirs are singing: 
"Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field" 
For some reason I can't explain 
I know Saint Peter won't call my name  (Ooh) 
Never an honest word 
But that was when I ruled the world 

Trestämmigt 
 
 
 
 
 
 
Trestämmigt 
 
 
Trestämmigt 
-"-  
-"- 
 
Trestämmigt 
Tvåstämmigt ooh 
Trestämmigt 

 
Outro 
(Ooh) 

 
 
Tvåstämmigt ooh 

	  

RESULTAT, COUNTRYPOP 

"Viva la Vida" var som sagt den enklaste låten att göra inspelning på. Trots att jag kämpade 
med en halvtaskig klang, så blev jag ändå nöjd med hur den slutligen lät. De eventuella 
funderingar som dök upp var hur jag skulle tänka när leadstämmans första ton i fraser många 
gånger var en maj7-ton. Till slut bestämde jag mig för att kören och leadsången skulle sjunga 
kvint, stor septima och stor nona, så att ackordet tillfälligt blev ett Cmaj9. 

Först ville jag ha "ooh"-stämmorna med en ters mellan sig. Dock insåg jag sen att den skulle 
krocka med leadsången som sjöng samma toner i nedåtgående riktning. Därmed lade jag 
understämman ytterligare en ters ner, vilket gav "ooh"-stämmorna en kvint mellan varandra. 
När leadsången sjunger melodin till det, blir det trestämmigt, förutom att kören sjunger på 
vokal istället för text. 

I slutet varierade jag melodin lite och tyckte att det var viktigt att kören stämförde till det. På 
sista refrängen valde jag att ha mer trestämmigt, men i och med det valde jag också bort all 
kör på frasen "My missionaries in a foreign field". Jag gjorde detta eftersom nästa fras blev 
slutrefrängens klimax och då lyftes den extra när frasen innan var utan kör.  

Vidare hade jag vers 1 och 2 utan kör och lade till både två- och trestämmigt på vers 3 och 4. 
Tyvärr kunde jag inte transformeras till en kvinna och en annan man, så därmed uteblev 
känslan av att tre olika sångare sjunger tillsammans. Annars tyckte jag att jag fångade 
essensen i genren bra. 

(Se musik "2. Viva la Vida (countrypop)" i bilaga)
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SAMTIDA R&B 

SAMTIDA R&B:S HISTORIA 

R&B, vars fulla namn är rhythm and blues, är en afroamerikansk genre som vuxit ur blues 
och gospel. Bluesen fanns ute på landsbygden i USA, men under 30-40-talet flyttades 
musiken in till storstäderna. För att höras i lokalerna förstärktes musiken med elgitarr och 
trummor och musiken anpassade sig till ett högre stadstempo. 

Termen samtida R&B finns för att särskilja dagens R&B från den stil som spelades innan 
1986. Den samtida R&B tog influenser från soul och funk och förkortningen fick en ny 
betydelse: rhythm and bass. Av vissa sägs Janet Jacksons album Control vara starten på 
genren. Idag räknas samtida R&B oftast som popmusik och framgångsrika artister som 
Beyoncé, Rihanna och Usher verkar i genren. 

Viktiga låtar för samtida R&B: 

1996 Toni Braxton - Un-Break My Heart 

2003 Beyoncé feat. Jay-Z - Crazy in Love 

2010 Justin Bieber feat. Ludacris - Baby 

Ljudexempel på samtida R&B: Rihanna - Take a Bow: 

https://open.spotify.com/track/3mmjD9G2HUUzDbFl3NRDLM 

https://www.youtube.com/watch?v=J3UjJ4wKLkg 

 

STÄMFÖRING, SAMTIDA R&B 

Dubben, en unison dubblering av en fras, är något som länge använts inom populärmusik och 
samtida R&B är ett praktexempel på en genre som använder sig av detta. Tydligast är att man 
dubbar leadsång och stämmor i refrängen. Dubben har även ett sound som går att känna igen 
och är starkt förknippat med R&B. Vanligt är att leadsångaren spelar in sina egna körer och 
dubbar sig själv, vilket gör att intrycket kan bli både häftigt och mäktigt när en röst hörs på 
olika ställen. 

I nutida musik och med tekniken som finns är det lätt att klippa tagningar i datorn. Den 
samtida R&B-musiken har tagit fasta på detta genom att klippa in delar i slutet av låten som 
funnits tidigare i den. Om man tyckte att man hade ett bra körsvar i andra versen och tycker 
att det passar in i sista refrängen, så är det bara att klippa in det som ett pålägg. Det är relativt 
vanligt att ha ett antal sådana samtidigt så att det blir mycket röster. Det är effektfullt om 
kompet är relativt sparsmakat. 

Samtida R&B har rötter i blues och gospel, så fenomenet call and response används frekvent i 
musiken. Det kan vara så att kören sjunger en fras som leadsångaren sedan svarar på, 
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alternativt tvärtom. Ofta stämförs den på två eller tre stämmor och kan ibland ha egen text, 
som att man har en konversation med leadsången. 

 

KLANG, SAMTIDA R&B 

R&B-klang skiljer sig mycket från country-twangen och innefattar helt andra tekniker. Det är 
vanligt att i R&B sjunga med både luftig stämma och att sjunga med ett hold3. Resultatet blir 
att R&B-klang uppfattas som svagare än countryns. R&B strävar lite mer åt en tillbakahållen 
karaktär. 

När sången ligger i ett bekvämt läge för rösten i den volymen kan den, enligt mig, uppfattas 
som lite nonchalant och obrydd. Dynamiken mellan första och sista refrängen är oftast 
samma, vilket innebär att körerna inte ökar väsentligt i intensitet eller volym.  

 

FUNKTION, SAMTIDA R&B 

I den här genren breder kören ut sig mycket, vilket innebär att den får fler roller att spela. Den 
hjälper till att bära upp leadsången med sin stämföring och när den får ta plats i call and 
response-sammanhang tar den tillfälligt fokus som melodiinstrument. 

Den får också agera effekt i olika slag. I låtar innehållande rap är det vanligt att ropa ut korta 
och tonlösa ord som "yeah", "ha", "oh" etcetera. Ibland kan dessa utrop få ton och bli en 
melodifigur som leder in till en ny formdel i låten. Dessa kan ibland öka lite i volym för att 
kasta in lyssnaren i den nya delen av låten. 

Ofta försvinner leadsången på slutet för att waila och improvisera i slutrefrängerna. Då agerar 
kören låtens stomme och sjunger vidare på refrängen liksom tidigare. Där står kören för 
tryggheten i produktionen och det som är igenkännbart.    

 

ÖVERFÖRING, SAMTIDA R&B 

Här gjorde jag liksom tidigare och plockade fram "All of Me" och gjorde samma process. Jag 
komprimerade ihop körarrangemang från 29 låtar till en version. Skillnaden från förra gången 
var att jag behöll alla idéer och inte sållade bort någonting. Jag kvarhöll körarrangemangens 
funktion, men var tvungen att byta text och i många fall toner, eftersom "All of Me" logiskt 
nog inte har samma ackordföljd och tonart som de andra 29 låtarna. Även detta var ett 
tidskrävande arbete som krävde mycket finurlighet och eget tyckande. Här fick jag viss 
konstnärlig frihet med ramar, där jag hade materialet, men fick snickra ihop egna lösningar 
utan manual.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Hold	  är	  en	  sångfunktion	  som	  ger	  ett	  återhållsamt	  och	  klagande	  ljud	  i	  en	  röst.	  Uppkommer	  när	  man	  sjunger	  
och	  håller	  andan	  samt	  använder	  mycket	  stöd.	  
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Denna version skrev jag in i Sibelius och spelade endast in vers, brygga och refräng på demon 
eftersom jag behövde komma vidare i mitt arbete. Versionen, som innehåller 29 arrangemang, 
blev som väntat ganska stökig. Men eftersom det här bara var en demo och jag fått 
uppfattningen att man går lös mer på kör i den här genren, så testade jag detta.  

I den här genren rör jag mig oftare än i countrypopen, så klangmässigt var det här mycket 
lättare. Jag använde mig dock inte av dubbar i demon, vilket hade varit mer stilenligt. 

(Se musik "3. All of Me (samtida R&B)" i bilaga) 

 

INSPELNING, SAMTIDA R&B 

Kompet och jag gjorde svängig samtida R&B av Lady Gagas succé från 2009, "Bad 
Romance". Vi höll på ganska länge med den här versionen, främst för att det var vår första låt 
för dagen och vi listade ut i realtid hur vi fyra tillsammans jobbade oss fram. Jag hade 
förberett listor för respektive genre med tio låtar i vardera, låtar som alla ingick i mina 
förundersökningar tidigare under våren. Först fastnade vi för trumkompet som återfinns i 
Justin Biebers "Baby" och försökte utgå ifrån det. Efter att ha testat insåg vi att det 
uppfattades som lite stressigt i vårt tempo som var snäppet långsammare. Fredrik spelade först 
mycket mer treklang än vad han gjorde i den slutgiltiga versionen. Vi sökte oss till en lite 
äldre R&B från slutet av 90-talet, med "The Boy is Mine" (Brandy & Monica) som främsta 
referens. Den låten har mer färgade ackord, något som Fredrik tog fasta på. Formen ändrades 
ganska mycket, främst i att vi tog bort delar. Sen ändrade vi ackordföljden så att den kändes 
rimligare för genren vi rörde oss i. 

Lady Gaga - Bad Romance: 

https://open.spotify.com/track/1MV8RFTgUlAan2b6yYdv7U 

https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I 

När jag spelade in sång sjöng jag först in en ny slasksång. Därefter skapade jag en massa 
körspår, startade låten, spelade in ett spår i taget och sjöng idéer som kom till mig. Det var 
ganska många alternativ jag hade att välja på och jag hade inte tänkt ut särskilt mycket sedan 
tidigare.  

Jag sjöng in en leadsång som kändes godkänd och sen gick jag in och var mer noggrann. Jag 
kom snabbt på att återanvända idéer, främst körsvar jag sjöng in. Sedan när jag hade ett 
bibliotek av fraser, så tog jag ut de bästa och blandade dem i sticket, slutrefrängen och outrot. 
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Här nedan har jag skrivit in i mitt arrangemang i låtens text. 

Röd skuggning betyder att det sjungs trestämmigt 

Gul skuggning betyder att det sjungs tvåstämmigt (när kör inte stämför med leadsång) 

Blå skuggning betyder att det stämförs med endast understämma 

Rosa skuggning betyder att frasen är unison  

Turkos skuggning betyder att leadsången är dubbad 

Allt inom parentes är fraser där kören inte stämför med leadsång (exempel: (ooh)) 
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BAD ROMANCE 
Lady Gaga 

(Stefani Germanotta/Nadir Khayat) 
(Arr.: Gabriel Sjöwall/Fredrik Dahlin/Emil Johansson/Andreas Gedda) 

 
Intro 
Ooh, caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
Ooh, mm, caught in a bad romance 
 
Vers 1 
I want your ugly 
I want your disease 
I want your everything 
As long as it's free 
I want your love 
Love, love, love, I want your love 
 
Vers 2 
I want your drama 
The touch of your hand (Ah) 
I want your leather-studded 
Kiss in the sand 
I want your love (I want your love) 
Love, love, love, I want your love 
(Ooh, yeah) 
 
Refräng 1 
I want your love 
And I want your revenge 
You and me could write a bad romance 
I want your love 
And all your lover's revenge 
You and me could write a bad romance 
 
Refrängsvans 1 
Ooh, caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
Ooh, mm, caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
 
Vers 3 
I want your horror 
I want your design (Ah) 
'cause you're a criminal 
As long as you're mine 
I want your love (I want your love) 
Love, love, love, I want your love 
(Caught in a bad romance) 
 

 
Dubbad lead 
Unisont 
Trestämmigt 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbad lead 
 
 
 
Tvåstämmigt ah 
 
 
Unisont 
Dubbad lead 
Tvåstämmigt ooh, yeah 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
 
Dubbad lead "I"-->trestämmigt 
Trestämmigt 
 
 
 
Dubbad lead 
Unisont 
Trestämmigt 
Unisont 
 
 
 
Tvåstämmigt ah 
 
 
Unisont 
Understämma 
Unisont 
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Vers 4 
I want your psycho (Psycho) 
And I want your vertigo stick (Ah) 
Want you in my rear window 
Baby, it's sick 
I want your love 
(I want your love, I want your) 
Love, love, love, I want your love 
 
Brygga 
(You know that I want ya) 
(You know that I need ya) 
I want it bad 
(You know that I want ya) 
A bad romance (Ooh, yeah) 
 
Refräng 2 
I want your love 
And I want your revenge 
You and me could write a bad romance 
I want your love 
And all your lover's revenge 
You and me could write a bad romance 
 
Refrängsvans 2 
Ooh, caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
Ooh, mm, caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
 
Mellanspel 
(You know that I want ya) 
(You know that I need ya) 
(You know that I want ya)  
(You know that I need ya) 
(I want your love) 
(You know that I want ya) (Ooh, yeah) 
(You know that I need ya) 
(I want your love) 
(You know that I want ya) 
(You know that I need ya) 
(Caught in a bad romance) 
 
Stick 
I want your love 
(You know that I want ya) 
And I want your revenge 
(I want your love) 
(You know that I need ya) 
 

 
Unisont 
Unisont 
 
Trestämmigt 
 
Unisont-->tvåstämmigt 
Trestämmigt 
 
 
Unisont 
Tvåstämmigt 
 
Tvåstämmigt 
-"- 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
 
Dubbad lead "I"-->trestämmigt 
Trestämmigt 
 
 
 
Dubbad lead 
Unisont 
Trestämmigt 
Unisont 
 
 
Unisont 
-"- 
Tvåstämmigt 
-"- 
Unisont 
Tvåstämmigt 
-"- 
Unisont 
Tvåstämmigt 
-"- 
Unisont 
 
 
 
Tvåstämmigt 
 
Unisont 
Tvåstämmigt 
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I want your love 
(You know that I want ya) 
And I don't wanna be friends 
(I want your love) 
(You know that I need ya) 

 
Tvåstämmigt 
 
Unisont 
Tvåstämmigt 

I want you love 
(You know that I want ya) 

 
Tvåstämmigt 

And I want your revenge 
(I want your love) 
(You know that I need ya) (Ooh, yeah) 
I want your love 
(You know that I want ya) 
And I don't wanna be friends 
 
Refräng 3 
I want your love 
And I want your revenge 
You and me could write a bad romance 
(Love, love, love, I want your love) 
I want your love 
And all your lover's revenge 
You and me could write a bad romance 
(Love, love, love, I want your love) 
 
Refrängsvans 3 
Ooh 
(I want your love) 
(And I want your revenge) 
Caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
Ooh, mm 
(I want your love) 
(And all your lover's revenge) 
Caught in a bad romance 
(Caught in a romance) 
 
Outro 
Oh-oh-oh... 
(I want your love) 
(Caught in a romance) 
Oh-oh-oh... 
(You know that I want ya) 
(You know that I need ya) (Ooh, yeah) 
(I want your love) 
(You know that I want ya) 
Caught in a romance 
 
 
 
 

Unisont 
Tvåstämmigt 
 
Tvåstämmigt 
 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
 
Trestämmigt-->unisont 
Dubbad lead-->trestämmigt 
Trestämmigt 
 
Trestämmigt-->unisont 
 
 
 
Unisont 
-"- 
 
Unisont 
 
Unisont 
-"- 
Trestämmigt 
Unisont 
 
 
 
Unisont 
-"- 
 
Tvåstämmigt 
-"- 
Unisont 
Tvåstämmigt 
Dubbad lead 
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RESULTAT, SAMTIDA R&B 

Inspelningen av "Bad Romance" var den absolut mest komplicerade. Att hitta på idéer som 
fristående skulle stå ut ifrån melodin var svårt. Jag tyckte ändå att jag fick till mina idéer, trots 
uppförsbacken i början. Jag tog mycket inspiration av leadsången och svarade med många 
fraser som jag ändrade lite grann. Det var kämpigt att ha originalversionens körarr i huvudet 
medan man spelade in. För mig var det viktigt att inte ta med element av det gamla 
arrangemanget, utan att skriva nytt. 

Vissa skulle kanske tycka att arrangemanget blev för stökigt ibland och att det är för tomt på 
sina håll. Vissa ställen lade jag på hur mycket kör som helst, medan det finns en del luckor 
som jag medvetet lämnat. Mitt wailspår som jag spelade in sist av allt fyllde vissa håligheter i 
sista refrängen. 

Jag tycker själv att jag fick med mycket av det som är R&B. Alla körinsatser är dubbade och 
så även leaden på många ställen. Vissa kanske skulle ifrågasätta varför inte hela leadsången är 
dubbad på refrängen, men även det är ett medvetet val av mig. Jag gillar när en insats i vers 4 
går från unison till trestämmig. Melodin sjunger "I want your love" och kören svarar först 
unisont "I want your love", sen tvåstämmigt "I want your" för att till sist stämföra på tre med 
leadsången i frasen "Love, love, love". Allt inom loppet av fem sekunder. 

Jag byggde mycket under låtens stick och outro och det är i efterhand de delarna jag är mest 
nöjd med. Det var riktigt kul att klippa och klistra, speciellt när man fick till det. Jag testade 
att involvera "ah"-stämmor från versen, men vissa saker behövde inte upprepas. 

Den här versionen skulle jag nog säga är mest lyckad av de tre, mest för att processen till 
slutprodukten var mest lärorik. Sedan tycker jag rent ljudmässigt om vad jag och kompet gjort 
med den. Det kan hända att jag är partisk för att det är här jag är mest hemma, rent stilistiskt. 

(Se musik "4. Bad Romance (samtida R&B)" i bilaga) 
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PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

PHILADELPHIA SOUL OCH DISCONS HISTORIA 

En genre som också växte ur den tidiga R&B-musiken var soulmusiken. Betydelsen är "musik 
för själen" som har sitt ursprung i gospelmusik, men inte nödvändigtvis innehållandes de 
religiösa texterna. Man tog fasta på det råa och rytmiska i R&B i kombination med det glödigt 
vokala från gospeln. Soul blev på 60-talet den tidens populärmusik med sina kärlekskranka 
texter, i många fall med sexuella undertoner. 

I Philadelphia satt, i slutet av 60-talet, några producenter som ville ta soulen till en ny 
dimension med välskrivna, orkestrala arrangemang och tydliga melodier. Sången tog ofta 
influenser från vokalgenren doo-wop. Genren blev framgångsrik in i 70-talet och tog fram 
många Philadelphiabaserade akter till topplistorna, många gånger med samma musiker i 
bandet. Låtarna gick ofta i ett långsamt och känsligt tempo och tog fram grupper som The 
Spinners, The Delfonics och The Stylistics.  

Viktiga låtar i Philadelphia soul: 

1972 Harold Melvin & the Blue Notes - If You Don't Know Me by Now 

1972 Billy Paul - Me and Mrs. Jones 

1974 The Stylistics - You Make Me Feel Brand New 

Ljudexempel på Philadelphia soul: The Stylistics - You Are Everything: 

https://open.spotify.com/track/3Nciyx5OTBo8XVRFYt3FV1 

https://www.youtube.com/watch?v=ssx8xeo-oXk 

I takt med Philadelphia soulens framfart uppkom en ny genre med tempot uppdraget, men 
med samma preciserade arrangemang. Trumbeatet blev stadigare och musiken uppmanade 
åhörarna att dansa. Discon var född. Under 1976-1979 var discomusik störst i världen och på 
topplistorna trängdes The Bee Gees, KC and the Sunshine Band och Donna Summer. Lika 
fort som den erövrade världen så dog discon snabbt ut runt 1979-80 efter demonstrationer från 
både radiostationer och privatpersoner. Den kändaste demonstrationen, Disco Demolition 
Night, ägde rum i Chicago 1979. Deltagarna exploderade discoalbum och det hela slutade 
med ett upplopp där deltagarna, bland annat, ryckte upp grästuvor. 

Viktiga låtar i Philadelphia soul och disco: 

1975 KC & The Sunshine Band - That's the Way (I Like It) 

1977 Bee Gees - Stayin' Alive 

1978 Chic - Le Freak 
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Ljudexempel på disco: Donna Summer - Bad Girls: 

https://open.spotify.com/track/3ZKQVyxT4Jg2lLZRLs7Vgo  

https://www.youtube.com/watch?v=635WycO5kmE 

 

STÄMFÖRING, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Jag har slagit ihop dessa genrer av två anledningar: För det första så har de många likheter i 
upplägg vad gäller arrangemang för kör. För det andra så växte discon fram ur Philadelphia 
soul, så det finns många musikaliska beståndsdelar som genrerna har gemensamt. 

I dessa genrer är man minst tre stycken sångare i körsektionen. Det finns alltid någon insats i 
varje låt som är trestämmig och ibland innebär det att man som kör har insatser som inte 
involverar leadsångaren. En sådan insats kan vara att man börjar låten med en refräng eller ett 
intro som presenterar en viktig formdel och då är ofta kören med och sjunger temat i stämmor. 

Dessa bägge genrer, speciellt den tidigare, bjuder in till färgade ackord, allra helst maj9. Dock 
är det nästan alltid ett maj7 någonstans i körpaketet och färgningen förekommer oftast på en 
lång ton kören har.  

Unisona fraser förekommer också. Ibland i form av en hook, ibland så att man sjunger med i 
en tydlig instrumentfras. Bägge dessa varianter sjungs på "ooh". I körsvar är det också vanligt 
att först svara med en unison fras, för att sedan övergå till trestämmighet.  

 

KLANG, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

I dessa genrer var det vanligt att alla i kören var av samma kön. Helst skulle bägge grupper i 
låtens refräng vara i sitt övre register. Dock skulle tjejerna sjunga starkt och med vibrato, i 
motsats till männen, som kunde sjunga i falsett och givetvis då svagare. Vibratot fick de dock 
behålla. Männens falsett fick gärna låta lite löjlig och spetsig, det sistnämnda för att gå 
igenom i ljudbilden, medan kvinnorna skulle vara starka och visa teknik. Detta går att 
avspegla i den tidens solister verksamma inom genrerna.  

 

FUNKTION, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Liksom i samtida R&B, skulle kören stå för stommen och det återkommande i låten. Speciellt 
i disco var det vanligt att låtarna var dubbelt så långa som en låt producerad i dag, uppemot 8-
10 minuter. Då ville kanske leadsångaren waila i 5 minuter och då fick kören snällt sjunga 
temat på tre fraser, om och om igen. Det var också vanligt att kören fick sjunga titeln i låten. 
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I disco var insatserna ganska rytmiska, så man fick agera lite percussivt ibland. I soulen var 
det vanligare med legato på fraserna och tonerna uppfattades som mycket längre. Men i mångt 
och mycket blev kören som en extra leadsångare när denne var ute på musikaliska äventyr. 

ÖVERFÖRING, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Jag gjorde ingen överföringsdel i någon av dessa genrer, för att jag inte hann detta och ansåg 
att jag behövde ta mitt arbete vidare. 

INSPELNING, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Kompets sista låt blev "Rolling in the Deep", Adeles prisbelönta singel som vi gjorde disco 
av. Här var vi inne i ett flow, så den blev gjord på väsentligt mycket kortare tid än de tidigare 
två. Det florerade en liten diskussion innan vi började, huruvida vi ville spela Philadelphia 
soul eller disco. Jag önskade från början en soulversion, främst för att det var mer otippat att 
välja den och att jag för stunden tänkte att jag skulle kunna arrangera färgglada och skojiga 
körer. Valet föll till slut på disco eftersom det var lättast att spela i en tre män stor 
rockbandssättning. Vi enades i att det skulle bli lättare att få fram ett genreenligt resultat. 
Philadelphia soul kännetecknades av sitt stråk, sitt blås och sitt klockspel. Jag hade bestämt 
sedan tidigare att Andreas skulle få spela ett kort trumfill innan låten började och att det hela 
skulle sluta i en lång fade under refränger på slutet. Formmässigt lade vi till ett två takters 
mellanspel efter refräng ett och introt blev en versrunda på åtta takter. Annars, förutom fade 
på slutet, var originalformen intakt. Vi referenslyssnade på The Trammps "Disco Inferno" och 
ville ha introt dynamisk lika starkt som refrängen skulle komma att bli. Sista vers börjar, 
liksom originalet, med endast rytm vilket verkade rimligt. Versionen kändes dansant, vilket 
var discons främsta syfte när det begav sig. 

Adele - "Rolling in the Deep": 

https://open.spotify.com/track/1eq1wUnLVLg4pdEfx9kajC 

https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw 

Efter att jag sjungit in min slaskleadsång fick jag snabbt en idé om att kören skulle stå för 
refrängtemat. Jag hade nyss lyssnat på "Love Sensation", framförd av Loleatta Holloway, och 
det var just vad de gjorde i hennes refräng. 

I den här versionen försökte jag låta som om jag hade en större röst än jag orkar med. Jag lade 
på extra vibrato och försökte vara så stadig som möjligt i mina fraser. Det kanske inte var så 
de tänkte då, men det var ett sätt för mig att kunna fokusera. 
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Här nedan har jag skrivit in i mitt arrangemang i låtens text. 

Röd skuggning betyder att det sjungs trestämmigt 

Grå skuggning betyder att frasen är dubbad och har en oktavstämma 

Brun skuggning betyder att frasen är unison och har en oktavstämma 

Allt inom parentes är fraser där kören inte stämför med leadsång (exempel: (ooh)) 
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ROLLING IN THE DEEP 
Adele 

(Adele Atkins/Paul Epworth) 
(Arr.: Gabriel Sjöwall/Fredrik Dahlin/Emil Johansson/Andreas Gedda) 

 
Vers 1 
There's a fire starting in my heart 
Reaching a fever pitch 
And it's bringin' me out the dark 
Finally, I can see you crystal clear 
Go ahead and sell me out 
And I'll lay your shit bare 
 
Vers 2 
See how I leave with every piece of you 
Don't underestimate 
The things that I will do 
There's a fire starting in my heart 
Reaching a fever pitch 
And it's bringin' me out the dark 
 
Brygga 1 
The scars of your love (Ooh) 
They leave me breathless 
They keep me thinkin' 
That we almost had it all 
The scars of your love (Aah) 
They leave me breathless 
And I can't help feeling 
 
Refräng 1 
(We could've have had it all) 
(Rolling in the deep) 
(You had my heart inside) your hands 
And you played it to the beat 
 
Vers 3 
Baby, I have no story to be told 
But I've heard one on you 
And I'm gonna make your head burn 
Think of me in the depths of your despair 
Make a home down there 
As mine sure won't be shared 
 
Brygga 2 
The scars of your love (Ooh) 
They leave me breathless 
They keep me thinking 
That we almost had it all 
The scars of your love (Aah) 

 
 
 
Dubbat lead med oktavstämma 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbad lead med oktavstämma 
 
 
 
 
 
Trestämmigt ooh 
 
 
 
Trestämmigt aah 
 
 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
-"- 
 
 
 
 
 
Dubbad lead med oktavstämma 
 
 
Dubbad lead med oktavstämma 
 
 
Trestämmigt ooh 
 
 
 
Trestämmigt aah 



31	  
	  

They leave me breathless 
I can't help feeling 
 
Refräng 2 
(We could've had it all) 
(Rolling in the deep) 
(You had my heart inside) your hands 
And you played it to the beat 
 
Mellanspel 1 
(We could've had it all) 
(Rolling in the deep) 
(You had my heart inside) 
 
Vers 4 
(Throw your soul through every open door) 
Count your blessings to find what you look for 
(Turn my sorrow into treasured gold) 
You'll pay me back in kind 
And reap just what you sow 
 
Mellanspel 2 
(Ooh) 
(Aah) 
 
Refräng 3-6 
(We could've had it all) 
(Rolling in the deep) 
(You had my heart inside) your hands 
But you played it with a beating   (x4, fade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
-"- 
 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
-"- 
 
 
Unisont med oktavstämma 
 
Unisont med oktavstämma 
 
 
 
 
Trestämmigt ooh 
Trestämmigt aah 
 
 
Trestämmigt 
-"- 
-"- 
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RESULTAT, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Detta var den ojämnaste versionen av mina tre. Jag gillar mina idéer för kören, men 
leadsången har det kämpigt med att komma på vad som ska sjungas. Därför anser jag att det 
slutgiltiga resultatet inte nådde dit jag hoppades. Nu gick arbetet inte ut på att sjunga in den 
grymmaste tagningen på leadsång, men den bidrar till att slutprodukten känns skakig. 

Dock är jag, som sagt, nöjd med mina körer. Refrängidén gillar jag skarpt, speciellt att jag 
lade den i ett läge som skulle kunna vara högt för en sektion kvinnosångare. Jag vet att jag 
skrev att män oftast var i falsett, men jag ansåg att den här körstämman var lite könlös, så 
därför brassade jag på. Jag är även nöjd med min körvers där jag egentligen bara sjunger 
unisont i oktaver och har rytmiserat om originalrytmen. Jag tyckte att det blev effektfullt 

Jag har försökt att involvera element från bägge genrer. Jag har färgade "ooh"- och "aah"-
stämmor i maj9-varianten in till refränger och även unisona och överdrivna viskdubbar i 
versen. Jag fick inspiration från "Boogie Wonderland", framförd av Earth, Wind & Fire. 

Den här versionen är ganska enkel i sin uppbyggnad och refrängerna går om och om igen. 
Rent krasst är det dubbar i vers, mattor i brygga, tema i refräng samt en körvers. Mycket mer 
spännande än så är det inte, vilket det inte heller var på den tiden. Jag tycker att jag fångat 
både disco och Philadelphia soul i denna version, trots att det kanske föll på leadsången. 

(Se musik "5. Rolling in the Deep (disco)" i bilaga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33	  
	  

FACIT 
VIKTIGA KOMPONENTER, COUNTRYPOP 

I countrypop ska man alltid överväga en trestämmig refräng. Oavsett om det gäller hela 
refrängen eller första frasen i varje ny fyrtaktsperiod, så är detta ett tydligt knep. Man ska 
undvika färgade ackord, eftersom genren då tappar sin essens. Grundton, ters och kvint är 
stämföringens vinnande koncept i denna stil. 

Om leadsången sjungs av en sångare, ska man se till att ha två personer som körar och att 
uppdelningen blir två kvinnor-en man eller två män-en kvinna. Intrycket blir personligare när 
tre olika röster bär fram melodi och text tillsammans. Det är särskilt tydligt om alla sångarna 
får sjunga med sin personliga röst utan att efterlikna varandra och att det tydligt hörs att det är 
olika individer. 

Den förlösande trestämmiga refrängen kommer efter en, av kören, orörd första vers och 
brygga. Det är viktigt med luckor i arrangemanget och en chans att lära känna låten. De första 
insatserna kan vänta till första refrängen. 

Hur det låter är viktigt. Countrysångare tänker säkert inte så mycket på det, men tekniken som 
används ger ett tajt och ihopklämt sound som är stilistiskt för genren. Och trots att det kan låta 
pressat och tillgjort, så känns det som countrypop när det låter just så. 

 

VIKTIGA KOMPONENTER, SAMTIDA R&B 

Om trestämmighet inte ska underskattas i country, så ska inte dubben räknas bort i R&B. Den 
är så välanvänd att vissa låtar har dubbad leadsång hela vägen. Ett tydligt knep är att 
åtminstone dubba en stor del av refrängen, både vad gäller leadsång och körstämmor. Det 
bidrar också med ett sound som känns bekant för genren. 

Många R&B-stjärnor är kända för sina wails och melismer4 och backar sällan på att få glänsa 
lite extra i slutrefränger. Kören ska då agera stomme i musiken och föra fram det som 
människor minns mest efter att låten är slut, det vill säga refrängens melodi och text. Så länge 
den finns att vila på, kan leadsångaren få vara uppfinningsrik och omstöpa sina tidigare delar. 

Körarrangemang får ofta stor plats i den slutgiltiga produktionen och får ibland till och med ta 
steget fram och vara i fokus. Call and response är en musikalisk konversation där A ropar och 
B svarar, antingen exakt detsamma eller med annan text och/eller melodi. Bryggor och stick 
är tacksamma för detta, speciellt att låta kören få göra ett call som leadsången får besvara. 

Att med luftig stämma sjunga i samtida R&B känns tryggt och passande. Om stämman 
dessutom är dubbad så ger den en mystisk och lite nonchalant klang. Detta innebär att det 
sällan sjungs särskilt starkt i genren, vilket bidrar till att den stundtals kärlekskranka och 
berusande texten får större genomslag. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Melism	  är	  en	  melodisk	  vokalfigur	  där	  en	  följd	  av	  toner	  sjungs	  på	  samma	  stavelse,	  oftast	  på	  text.	  



34	  
	  

VIKTIGA KOMPONENTER, PHILADELPHIA SOUL OCH DISCO 

Nu till genrerna som omfamnar majackord, nämligen Philadelphia soul och disco. Här färgas 
det glatt när grundton, ters och kvint flyttats upp till kvint, stor septima och stor nona. 
Speciellt uppskattas det på långa toner som stämförts i ett, för sångarna, högt läge så att det 
riktigt går att njuta. 

En bra start på en låt är, att redan innan första vers, få ett smakprov på vad som komma skall. 
Kören ges då i uppgift att få presentera refrängen och det gärna i stämmor. Den lämnar sedan 
plats för leadsångaren att ta över i versen och få lyssnare att längta till det introt gav exempel 
på. 

För att riktigt få det att låta tidlöst som på 70-talet, bör kören bestå av minst tre personer. 
Vanligast är att de alla har samma kön för att så enhetlig klang som möjligt. 

Består kören av endast kvinnor ska det gärna få tas i och sjungas starkt som om det är det sista 
de gör. Är det istället män får man gärna ta till falsetten, vilken logiskt blir svagare och 
sårbarare. Det kan avspeglas i texterna där kvinnosektionen får spätta på i lyrik som blinkar åt 
den sexuella akten, medan herrarna, på sina bara knän, försäkrar sin älskade att denna i fråga 
betyder allt för honom. I bägge fallen uppskattas vibrato som kan vara lika stort och långt som 
låtarnas slutrefränger. 
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DISKUSSION 
En stor del av arbetets gång gick till att lyssna på musik i mina respektive valda genrer. Det 
gav mig gehörsbaserad kunskap i hur man vanligtvis arrangerar för kör, vilket gav mig 
mycket kött på benen. Dock var det många gånger ett stillasittande arbete där jag var ensam 
med dator, något jag i omgångar fann oinspirerande. Så här i efterhand hade jag önskat att jag 
börjat tidigare med den egna arrangeringen och det praktiska utövandet. Då hade jag 
eventuellt kunnat beröra ytterligare en genre eller fördjupa mig ännu mer i de jag redan 
behandlat.  

Den här listan på viktiga komponenter innehåller mycket som jag visste innan jag gav mig in i 
arbetet. Mig veterligen har jag praktiskt berört alla dessa stämföringar och klanger tidigare i 
min musikaliska historia. Det jag behandlat är inget nytt och kanske inte heller 
revolutionerande för dig som läst min undersökning. 

Dock har jag fått mycket bekräftat. Främst har jag fått svar och fakta om framgångsrika 
koncept inom körarrangering. Jag har fått ta del av bärande idéer som med en massa andra 
hjälpt ett stycke musik att nå långt och bli resultatrikt.  

Jag kan också se att genrer delar på sina tillvägagångssätt. Det finns inte en ofantlig mängd 
sätt att arrangera kör på, som jag ser det. Trestämmighet, som förknippas mycket med 
country, återfinns i de andra stilar jag analyserat. R&B-musikens call and response går att 
återfinna på fler fronter, så även ackordfärgningar som i soul och disco. Det jag lärt mig i det 
här arbetet är inte exklusivt för mina valda genrer, utan en kunskap jag kan applicera på 
vilken populärmusikalisk genre jag än må möta i framtiden.  

Framförallt har jag bekräftelse på att jag har de kvalitéer som behövs för att vara verksam 
inom området. Innan arbetet hade jag mycket kunskap vad gäller arrangemang för kör i mitt 
medvetande och nu har jag fått den mer utkristalliserad. Mina tidigare arrangemang för både 
studio- och liveändamål är, enligt mig, i klass med mycket av den musik jag lyssnat på här. Så 
på något vis har jag fått bekräftat för mig själv att min kompetens sedan tidigare absolut kan 
ge mig arbete i framtiden om tillfällena dyker upp. Det här examensarbetet har fått mig att 
inse att jag är tillräckligt duktig som arrangör för kör. 

 

AVSLUTANDE REFLEKTION 

"Know you style.". Så svarade Dawn N. Bishop, min sånglärare på Musicians Institute i Los 
Angeles, på min fråga om "What's the most important thing to consider when arranging for 
backing vocals?". Hon förklarade att det är viktigt att veta vad som är stiltypiskt och 
uppskattat i den genre man befinner sig i. Men hon la till att man inte ska tumma på sitt eget 
konstnärliga tyckande, utan minnas sina egna styrkor och metoder, helt enkelt ta vara på sitt 
eget konstnärskap. 
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Jag slog upp ordet "konstnärskap" i Svenska Akademiens ordbok och fick, bland annat, fram 
att det innehar man om man utövar en konstnärlig verksamhet. Jag, som utbildar mig till 
musiker som ska befinna sig i musikaliska processer, blir enligt den förklaringen då en 
konstnär eftersom jag är konstnärligt verksam inom musik. Det betyder alltså att det jag gör i 
estetiska banor är konst, som i detta fall handlar om arrangemang för kör. Så vilka 
valmöjligheter har jag att vara konstnärlig i en genre? 

Så här i efterhand kan jag se att mina slutliga tre inspelningar innehåller spår av historien, 
men också stora slängar av Gabriel Sjöwall. När jag skriver "Vissa kanske skulle ifrågasätta 
varför inte hela leadsången är dubbad på refrängen, men även det är ett medvetet val av mig.", 
så är det ett tydligt exempel för mig att jag har tagit mig en konstnärlig frihet. Jag har dubbat 
delar av refrängen, som jag efter mina undersökningar tror att många skulle välja att göra, 
men valt bort samma metod på andra fraser. Jag har alltså både tagit inspiration från det 
förflutna och tagit fasta på vad jag känner i nuet. 

I mitt arbete har jag arrangerat för kör i tre olika genrer, vilket inneburit att jag tagit del av tre 
musikaliska syskon som alla blivit uppväxta i olika familjer och på olika vis. Det har gått ut 
på att jag skulle lägga märke till de olika arrangörernas knep som genom historien har gått 
hem i de respektive genrerna. Många av knepen har jag sedan lagt i min ryggsäck och använt 
mig av när jag själv har arrangerat. Och nog är det rimligt att de arrangemang som jag lärt mig 
av har upphovsmakare som själva tagit inspiration från tidigare arrangemang inom genren 
dessa främst arbetar i. Egentligen är all världens musik ett enda stort, rullande hjul fyllt av 
inspiration där människor med skaparanda tar fasta på det de växt upp med och för arvet 
vidare. Oftast görs detta med ett personligt avtryck, det vill säga ett fritt och eget konstnärligt 
tyckande, som i en framtid kan sporra en annan aktiv. Och det är det personliga uttrycket som 
hela tiden för konstformen framåt och håller den vid liv. 

Ibland kan nyskapande möta olika reaktioner. När Aviciis singel "Wake Me Up" kom 2013 
var kombinationen country och house något revolutionerande som både hyllades och 
upprörde. Vissa välkomnade blandningen och kallade det nytt och fräscht. Andra hävdade att 
man fördärvade countrytraditionen med allt det elektroniska. Två månader innan låten 
släpptes tog Daft Punks "Get Lucky" världen med storm. Hade Avicii istället hade använt 
samma melodi och text, men ändrat sin produktion till en nyrenässans för discomusik, som 
Daft Punk gjorde, hade han bara blivit en kopia. Hade han gjort någonting som varit helt i stil 
med det världen redan var såld på, kanske hans låt skulle betraktas som plagiat och lätt falla i 
glömska för sin brist på nytänkande. 

Därför tror jag att det är viktigt att man inte glömmer vad man kan och vad man själv tilltalas 
av, trots att man arbetar inom en genres ramar. Det är, precis som Dawn N. Bishop säger, bra 
att veta i vilket landskap man rör sig och vad som oftast återfinns där. Men vi människor är 
bra på att förändra dessa landskap och plantera nya träd som får vyn att sakta men säkert 
förändras. Vi kanske inte märker det förrän vi flera år senare blickar tillbaka och ser hur fint 
det var omkring oss då. Liksom ett kretslopp kan vi då välja att ta de gamla fröerna och sätta 
dem så att de gamla träden växer i vårt nya landskap.  
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Vissa idéer varar, ibland försvinner de och ibland återuppstår de. Ibland har någon, kanske 
omedvetet, stuckit ut hakan och gjort något som inte riktigt har gjorts på det viset förr. Ibland 
är det Aviciis banbrytande hopkok, ibland något så litet som en kör som ensam får sjunga 
låttiteln. Det sistnämnda kanske inte ens är märkbart för den breda massan, men det för 
genren framåt. Det jag försöker belysa är att arrangemang tar inspiration från det som varit, 
men blir inte exakt som historien, utan tar en ny riktning som sedan kan inspirera framtida 
utövare. Det betyder att varenda liten omedveten förändring som görs, varenda liten ny väg 
som en låt tar, är ett konstnärligt val. Alltså något som görs för att det slutgiltiga konstverket 
ska bli så fullbordat som möjligt. Och jag vill inte att min låt ska låta exakt som den låten som 
är så framgångsrik nu. Jag vill ta influenser från den, för jag tycker att den är fantastisk och 
har en känsla jag själv vill framkalla. Men jag kommer med de influenserna och med min 
musikaliska bakgrund att använda mina vägar och metoder för få min låt till ett, enligt mig, 
fulländat konstverk. 

Jag anser att man har stor nytta av att veta hur en genre har låtit tidigare, men för att bidra till 
att en låt känns i tiden så behöver man lyssna till sig själv. Man bör helt enkelt arrangera som 
faktiskt känner. Ibland kan det vara små, omärkbara koncept och ibland kan det vara något 
som bryter ny mark. Oavsett så medverkar man till att genren inte står och trampar, utan rör 
sig i nya riktningar för att beröra och kanske överraska lyssnare. Kanske får jag i någon mån 
vara den som inspirerar andra till att forska vidare i ämnet bakgrundskör i populärmusik. 
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REFERENSER OCH KÄLLOR 

Intervjuer: 

Dawn N. Bishop, Los Angeles, 12 december 2014 

 

Konstnärliga kandidatexamensarbeten från Luleå tekniska universitets utbildning och 
forskning inom musik och medier i Piteå: 

• Dahlin, Nicklas (2013) Popblåsarrangering - Arrangering för blåsinstrument inom 
popmusik 

• Jacobson, Sebastian (2014) Från blajtext till riktig text 
• Norrgård, Camilla (2014) Skillnaden mellan att skriva musik tillsammans med andra 

jämfört med på egen hand 

 

Internetkällor: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Country_pop 
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Countrypop 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_R%26B 
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Samtida_R%26B 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_soul 
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_soul 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Disco 
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Disco 

 

Låtlista vid inlyssning (låtarna är ordnade efter genre och inom varje genre i omvänd 
kronologisk ordning): 

Countrypop 

• Miranda Lambert - Automatic 
Album: Platinum, 2014, RCA Records Nashville 

• Keith Urban - Little Bit of Everything 
Album: Fuse, 2013, Hit Red/Capitol Records Nashville 

• Blake Shelton - Honey Bee 
Album: Red River Blue, 2011, Reprise Records 

• Taylor Swift - You Belong with Me 
Album: Fearless, 2008, Big Machine Records/Universal Republic Records 

• Carrie Underwood - Before He Cheats 
Album: Some Hearts, 2005, Arista Records 
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• Brad Paisley - Mud on the Tires 

Album: Mud on the Tires, 2003, Arista Nashville 
• Dixie Chicks - Cowboy Take Me Away 

Album: Fly, 1999, Monument Records 
• Shania Twain - Man! I Feel Like a Woman! 

Album: Come On Over, 1997, Mercury Nashville 
• LeAnn Rimes - How Do I Live 

Album: You Light Up My Life: Inspirational Songs, 1997, Curb Records 
• Faith Hill - It Matters to Me 

Album: It Matters to Me, 1995, Warner Bros. Records 
• Martina McBride - Independence Day 

Album: The Way That I Am, 1993, RCA Records Nashville 
• Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart 

Album: Some Gave All, 1992, PolyGram/Mercury Records 
• Mary Chapin Carpenter - Down at the Twist and Shout 

Album: Shooting Straight in the Dark, 1990, Columbia Records 
• Juice Newton - Tell Me True 

Album: Emotion, 1987, RCA Records 
• Marie Osmond - There's No Stopping Your Heart 

Album: There's No Stopping Your Heart, 1985, Capitol Records/Curb Records 
• Reba McEntire - Somebody Should Leave 

Album: My Kind of Country, 1984, Universal Music Group Nashville 
• Ronnie Milsap - (There's) No Gettin' Over Me 

Album: There's No Gettin' Over Me, 1981, RCA Records 
• Alabama - Feels So Right 

Album: Feels So Right, 1981, RCA Records Nashville 
• Barbara Mandrell - (If Loving You Is Wrong) I Don't Want to Be Right (original: 

Luther Ingram) 
Album: Moods, 1978, ABC Records 

• Anne Murray - You Needed Me 
Album: Let's Keep It That Way, 1978, Capitol Records 

• Dolly Parton - Here You Come Again 
Album: Here You Come Again, 1977, RCA Records Nashville 

• Kenny Rogers - Lucille 
Album: Kenny Rogers, 1977, United Artists Records 

• Glen Campbell - Rhinestone Cowboy 
Album: Rhinestone Cowboy, 1975, Capitol Records 

• Olivia Newton-John - Let Me Be There 
Album: Let Me Be There, 1973, Festival Records 

• Charlie Rich - The Most Beautiful Girl 
Album: Behind Closed Doors, 1973, Epic Records 
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• John Denver - Take Me Home, Country Roads 
Album: Poems, Prayers & Promises, 1971, RCA Records 

• Charley Pride - Kiss an Angel Good Mornin' 
Album: Charley Pride Sings Heart Songs, 1971, RCA Records 

• Lynn Anderson - Rose Garden 
Album: Rose Garden, 1970, Columbia Records 

• Tammy Wynette - Stand by Your Man 
Album: Stand by Your Man, 1969, Epic Records 

• Eddy Arnold - Make the World Go Away (original: Ray Price) 
Album: My World, 1965, RCA Records 

• Skeeter David - The End of the World 
Album: Skeeter Davis Sings The End of the World, 1962, RCA Records 

• Patsy Cline - Crazy (original: Willie Nelson) 
Album: Patsy Cline Showcase, 1961, Decca Records 

• Jim Reeves - He'll Have to Go 
Album: He'll Have to Go and Other Hits, 1959, RCA Records 

• Don Gibson - Oh Lonesome Me 
Album: Oh Lonesome Me, 1957, RCA Records 

• Ferlin Husky - Gone 
Album: Gone, 1957, Capitol Records 

Samtida R&B 

• Ariana Grande feat. Iggy Azalea - Problem 
Album: My Everything, 2014, Republic Records  

• Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Williams - Blurred Lines 
Album: Blurred Lines, 2013, Star Trak Entertainment/Interscope Records 

• Miguel - Adorn 
Album: Kaleidoscope Dream, 2012, RCA Records 

• Kelly Rowland feat. Lil Wayne - Motivation 
Album: Here I Am, 2011, Universal Motown Records 

• Justin Bieber feat. Ludacris - Baby 
Album: My World 2.0, 2010, The Island Def Jam Music Group/RBMG Records 

• Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo - Knock You Down 
Album: In a Perfect World..., 2009, Interscope Records/Mosley Music Group/Zone 4 

• Rihanna - Take a Bow 
Album: Good Girl Gone Bad: Reloaded, 2008, Def Jam Recordings/SRP Records 

• Chris Brown - With You 
Album: Exclusive, 2007, Jive Records/RCA/Jive Label Group 

• Ne-Yo - So Sick 
Album: In My Own Words, 2006, Def Jam Recordings 

• Mariah Carey - We Belong Together 
Album: The Emancipation of Mimi, 2005, Island Records 
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• Usher feat. Lil Jon & Ludacris - Yeah! 
Album: Confessions, 2004, Arista Records 

•  Beyoncé feat. Jay-Z - Crazy in Love 
Album: Dangerously in Love, 2003, Columbia Records 

• Ashanti - Foolish 
Album: Ashanti, 2002, Murder Inc Records 

• Alicia Keys - Fallin' 
Album: Songs in A Minor, 2001, J Records 

• Aaliyah - Try Again 
Album: Romeo Must Die: The Album, 2000, Blackground Records 

• R. Kelly - If I Could Turn Back the Hand of Time 
Album: R., 1998, Jive Records 

• Brandy & Monica - The Boy is Mine 
Album: Never Say Never, 1998, Atlantic Records (Brandy), The Boy Is Mine, 1998, 
Arista Records (Monica) 

• Erykah Badu - Next Lifetime 
Album: Baduizm, 1997, Kedar Records 

• Toni Braxton - Un-Break My Heart 
Album: Secrets, 1996, LaFace Records 

• Michael Jackson - You Are Not Alone 
Album: HIStory: Past, Present and Future, Book 1, 1995, Epic Records 

• Boys II Men - I'll Make Love to You 
Album: II, 1994, Motown 

• Jodeci - Cry for You 
Diary of a Mad Band, 1993, Uptown Records/MCA Records 

• Mary J. Blige - You Remind Me 
Album: What's the 411?, 1992, Uptown Records 

• Shanice - I Love Your Smile 
Album: Inner Child, 1991, Motown 

• Whitney Houston - I'm Your Baby Tonight 
Album: I'm Your Baby Tonight, 1990, Arista Records 

• Ted Riley feat. Guy - My Fantasy 
Album: Do the Right Thing [Soundtrack], 1989, Motown 

• Bobby Brown - My Prerogative 
Album: Don't Be Cruel, 1988, MCA Records 

• Keith Sweat - I Want Her 
Album: Make It Last Forever, 1987, Elektra Records 

• Janet Jackson - What Have You Done for Me Lately 
Album: Control, 1986, A&M Records 
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Philadelphia soul 

• Blue Magic - Sideshow 
Album: Blue Magic, 1974, Atco Records 

• The Spinners - Mighty Love 
Album: Mighty Love, 1973, Atlantic Records 

• Harold Melvin & the Blue Notes - If You Don't Know Me by Now 
Album: Harold Melvin & the Blue Notes, 1972, Philadelphia International Records 

• The Stylistics - You Are Everything 
Album: The Stylistics, 1971, Avco Records 

• Dusty Springfield - I Wanna Be a Free Girl 
Album: A Brand New Me, 1970, Atlantic Records 

• Eddie Holman - Hey There Lonely Girl (original: Ruby & the Romantics) 
Album: I Love You, 1969, ABC Records 

• The Delfonics - La-La (Means I Love You) 
Album: La La Means I Love You, 1968, Philly Groove Records 

• Brenda & the Tabulations - Dry Your Eyes 
Album: Dry Your Eyes, 1967, Jamie Records 

• The Temptations - Get Ready 
Album: Gettin' Ready, 1966, Motown 

• Barbara Mason - Yes, I'm Ready 
Album: Yes, I'm Ready, 1965, Arctic Records 

Disco 

• Loleatta Holloway - Love Sensation 
Album: Love Sensation, 1980, Gold Mind Records 

• Earth, Wind & Fire with The Emotions - Boogie Wonderland 
Album: I Am, 1979, American Record Company/Columbia Records 

• Barry Manilow - Copacabana 
Album: Even Now, 1978, Arista Records 

• Andy Gibb - I Just Want to Be Your Everything 
Album: Flowing Rivers, 1977, RSO Records 

• Double Exposure - Ten Percent 
Album: Ten Percent, 1976, Salsoul Records 

• KC and the Sunshine Band - That's the Way (I Like It) 
Album: KC and the Sunshine Band, 1975, TK Records 
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BILAGOR 
Musik: 

• Inspelningarna ”2. Viva la Vida (countrypop)", "4. Bad Romance (samtida R&B)" och 
"5. Rolling in the Deep (disco)" 

• Demoversionerna "1. All of Me (countrypop)" och "3. All of Me (samtida R&B)" 

 

Noter: 

• Arrangemang på demoversionerna "1. All of Me (countrypop)" och "3. All of Me 
(samtida R&B)" 

• Arrangemang på inspelningarna "2. Viva la Vida (countrypop)", "4. Bad Romance 
(samtida R&B)" och "5. Rolling in the Deep (disco)" 


