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Inledning 

Mitt examensarbete handlar om min musikaliska resa från nioårig nybörjargitarrist 

till hur jag 20 år senare släpper en skiva med mitt band Sonic Station över hela 

världen. Ni kommer få läsa om min musikaliska bakgrund och hur jag som 

musiktörstande tonåring influeras av allt från grungerock till norsk fjälljazz.  

Detta arbete är koncentrerat till de fem första låtarna jag skrev till skivan 

tillsammans med sångerskan och pianisten Marika Willstedt. 

 

 Musikalisk bakgrund 

Jag är uppväxt i Gamla Enskede i södra Stockholm. I min familj finns en väldigt 

musikintresserad pappa och det var ständigt musik på i stereon med allt från jazz 

till Led Zeppelin till Eurythmics. Min pappa spelar även gitarr så det föll sig 

naturligt att jag gjorde det samma, eftersom det fanns en gitarr i hemmet. Jag 

började spela gitarr på Musikskolan vid 9 års ålder.  

 Från början handlade gitarrlektionerna bara om notläsning och det var svårt att se 

kopplingen mellan det man lärde sig på gitarrlektionerna och musik som man 

lyssnade på. Vilket när jag var 9 år gammal var  Michael Jackson, Roxette och 

Pontus & Amerikanarna. De första två åren tyckte jag inte att det var jättekul med 

gitarren men mamma och pappa tjatade på mig att öva, för vilket jag är mycket 

tacksam idag. Allt eftersom jag förkovrades på mitt instrument och blev äldre blev 

gitarren en större del av mitt liv. Och det var ungefär när jag var 11 år gammal som 

jag fick upp ögonen för rockmusik.    Det nya inom rockmusiken i början på 90-

talet var grungemusiken med band som Nirvana, Soundgarden och Pearl Jam. Jag 

minns fortfarande exakt vad jag gjorde när jag hörde ”Smells like teen spirit” med 

Nirvana för första gången och den påverkade mig starkt. De banden och dess musik 

har påverkat mitt musikintresse och gitarrspel väldigt mycket och är fortfarande 

idag någonting som jag uppskattar att lyssna på. Rent gitarrspelsmässigt betydde de 

mycket för att det var de låtarna som gjorde att jag började öva på ackord, och då 

speciellt barréackord. En helt ny värld öppnades utöver notläsning, melodispel och 

enklare ackordslåtar, som var det jag spelade med min lärare på Musikskolan. Fram 

till dess hade jag främst spelat akustisk nylonsträngad gitarr men nu började jag 

utforska elgitarren och alla dess möjligheter. 



 

 

 De efterföljande åren gjorde jag mer och mer framsteg, vilket ledde till att det blev 

roligare och det resulterade i att jag spelade ännu mera. Det var fortfarande 

rockmusik som det kretsade kring, även om banden jag lyssnade på varierade. 

Soundgarden var, och är, det band som alltid legat mig närmast till hjärtat och 

eftersom deras musik är lite svårare (udda taktarter, avancerade riff och olika 

stämningar på gitarrerna)  jämfört med t ex. Nirvana och Pearl Jam, har de känts 

lite mer spännande och det har alltid funnits någonting att utforska i deras musik. 

Men jag lyssnade och spelade ofta till skivor av till exempel Metallica och Rage 

Against the Machine.  

Det var vid de här åren (slutet på mellanstadiet och högstadiet, 1994-1998) som jag 

började spela med kompisar i olika band. Det var allt ifrån bluesband till Rage 

Against the Machine-coverband. Det var väldigt utvecklande och viktigt eftersom 

det var då man kunde prova på att spela saker man upptäckt och övat på hemma. 

Att kompisarna blev imponerade när man kunde spela en ny låt fungerade också 

som en sporre till att lära sig mera. 

Naturligtvis var det inte bara rockmusik som jag lyssnade på under min uppväxt. 

Michael Jackson som jag nämnde tidigare har varit en artist som följt mig genom 

alla år. Det skulle senare visa sig att producenten Quincy Jones och alla musiker 

som Michael Jackson använde sig av under mina favoritår 1978-1987 var musiker 

från Los Angeles som jag senare skulle få upp ögonen för.  

 Hip-hopartister som Snoop Dog, Dr Dre och Warren G lyssnade jag mycket på 

under mellanstadiet. Ironiskt nog var dessa också från Los Angeles och samplade 

ofta västkustartister. Till exempel bygger Warren Gs låt ”Regulate” på Michael 

McDonalds västkustklassiker ”I keep forgetting”. 

 Jag var även intresserad av den brittisk britpopen med band som Oasis, Supergrass 

och Hurricane #1. Och svenska popband som Kent och Jumper spelades ofta i min 

stereo. 

 Även kommersiellare populärmusik som Britney Spears, Westlife och Backstreet 

Boys gick hem hos mig och jag lånade ofta min lillasysters skivor för att planka 

ackorden och melodierna på Max Martins produktioner. 

 Så om rockmusiken var det som inspirerade mig mest var jag en musikalisk 

allätare. 

 Det var i slutet av högstadiet (1997-1998) som min lärare på Kulturskolan (f.d 

Musikskolan) fick upp mina ögon för jazz och improvisation. Det började med 

bossanovor och enkla jazzstandards som ”Blue Bossa” och ”Autumn Leaves”. 

Samtidigt började mina bästa vän Jonathan Fritzén lyssna väldigt mycket på jazz 



 

 

och jazzfusion och detta ledde mig in på en ny väg. 

 Från början gällde det mest att lära sig de nya ackorden, som hör till jazzmusiken, 

och utforska nya skalor som min gitarrlärare lärde mig. Och jag började samtidigt, 

genom Kulturskolan, spela i ett jazzband en kväll i veckan. Vi spelade 

jazzstandards och improviserade över vändorna. Jag minns att jag först tyckte det 

var lite pinsamt att improvisera helt själv, men efter ett tag vande jag mig och det 

blev istället ett tillfälle att utvecklas och prova skalor och ackord man utforskat 

hemma. Det var också nu som jag började se ett samband mellan tonarter, skalor 

och ackord. 

 Jag fortsatte hos min gitarrlärare och spelade varje vecka i jazzbandet, men mitt 

intresse för gitarren svalnade mot slutet av högstadiet och jag spelade allt mindre 

och mindre. När jag började på gymnasiet tog det dock fart igen när en musiklärare 

på skolan upptäckte mina kunskaper inom gitarr och jazz. Jag började spela mer 

igen och fick en tanke på att jag skulle byta gymnasium till musiklinjen på Södra 

Latin. Jag sökte och kom in. Det var från det året som jag verkligen började satsa 

på musiken, och det var nu jag började ta stora kliv framåt i min utveckling. Av 

gitarrläraren Thomas Wixtröm lärde jag mig mycket i jazztraditionen. Det var nya 

låtar, avistaläsning, ackordläggningar och att lära sig hitta toner, arpeggion och 

skalor över gitarrhalsen. På Södra Latin gick det också många gitarrister vilket 

gjorde att det blev mycket konkurrens, men på ett positivt sätt snarare än ett 

negativt. Det sporrade mig till att lära mig mer. 

 Det var också på Södra Latin som jag började skriva egen musik, och detta visade 

sig så klart vara ett väldigt bra sätt att utveckla både musikaliteten och 

gitarrspelandet. Att skriva musik är ju som att improvisera långsamt, man testar 

olika ackord, melodier och lär sig därför hur saker hänger ihop. Från början var det 

mest jazz-pop inspirerad av Pat Metheny Group och amerikanska 

västkustgitarristen Lee Ritenour. Men mitt intresse för att komponera skulle bara 

bli större och större. 

 Hösten 2003 började jag på Framnäs Folkhögskola och det var nu först som jag 

började öva mer strukturerat. Tidigare hade jag mest spelat till skivor eller 

bakgrunder, skrivit låtar eller spelat in låtar på min dator. På Framnäs utvecklades 

jag mycket snabbt och började hitta mig själv och förstå hur jag ville låta. Jag har 

alltid tyckt att melodier ska vara vackra och stå i centrum och med bättre teknik 

och bättre gehör kunde jag börja spela det jag hörde. Här fanns också möjlighet att 

spela tillsamman med motiverade kompisar och vi utforskade tillsammans 

jazzvärlden. Alla bodde på skolan och man hade alltid instrumenten och 



 

 

ensemblerummen nära till hands. Att ständigt spela tillsammans med andra ledde 

till ett större självförtroende och ett större lugn i musicerandet.  

 Inriktningen på skolan var standardjazz och bebop och det var viktigt för många av 

lärarna att eleverna skulle lära sig det språket. Vi sög alla åt oss av allt vi lärde oss, 

men personligen fastnade jag aldrig för den typen av jazzmusik. Jag var mer 

intresserad av modal jazz eller jazz-pop där melodierna fick en större plats. 

 Hösten 2004 började jag på Fridhems Folkhögskola som också är en skola med 

väldigt duktiga och motiverade elever. Vi var ca 40 elever på jazzlinjen, till 

skillnad från Framnäs där vi bara var ca 10. Fridhem var en viktig del i min 

utveckling och jag fick upp ögonen för väldigt mycket musik som jag inte hört 

förut. Främst från den friare jazzvärlden med norsk producerad jazz. ”Fjälljazz”, 

även kallad ”Fjordjazz” eller ”ECM-jazz”, är vanligen musik som släpps på det 

tyska skivbolaget ECM. Det som tilltalade mig var den stora ljudbilden med 

mycket reverb och modala låtar med många olika delar i. Melodierna står i centrum 

och det är väldigt sällan snabba be-bop-låtar med mycket toner i. Jag lyssnade 

väldigt mycket på artister som Bill Frisell, John Abercrombie, Keith Jarrett, Jan 

Garbarek och Kenny Wheeler. Det påverkade mitt gitarrspel och jag tog till mig 

mycket från den världen. Jag experimenterade med olika pedaler och nya ljud, så 

som volym, dist och delaypedaler. Jag anammade också en spelstil med färre toner 

och mer klanger. Det öppnades helt enkelt många nya dörrar musikaliskt och det 

var många olika intryck som kom till mig under det året. 

 Hösten 2005 började jag på Kungliga Musikhögskolan och var fortfarande fast 

inställd på att jag ville spela den öppnare, modernare, friare och modala form av 

jazz som jag spelat så mycket på Fridhem. Min gitarrlärare, Peter Nylander, gillade 

mitt gitarrspel och ville att jag skulle behålla den riktningen som jag var på väg åt. 

Nylander hjälpte mig med flera av de spelmässiga saker som gått förlorade när jag 

varit så inställd på sound och stil. Min timing hade kommit lite i andra hand och 

jag fick nu flera nyttiga övningar för att få den på plats.  

 Jag tog också lektioner av Mattias Windemo som spelar mer i den friare och 

öppnare stilen. Med honom övade jag på grupptiming, sound, ackordsläggningar 

och solospel.  

 Samtidigt fortsatte jag också att skriva mycket musik, nu väldigt influerad av den 

nordiska jazzen, men också med nya influenser från till exempel folkmusiken. Jag 

hade blivit intresserad av att ha helt fria låtar och låtar som gick i udda taktarter.  

 Men efter mitt första år på Musikhögskolan hade jag nästan helt tröttnat på jazz 

och under sommaren blev jag mer och mer inställd på att spela pop- och 



 

 

rockmusik, den musik som stått mig närmast under alla år. Jag tror att det berodde 

på att på Musikhögskolan blev det så mycket krav på att man skulle kunna spela 

vissa typer av skalor, ackord och ha den rätta timingen och fraseringen. Det blev 

för mycket fokus på det tekniska och jag tyckte att själva musicerandet gick 

förlorat. Det handlade inte längre om musiken, melodierna och låtarna i sig utan 

bara om den enskilda musikerns prestationer. Åren med mycket jazz och övning på 

skalor och ackord har naturligtvis varit till en stor hjälp för min musikalitet och mig 

själv som gitarrist, men jag kände helt enkelt att det inte var den typen av musiker 

som jag ville bli. Jag ställde in mitt sikte på att skriva låtar med sång och text inom 

pop och rockgenren. Resultatet blev Sonic Station-skivan. 

 

Musikaliska förebilder för projektet 

Under mitt första år på Musikhögskolan fick jag upp ögonen för den så kallade 

”Västkustmusiken”, eller ”A.O.R” (Adult Orientated Rock) som den också heter. 

En god vän till mig introducerade mig för skivan ”Airplay” som är ett klassiskt 

västkustalbum producerad av Jay Graydon och David Foster. Musiken tilltalade 

mig direkt, utan att jag egentligen visste att det var västkustmusik och utan att veta 

vilka giganter Graydon och Foster var i genren. Jag har ju dock alltid haft en 

förkärlek till det välproducerade och en ren ljudbild, men detta öppnade dörren på 

riktigt till den världen. 

 Västkustrock eller Westcoast/AOR är genre som kom fram i Los Angeles under 

sent 70-tal och tidigt 80-tal. Den spelades oftast av musiker från Los Angeles 

främsta studiomusikerkretsar och soundet var välpolerat. Harmoniken var mer 

avancerad än vanlig populärmusik och lånade ofta in klanger och ackordsföljder 

från jazzmusiken och arrangemangen var välskrivna. Till de mest framgångsrika 

banden i genren räknas Toto och Chicago. 

 Resultatet blev att jag andra året på musikhögskolan spelade in fyra stycken 

nyskrivna pop/rocklåtar inspirerade av västkustgenren, men egentligen med lika 

många delar inspiration från mina rötter i rock- och popmusiken. Marika Willstedt 

skrev texter till mina melodier och hon sjöng också på alla låtarna.  

 För första gången på länge hade jag en riktning musikaliskt som kändes som rätt 

väg för mig. 



 

 

Bakgrund till arbetet och arbetets syfte 

Examensarbetets utgångspunkt är att skriva fem stycken poplåtar inspirerade av 

västkustgenren och spela in dem. Med ena foten i pop och rockmusiken och med 

andra foten i jazzvärlden vill jag att låtarna ska få en bredd och tilltala både 

popmusikälskare och västkustfantaster. Starka melodier ska stå i centrum och jag 

vill utforska möjligheterna att blanda in jazziga harmonier men ändå få till starka 

poplåtar med hitpotential. 

 Jag har skrivit musiken och Marika Willstedt har skrivit texterna. Vissa låtar har vi 

tillsammans skrivit musik och text. Tillsammans med olika musiker har jag sedan 

spelat in trummor, bas och keyboards. Grundsättning har varit Aron Mellergårdh 

på trummor, Henrik Linder på bas och Jonathan Fritzén på keyboards, men jag har 

även haft andra kollegor med på skivan. 

 Min sättning kommer vara sång, en eller två kör, två gitarrer, keyboard, bas och 

trummor. Jag kommer jobba mycket med arrangemangen och alla kommer ha en 

tydlig roll i varje låt.  

 Som förebilder har jag välpolerade artister och band som Michael McDonald, 

Kenny Loggins, David Foster, Chicago, Bill Champlin, Toto, Jay Graydon, Steely 

Dan, Lee Ritenour, Stephen Bishop och Christopher Cross. Deras välproducerade 

musik med plats för mycket pålägg, detaljer och hittiga refränger tilltalar mig. Men 

som förebilder har jag också artister och band från mina starkaste musikaliska 

rötter - rockmusiken. Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots och Nirvana. 

Det är band med utgångspunkt i attityd, men även med melodier och påhittig 

harmonik. 

Komponerande 

Jag har olika utgångspunkter när jag komponerar.  

 Det vanligaste är att idéer kommer till mig när jag planlöst sitter och spelar med 

gitarren. Ofta kommer ett fragment av en melodislinga, ackordsföljd, kompfigur 

eller ett riff. Om jag tycker att idén verkar vara bra brukar det simultant komma en 

idé till en melodi, samtidigt som jag fortsätter utveckla ackordsföljden eller riffet. 

Jag försöker oftast ganska snart tänka in idén i ett sammanhang. Är det en vers, 

brygga eller refrängdel? Bör den ha variationer i harmoniken/melodin? Är tonarten 

bra? När jag har slipat på idén tillräckligt brukar jag spela in den på antingen 

telefonen eller datorn. Det behöver inte betyda att idén är klar, men tillräckligt klar 



 

 

för att ligga och gro lite tills man kommer på en ny del till den eller kommer på en 

tidigare idé som den kan kopplas ihop med. Har man riktig tur kan denna situation 

ibland leda till en helt klar låt på en gång, men det vanligaste är att det blir små 

delar som jag senare jobbare vidare på. 

 En annan utgångspunkt jag har haft är att helt enkelt bestämma innan vilken typ av 

låt jag ska skriva. Eftersom jag älskar ballader blir det ofta ballader som kommer ur 

mig spontant, så för att få variation på en skiva måste jag tvinga mig till att skriva 

låtar med andra tempon. Jag jobbar likadant som i föregående exempel, med att 

planlöst spela gitarr, men jag försöker helt enkelt skapa idéer från till exempel 

utgångspunkten att det ska vara en up-tempolåt. 

 En annan situation som det kommit fram låtar ur är när jag sitter vid ett keyboard. 

Inte helt sällan provar jag olika ljud på en synt och får inspiration av ett specifikt 

ljud att skriva en figur eller ackordsföljd. Eftersom min klaviaturteknik är 

begränsad måste jag dock ofta efter ett tag ta upp gitarren för att få den harmonik 

jag vill ha. Men då finns ofta riktningen på låten och en del av arrangemanget 

redan klart. 

 Jag försöker så snart som möjligt börja göra ett arrangemang på låten i 

musikprogrammet Logic. Lägga på MIDI-trummor, bas och keyboards för att få en 

bild av hur låten kan komma att låta när den är klar. Ofta ändrar jag om idéerna i 

detta skede. Det vanliga är att jag är nöjd med melodin, men söker variation i 

harmoniken. Jag försöker ofta undvika att ha samma ackord bakom samma melodi 

flera gånger utan varierar gärna harmoniken för att ge melodin en ny känsla.  

 När jag är nöjd med melodierna, harmoniken, formen och övergångarna mellan de 

olika delarna brukar jag börja spela in gitarrer och demosång. Det är först då jag 

brukar börja grotta in mig i detaljer. Det kan vara allt från små rytmiska detaljer 

som ska spelas i trummorna till tillfälliga utsvävningar i harmoniken eller bara 

syntslingor som ska in i arrangemanget. 

 När arrangemanget och helheten känns bra, och allt är inspelat på demonivå, 

brukar jag boka in ett rep med musikerna och samtidigt skicka mp3-versioner på 

låtarna. Då får de en chans att lyssna och komma med egna idéer till 

arrangemanget inför repet och inspelningen.  



 

 

Inspelning och arrangering av gitarr, 
keyboard och leadsång 

Vad gäller arrangemangen på Sonic Stations skiva har jag gått emot tankesättet  

”less is more”. Jag vill istället att det ska vara en tyngd och tjockhet i 

arrangemangen och finnas många små detaljer för lyssnaren att upptäcka både på 

en andra och tredje lyssning. 

Gitarrerna 
 En gitarrstämma består i princip alltid av minst två gitarrer som jag placerar ut 

längst till vänster och längst till höger i ljudbilden för att få ett tjockare gitarrsound. 

Inte helt ovanligt är att jag har en tredje gitarr på stämman som ligger lite svagare 

men centrerad i ljudbilden. 

 På många refränger finns således så mycket som tio gitarrer samtidigt. Ofta har jag 

tre stycken distade gitarrer som spelar i ett lägre register för att få tyngd. Dessa 

brukar jag sen oktavera upp och spela in med två eller tre gitarrer till.  

 De distade gitarrerna är alla inspelade med en Gibson Les Paul i stalläge för att få 

den feta och distinkta tonen från humbuckermikrofonen.  

 Utöver det är det väldigt vanligt att jag har en eller två rena gitarrer. De rena 

gitarrerna spelas generellt med en Fender Stratocaster. Jag använder mig av två 

mikrofonlägen på Stratocastern. Antingen mikrofonen i halsläge, som ger en fetare 

ton. Eller en blandning av halsmikrofon/mittenmikrofon eller 

stallmikrofon/mittenmikrofon – det som kallas äggläge. 

 Användningsområde för halsläge är de solistiska delarna eller mer framträdande 

komp. Till exempel kompet på ”The most beautiful fear” eller solofillsen på 

”Running through the night” (läs mer under rubrik ”Låtarna”).  

 För att få det karaktäristiska 80-tals soundet på en kompgitarr använder jag mig av 

äggläget. Detta ger ett urgröpt diskant ljud vilket gör sig bra ihop med till exempel 

choruseffekt. 

 De flesta distade elgitarrer är inspelade med en Marshall JMP1 rörpreamp 

(förstärkare). Denna är direkt linad in i ljudjkortet. Den har ett karaktäristiskt 

fräsigt distljud som med sin direkta line får en närhet jag tycker passar musikstilen. 

De flesta ägglägesgitarrer är inspelade med en direkt line in i ljudkortet för att få 

till det tunna ofärgade ljudet som är så typiskt 80-talsmusiken. 

 De Stratocasters som är inspelade i halsläge med en tjockare ton är inspelade med 



 

 

antingen Marshall JMP1 preampen, men då med mindre gain än de distade 

gitarrerna. Eller in i en VOX Ac30-förstärkare eller en Fender Blues Deville 

uppmickad med en Shure SM57:a mikrofon. 

 Ofta finns en eller två akustiska gitarrer som spelar ett hederligt ”ringaracka”-

komp på refränger eller ett plockkomp på verser. 

Keyboard 
 Med keyboards brukar jag ofta tänka ett piano eller elpiano i centrum. Bakom det 

har jag nästan alltid en bluepadsynt som med sitt mulliga sound och mjuka attack 

enbart får i funktion att fylla ut ljudbilden. Melodislingor, som ofta kommer in som 

små detaljer för att förgylla arrangemanget, spelas vanligen med någon slags 

bellsynt. I vissa fall har jag använt mig av en fräsigare padsynt för att få synten att 

smälta ihop med distade elgitarrer på till exempel en refräng. 

Leadsång 
Leadsången är naturligtvis det viktigaste på skivan då det är den som ska föra fram 

sångens budskap. Det är också sången som framför melodin och det som blir mest 

signiativt för låten. 

  För det mesta är melodin så pass klar innan vi börjar spela in sång så jag vet exakt 

var jag vill ha alla små variationer i frasering och melodi. Jag är inte så mycket för 

wailingar och adlibs då jag tycker att melodin ska tala för sig själv och en riktigt 

stark melodi behöver inte förändras allt för mycket. Naturligtvis kan det finnas 

poäng med att variera en melodi på till exempel vers två, men generellt vill jag ha 

melodin ganska rakt upp och ner. Dock letar jag ju efter ett uttryck i sången, och 

jag vill att det ska komma från hjärtat på sångaren, så man måste ge utrymme för 

sångaren att göra melodin till sin egen. 

 Inspelningsmässigt är leadsången alltid dubbad med tre röster. En stark i mitten 

och två stycken svagare utpanorerade till vänster och höger för att få ett så fylligt 

sångljud som möjligt. Här är det viktigt att man först spelar in en leadsång som 

man är nöjd med sedan dubbar exakt det uttrycket och fraseringen. 

 På skörare ballader har jag vanligtvis inte dubbat sången på verserna, på grund av 

att man lättare hör de andra rösterna och det tar bort känslan från sången på en 

sådan typ av låt. 



 

 

Inspelningsprocedur 

Inspelningen har inte gått till på traditionellt vis där man först repar med bandet 

sedan går in i studion och spelar in allt samtidigt. Mest på grund av att skippa 

pressen med att behöva spela in versioner vi kan vara nöjda med under en 

tidspressad situation i en studio. Istället har jag spelat in all trummor och bas i en 

mindre studio med obegränsad tidstillgång. Detta gjorde att vi fick mer tid för att 

koncentrera oss på att få grunderna perfekta innan gitarrer, keyboard och sång 

skulle läggas på.  

 Och eftersom det är så pass mycket gitarrpålägg på låtarna hjälpte det att jag 

kunde spela in dem i ett senare skede. Jag brukar ofta jobba efter en grundidé om 

hur arrangemanget ska vara med rytmiska detaljer och ett par gitarridéer som 

grund. Sedan när jag sitter i studion själv med bara bas och trummor som bakgrund 

så spånar jag fram idéer till arrangemanget samtidigt som jag lägger gitarrerna. 

Ett problem som uppstod var att trummorna lades till delvis gammal bas, som var 

inspelad till låtarna i ett tidigare skede. Aron Mellergårdh som spelar trummorna 

hade ett budgetkit med mikrofoner som i mixningsprocessen visade sig var svåra 

att få ett bra ljud ur. Att också spela trummor till redan inspelad bas visade sig vara 

en dålig idé då det inte alltid kändes som om timingen blev naturlig. Därför lades 

en hel del bas om efteråt till de trummorna, vilket förbättrade inspelningarna, men 

det blev inte det bästa resultatet.  

 Att inte ha bra kvalitet i hårdvaran i hela processen är någonting som jag nu lärt 

mig är väldigt viktigt. Det är stora skillnader i mikrofoner och preamps på olika 

ljudkort. Att man tror det ska gå att lösa i mixningsprocessen stämmer inte fullt ut. 

 Jag kände också i efterhand att jag inte var helt nöjd med trumljudet i sitt akustiska 

ursprungsljud. Till exempel var virveltrumman alldeles för högt stämd för mitt 

ideal. När vi sen försökte trigga om virveltrumman var det svårt att få bort 

originalljudet eftersom det läckte in i alla mikrofoner plus att det var det ljudet som 

spelades in av överhängsmikrofonerna och rumsmikrofonen. 

 Trummorna till ”The most beautiful fear” spelades in i Halmstad och Mats ”MP” 

Perssons studio. Den inspelningen hade vi ännu mer tid för att tänka på detaljer, 

spelsätt och sound då vi spelade in den och en till låt (inte med bland de fem 

låtarna i detta arbete) under ttre dagars tid. Dock tyckte jag att trummorna även 

denna gång inte blev inspelade med den noggrannhet och ljudkvalitet som jag ville, 

så det blev en del triggning av den inspelningssessionen också. Men reslutatet av 



 

 

den sessionen blev ändå bättre i kvalité än de som gjordes i Aron Mellergårdhs 

studio. 

 När bas och trummor var inspelade tog jag med mig bakgrunderna hem till 

pianisten Jonathan Fritzén och tillsammans så arrangerade och diskuterade vi fram 

hur spelstilen och sounden skulle vara. Han fick för det mesta spela piano och 

keyboard eftersom tillkommande syntar kunde jag spela och programmera själv. 

Den moderna processen att alla spelar in var för sig och att man sen skickar filerna 

via internet är naturligtvis ett smidigt sätt att hantera en inspelningsprocess på, men 

det går ut över spelkänslan hos den enskilda musikern. När man tillsammans 

skapar i stunden tar man hänsyn till varandra och lyssnar på varandras idéer, vilket 

ger mer värme och en större variation i musiken.  

 Av detta har jag lärt mig att jag måste vara mer vaksam för vad musikerna har för 

utrustning och att jag måste vara noggrannare med att berätta för dem hur jag vill 

att de ska spela och låta. 

 Sen måste det tilläggas att i genren västkustrock, och i allmänhet musik på 80-

talet, så hör det till att trigga trummor med synttrummor, så det är ingenting jag 

gjorde mot min vilja utan var från början en tanke för att få det rätta ljudet. 

Låtarna 

Love's gonna show the way 
Denna låt kom till ett sådant tillfälle när jag satt och spelade planlöst på gitarren. 

Det började med refrängen när jag lekte med tjocka E-strängen på gitarren som en 

bordunton/pedalton och spelade sen olika harmonier från tonarten ovanpå den. 

Topptonerna på harmonierna blev en melodi som jag utvecklade. Snart hade jag de 

första inledande takterna och ganska naturligt kom det sig att det blev en tvåtakt 

som avslutade den inledande refrängfrasen. När melodin sedan fortsätter likadant 

över den kommande 8-taktersperioden går harmoniken bort från pedaltonen och på 

så sätt frigörs den energi som skapats av den.  

 Verserna är desto mer avancerade harmoniskt. Här fick melodin leda och jag 

prövade flera olika idéer harmoniskt innan jag bestämde mig. Det är väldigt många 

synkoper i kompet och till dessa provade jag mig fram tills jag tyckte det fanns ett 

naturligt flöde. Det kan ibland kännas konstlat om allt är synkopiserat, så man 

måste hitta en balans. 



 

 

 Från början fanns inte gitarrsolot med utan det kom till efter att allt var inspelat. 

Jag kände helt enkelt att det fattades någonting i låten så jag klippte ihop en 

övergång till solot som spelas över refrängharmoniken. Det är långt ifrån ett 

improviserat solo utan fungerar mer som ett skrivet mellanspel. Det är två gitarrer i 

oktaver som mot slutet byter till tersstämmor. Den övre stämman är också dubbad 

av en moog lead-synt. 

 Sticket går ner i dynamik för att bryta av det höga tempot som varit men samtidigt 

för att bygga upp till den kommande tonartshöjningen på sista refrängen.  

 Acapellaintrot är också någonting som kom till efter att låten blev inspelad. När 

jag, Marika Willstedt och Kristoffer Fogelmark sjöng in körer på låten hörde vi helt 

enkelt vilken häftigt effekt det skulle bli att börja med enbart deras röster 

tillsammans med Magnus Bäcklunds röst. 

 Det händer mycket i arrangemanget på ”Love's gonna show the way”. På verserna 

utgörs grunden av den synkoperade basgången och ett pianokomp som följer den. I 

vers två adderas en rytmisk elgitarr men i vers tre spelar den en melodisk 

motrörelse till grundkompet. 

 Refrängerna bygger på bas och elgitarr med pumpande 8-delar. På det ligger en 

bellsynt tillsammans med en elgitarr som spelar ett rullande plockkomp.  

I wish I could lie 
 Ännu en låt som började med att jag skrev refrängen först. Än en gång spelade jag 

i E dur och hittade olika ackordsläggningar med öppna strängar, en komprytm med 

ett tydligt 16-delskomp för att få lite skjuts och en möjlig melodi för refrängen. 

Marika som satt bredvid sjöng genast orden ”I wish I could lie...” och idén till 

texten kom upp. Det här är enda låten på skivan som jag har medverkat till texten. 

 I komponerandet av den här låten låten fanns inga ambitioner att ha en avancerad 

harmonik utan det är en ganska straight ahead poplåt med en av de vanligaste 

ackordprogressionerna (I-VIm-IV-V). Verserna ännu simplare och rör sig bara 

mellan tonika och subdominant.  

 Arrangemanget är relativt sparsmakat och består av flera olika gitarrer och syntar. 

 Kompet på verserna bygger på en figur som elpianot gör och som dubbas av en ren 

elgitarr. Bakom det ligger ett piano och två akustiska gitarrer.  Figuren som spelas 

in i halva vers tre är en improviserad melodi som Jonathan Fritzén spontant spelade 

i sitt komp, men jag gillade idén så mycket att jag dubbade upp den med syntar och 

gitarrer. 



 

 

 I trummorna framhävs de största skillnaderna mellan de olika partierna. Under 

verserna spelas ett halvtempokomp med tydliga  markering på 4:orna och 

baskaggen spelar den drivande 16-delskomprytmen. 

 Bryggorna höjer intensiteten lite men är ganska horisontella och jag kan känna i 

efterhand att de blev ganska ointressanta kompositionsmässigt. Melodin är ganska 

tråkig då den inte har något speciellt som biter sig fast och harmoniken är enfaldig.  

 På refrängerna ligger det två stycken akustiska gitarrer som spelar grundkompet 

med öppna strängar. Två distade elgitarrer som spelar kvintackord för att få den lite 

rockigare och två rena gitarrer som plockar för att framhäva kompfiguren. Pianot 

spelar också grundfiguren som gitarrerna gör. 

 Gitarrsolot spelas över två refränger. Jag brukar inte skriva solon men 

improviserar tills jag får fram vissa strukturer, lick och melodier som jag tycker 

passar in. Så gitarrsolona är ofta väl planerade.  

 På sista refrängen finns en del variationer i leadsången och körarrangemanget. 

Kristoffer Fogelmark som sjunger kör på denna låt sjunger melodin samtidigt som 

Marika får en friare roll över melodin för att markera klimax i låten. På vissa 

ställen har vi även markerat hennes adlibpartier med ett körpacket. 

 You have to let me go 
Detta är den rockigaste låten på skivan. Från början var tanken att den skulle låta 

som en klassisk rocklåt från slutet av 70-talet, men soundet ändrades i och med att 

den skulle passa in i helheten på skivan. 

 Den började med att jag kom på grundriffet, som spelas under intro och refränger. 

Versen, bryggan och refrängen skrev jag sedan ihop med Marika och det här var en 

sådan låt som bara kom ur oss och var klar efter 10 minuter.  

 Dynamiskt är det meningen att versen ska vara tillbakahållen och att registret i 

sången ska ligga relativt lågt. I bryggan öppnas allt upp och energin tilltar. Men 

man går ner lite i dynamik när refrängen kommer och den kan nästan uppfattas som 

en refrängsvans till bryggan snarare än en en egen refräng. Skillnaden blir istället 

att intensiteten höjs i sången. 

 Arrangemanget på ”You have to let me go” ändrades om flera gånger innan det 

slutgiltiga resultatet. Ursprungligen var det mer nedskalat och nästan bara gitarrer i 

arrangemanget, men detta kändes tomt och passade inte in i helheten som annars är 

väldigt synt-tät. Därför tillkom till exempel pre-introt med de stora syntarna. Dessa 

fick också rytmiska insatser under intro och refräng i form av en svarsmelodi på 

gitarriffet. 



 

 

 På första versen driver ett 8-delskomp i bas och gitarr låten framåt. Bakom dessa 

ligger ett piano med relativt låg intensitet. På vers två blir skillnaden att en gitarr 

med en plockfigur får ta plats. 

 I vers tre tar pianot mer plats samtidigt som plockfiguren fortsätter i gitarren. I 

vers fyra kände jag att det var tvunget att hända något för att få variation i 

arrangemanget så här ändrar plockgitarren attityd och spelar istället ett hårdare 

rytmiskt singelstringkomp panorerat till höger. I vänster kanal hör man en orgel 

spela en melodislinga. 

 Bryggorna är relativt enkla och här finns bara två gitarrer som lägger ut ackorden 

på första slaget i takterna och de dubbas av en fräsig padsynt. Basen går här ifrån 

åttondelspumpandet och spelar istället ett mer rytmiskt uppbrutet komp. Men för 

att bibehålla rörelse spelar pianot ut desto mer här. 

 I brygga nummer två ligger det en understämma till sången för att höja intensiteten 

ytterligare. 

 Refrängerna bygger på samma idé som introt. Det vill säga gitarriffet och syntarna 

som svarar med en melodi. Men pianot spelar ettriga åttondelar i ett högt register 

inspirerat av tidiga 50-talspianokomp från de första rocklåtarna. 

 Ett körpaket backar upp sångfraserna och mellan dom får sångerskan Tove Lo en 

friare roll när hon sjunger mellanfrasen. 

 I refräng nummer två introduceras en solistisk gitarr för att det inte ska kännas 

som ett helt nytt moment när den senare kommer in i solot. 

 Sticket är min favoritdel i denna låt med sina drömska ackord, elaka sång och sitt 

tunga arrangemang. Två, tillfälligt nedstämda, gitarrer spelar bastonerna med basen 

för att få djup och tyngd i ackorden. Två till gitarrer spelar ackorden i ett högre 

register för att få med hela spektrat. 

 Körarrangemanget har gjorts ihop med syntar och ger hela körpaketet en 

syntetitskare klang. Och på detta en distortionseffekt på leadsången för att göra den 

extra elak. 

Trummorna spelar ett halvtempo vilket jag tycker gör sticket ännu tyngre och 

segare.  

 Precis efter bryter jag ner arrangemanget och låter två gitarrer ensamma spela 

grundriffet. Detta blir effektfullt då man precis kommer från ett stick med stort 

arrangemang och vill bygga upp till klimax i låten som är outrot. 

 Outrot är intro/refräng-riffet som spelas runt och runt. Det inleds med refrängsång 

fast med mer intensitet. Samtidigt fortsätter sologitarren, från refräng två, sitt spel i 

bakgrunden, men tar fart på riktigt när två refränger har gjorts och detta leder ut i 

ett outrosolo som fejdas ut. 



 

 

The most beautiful fear 
Denna bygger på en vers som jag skrev i början på 2000-talet. Min pappa hade 

några år tidigare skrivit en låt som började med samma harmoniska relation 

(Vsus7-IIm7) och den tilltalade mig.  

 Länge var det bara en ackordslinga med melodi som jag spelade då och då. Jag 

spelade aldrig in eller skrev upp den utan det var någonting som helt naturligt kom 

fram då och då. Till slut så insåg jag att jag var tvungen att göra någonting av idén. 

 Detta är också en låt som är relativt enkel harmoniskt och både vers, brygga och 

refräng har i princip samma harmoniska struktur.  

 Verserna bygger på en fallande basgång inom tonarten som på bryggorna landar i 

en mer horisontell harmonik. Refrängerna är också väldigt enkla och utgår varje ny 

period från tonikan. Variationen består i att varje period slutar med antingen VIm 

eller IIm. På sista perioden har jag också skrivit in en mellandominant (III7) och 

refrängen slutar på ett ”sänkt sju”-ackord. ”Sänkt sju”-ackordet ger avslutningen en 

svävande känsla. 

 Dock är arrangemanget på ”The most beautiful fear” desto mer avancerat. I 

grunden finns trummor, bas, percussion och keyboard. Långt fram i ljudbilden 

ligger även en ganska fri kompgitarr som tar stor plats. 

 För att arrangemanget inte ska bli jämntjockt låten igenom börjar den med bara 

bas, keyboard, gitarr, percussion och sång. Trumkompet smyger in efter halva 

första versen med kanstlag på virveltrumman.  

 I vers två mellan första och andra halva la jag in en synkop som spelas i hela 

bandet för att få variation mot andra versen och för att jag tycker det blev en 

effektfull och snygg detalj. I den andra halvan finns en clean elgitarr som 

tillsammans med en synt spelar ett plockkomp, samtidigt som den fria 

kompgitarren tar mer plats solistiskt.  

 Det är i bryggan som intensiteten byggs upp då det delvis tillkommer två akustiska 

gitarrer, men det tillkommer även tre stycken elgitarrer. Den fria kompgitarren som 

fanns på verserna flyttas ut längre till vänster i ljudbilden samtidigt som den får en 

dubbande gitarr till höger i ljudbilden. De andra två elgitarrerna är två stycken 

Fender Stratocaster som, med sitt diskanta äggläge, får en atmosfärisk roll 

tillsammans med en gitarrsynt med liknande klang.  

 På refrängerna får hela kompet mer tyngd då det i trumkompet går över till 

virveltrumma istället för kantslag. De två kompande elgitarrerna lägger ut klanger 

på första slaget i takterna. I takt tre i period ett och tre skrev jag in en rytmisk figur 



 

 

som slutar med en markering som spelas av alla. Den är också förstärkt med de 

atmosfäriska Stratocaster-gitarrerna. Jag tycker denna figur gör refrängen mer 

levande, jämfört med om vi hade spelat de relativt enkla ackorden i detta 

långsamma tempot rakt av.  

 För att få ännu mer rörelse i refrängerna finns även en programmerad marimba 

som spelar en 16-delsfigur i bakgrunden. 

 Klimax i låten kommer efter den andra refrängen. Efter en takts uppbyggnad 

kommer den tredje refrängen som Magnus Bäcklund sjunger friare med fler 

wailingar och i ett högre register. Marika Willstedt och Kristoffer Fogelmark i 

kören får istället ta över melodin. I gitarr och synt tillkommer en plockfigur med 

fyra toner som rullar över alla ackorden i sista refrängen. 

Running through the night 
En av de första låtarna jag skrev till skivan och ännu en låt som kom till av att jag 

planlöst spelade på gitarren. Den började med att jag övade på olika arpeggion och 

jag fastnade för de stora intervallerna när jag bröt ett F#m9 med grundton, kvint, 

nia, ters och sjua. 

 Ursprungligen skulle låten börja med en elgitarr som spelade slingan samtidigt 

med en aggressiv virveltrumma på två och fyra, men arrangemanget ändrades flera 

gången på denna låt innan det slutgiltiga resultatet.  

 Jag och Marika Willstedt skrev en text till denna låt tillsammans som hette ”He 

cares for no one”. Men efter noga övervägande så valde vi att anlita en ny 

textförfattare till denna låt, eftersom vi kom fram till att texten blev alldeles för 

banal och tråkig. Min pappa Hans Kronbrink skrev en ny text till den som handlar 

om en relation som bryts. 

 Detta är en av de låtarna som jag i efterhand är mest nöjd med då jag tycker den 

känns väldigt intressant i sitt arrangemang. Melodin känns egen och refrängerna 

följer inte den vanliga mallen på hur en melodi ska vara, utan hooken ligger i en 

”ahh”-kör och sen kommer ett svar i ett lägre register. Den har också en varierande 

form med flera olika delar och med både ett speciellt intro och outro.  

Verserna och bryggorna har en synkopiserad rytm som spelas av bas och 

bastrumma. Den ligger över två takter och ger låten det driv som behövs. 

 Den börjar med sex gitarrer som tillsammans med ett piano spelar slingan. Fyra 

akustiska stålsträngade gitarrer och två stycken rena Stratocasters i äggläge. För att 

få de akustiska gitarrernas öppna strängar att låta så mycket som möjligt spelade 

jag in de i två omgångar. Två av de spelar arpeggiot uppåt och två av dom spelar 



 

 

det nedåt. De två elektriska gitarrerna som inte är lika starka i volym spelas i ett 

svep. 

 Efter 8 takter kommer en rytmiskt pumpande synt in för att bygga upp energin tills 

dess att trummor kommer in. Samtliga distade kompgitarrer spelar powerchords 

och distade leadgitarrer spelar slingan.  

 När versen börjar går man ned i dynamik. Ett plockkomp på en akustisk 

stålsträngad gitarr tillsammans med ett elpiano. På vers två tillkommer en 

marimbasynt som spelar ett staccato åttondelskomp för att få lite mer rörelse i 

arrangemanget. Man kan också höra två stycken Stratocasters i äggläge som 

plockar och delvis tar över den akustiska gitarrens roll. De plockar delvis unisont 

men också i tillfälliga tersarrangemang.  

 Vers tre är utfylld med desto fler detaljer. Delvis så finns en solistisk leadgitarr 

som fyller ut mellan sångfraserna. Och när David Larson spelade piano på denna 

låt så spelade han melodifiguren i takt fem spontant, men jag gillade idén så 

mycket så jag dubbade upp den med en bellsynt och två gitarrer, vilket är en av 

mina favoritdetaljer på denna låt. Sådana detaljer förgyller och bibehåller intresset 

för lyssnare på senare lyssningar. 

 Bryggorna är mer intensiva med unisona prickar i första takten och med en 

svarande åttondelssynt. Här kommer också lite körstämmor med i arrangemanget. 

 Refrängerna inleds med ett desperat ”ahh” av ett körpaket med Marika Willstedt 

och Kristoffer Fogelmark. Det svaras först av en synt i vänster kanal och sedan av 

Marika som sjunger ”through the night” eller ”out of sight”. Trummorna spelar ett 

ridekomp för att höja energin samtidigt som distade gitarrer tillsammans med basen 

spelar ett pumpande åttondelskomp. 

 I andra halvan av refräng nummer två läggs det på flera stämmor i körpaketet för 

att höja intensiteten.  

 Sticket samlar ihop en energin i ett halvtempo spelat på pukorna i trummorna. Det 

finns två rena gitarrer som spelar antingen ettor på varje ackord eller 

åttondelssynkop in till ny takt. Det finns också två distade gitarrer som spelar en 

statisk rytmisk figur i varje takt. 

 Efter sticket kommer ett mellanspel som tar ner intensiteten ytterligare. Det 

påminner om introt men innehåller även två distade leadgitarrer. Dessa svarar 

varandra panorerade ut till vänster respektive höger. In till outrot spelar alla unisont 

ett bluesigt fill som leder in till tonartshöjningen. 

 Outrot är klimax och här får Marika adliba fraser ur texten i ett högt register. Alla 

körer är med i sina samtliga stämmor och en gitarr spelar en sparsmakad solistisk 

stämma.  



 

 

 Arrangemanget på outrot kom till av en slump. Eftersom den nya texten skulle 

spelas in spelade vi in den över en färdigmixad bakgrund. Av misstag hade vi 

glömt att ta bort outrofejden. När jag sen kopierade upp blocken av leadsång och 

körpaket till slutet av låten hamnade de helt för sig själva till slut. Detta blev en 

häftig effekt och jag valde att behålla den idén. 

Resultat och skivkontrakt 

Tanken från början var att bara spela in låtarna som en dokumentation men allt 

eftersom växte en tanke på att göra en skiva och på något sätt få ut musiken.  

 Jag bestämde mig för att skriva fem låtar till och göra en hel skiva av det. Jag hade 

några gamla låtar, jag skrev några nya och Marika bidrog även med en låt som 

resulterade i fem nya låtar: ”My last reafrain”, ”Hold on to me”, ”Never let the 

sunshine die” och ”Reasons”. 

 Jag funderade mycket på hur jag skulle få ut min musik. En idé var att helt enkelt 

göra en skiva för att sälja privat och sen lägga ut den digitalt på Spotify och iTunes. 

Men samtidigt gjorde jag en enkel hemsida där jag skrev en kort presentation, la 

upp tre halvklara mixar och sedan mailade fyra stycken skivbolag länken. 

 De bolag jag kontaktade var italienska Frontiers Record, svenska Zink music, 

tyska Avenue of Allies och AOR Heaven. Alla är independentbolag men som 

släpper de största artisterna inom genren. Frontiers har till exempel Toto, Bobby 

Kimball, Rick Springfield och Richard Marx som sina artister. Jag fick avslag från 

AOR Heaven som tyckte att ”Love's gonna show the way” var en fantastiskt låt 

men att helheten i sig var för soft och orockig för deras bolag. Svenska Zink music 

hörde av sig och tyckte det lät fantastiskt men berättade att de i princip slutat 

släppa skivor. Avenue of Allies hörde av sig och var väldigt angelägna om ett 

samarbete men jag valde att släppa förhandligarna med dem när jag fick svar från 

Frontiers Records, som hörde av sig väldigt kort med ett ”Financial proposal”. 

 Först förstod jag inte vad det var eftersom många av de termerna var nya men det 

kändes också märkligt att de inte skrev någonting om att de gillade musiken utan 

bara en deal rakt upp och ner. 

 Frontiers fåordighet fortsatte också i de kommande diskussionerna. När jag till 

exempel bad dem specificera vad de gjorde för PR fick jag till svar: ”We do 

commercials in magazines and webzines and have a lot of connections all over the 

world”. Det kändes naturligtvis lite vanskligt, men eftersom jag känner Robert Säll 

som driver bandet Work of Art som också släpps på Frontiers, frågade jag honom 



 

 

om deras bemötande. Han sa att de var väldigt fåordiga och att det mesta berodde 

på deras undermåliga engelska kunskaper. Men han var nöjd med deras PR och det 

har gått väldigt bra för hans band.  

 Jag lyckades förhandla upp min royalty. De skickade två kontrakt på vardera 25 

sidor på engelska. Ett skivkontrakt men också ett förlagskontrakt. Dealen var en så 

kallad ”License agreement”, vilket innebär att de hyr mastern i 5 år. De står för all 

skivomslagsdesign, tryckning av skivan, distribution world wide och PR. 

 Jag kände att engelskan i kontraktet med alla nya termer som jag knappt hört förut 

krävde att jag skulle ta hjälp av en jurist för att titta igenom kontraktet. Det blev 

naturligtvis en extra utgift för mig men det kändes också värdefullt för att inte bli 

lurad. Han tyckte kontraktet såg bra ut, förutom några få detaljer som att till 

exempel releasedatum inte var specificerat. Samtidigt stod det att alla musiker på 

skivan var förbjudna att släppa någon egen skiva tre månader innan och tre 

månader efter release. När jag påpekade detta för Frontiers ändrade de så att det 

blev bara jag som inte fick släppa någonting annat i och med utgivningen av skivan 

och det kändes mer rimligt. Dock ville jag ha ett releasedatum specificerat, men det 

kunde de inte ge mig då det var så många faktorer som spelade in. Till exempel hur 

distributörerna och de som ger ut skivan på licens världen runt har för schema i 

sina utgivningar. Men jag fick i alla fall in på kontraktet att skivan skulle ges ut 

någon gång 2012 (kontraktet skrevs på november 2011). Men ganska snart därefter 

fick jag mail om att skivan skulle släppas redan 28 februari 2012. 

 En annan sak i kontraktet som oroade mig var optionen på två skivor till. Jag 

lyckades förhandla ned det till en skiva, men option är fortfarande någonting som 

bara gynnar skivbolaget. Option innebär att om bolaget vill släppa en skiva till kan 

de fråga om jag vill göra det. Om jag vill det blir det en skiva till, men om jag inte 

vill det så behöver jag inte göra det. Haken är då bara att eftersom de har option, 

och nyttjar den, så kan jag inte gå till något annat skivbolag, eller släppa den på 

eget, och släppa skiva som ”Sonic Station” eftersom de äger optionen. Men detta 

var ett krav från dem eftersom de menar att de inte vill lägga ner pengar och tid på 

att promota en ny artist som sedan kan gå till något annat bolag eller släppa själv 

och på så sätt utnyttja det som de gjort för en.  

 Jag hade en idé angående skivomslaget att jag skulle sitta på framsidan väntandes 

på en bänk och att det skulle stå ”Sonic Station” som ett namn på en tågstation. 

Detta gillade inte skivbolaget som sa att det var omöjligt att jag skulle vara på 

framsidan. Eftersom många skivomslag i genren innebär drakar, eld, demoner och 

svärd blev jag orolig och försökte förklara för dom att jag ville ha en enklare och 

renare framsida. Resultatet blev en kompromiss som egentligen ingen av oss blev 



 

 

nöjda med. Men slutresultatet blev ändå 2.000 sålda fysiska skivor, 10.000 

spelningar på Spotify och 100 sålda skivor digitalt på iTunes. Det är siffror som jag 

inte hade kunnat nå ut till som debutant om jag hade distribuerat och marknadsfört 

den själv. Det har dock inte resulterat i några pengar, förutom förskottet, men för 

mig var det viktigare att nå ut till och börja bygga upp en publik än att tjäna några 

pengar på skivan. 

Slutledning 

Skivan fick bra recensioner och har sålt mer än vad jag hade hoppats på. Jag är 

väldigt nöjd med skivan som helhet och den har öppnat upp dörrar för mig och gett 

mig kontakter över hela världen som jag kan vända mig till när jag vill få ut mer av 

min musik. Och publiken som jag fått och antalet sålda skivor har satt mig i en 

bättre situation när jag nu förhandlar om skiva nummer två, som förväntas bli klar 

till hösten 2013.  

Jag ser den första skivan som ett test. Eftersom det var den första skiva jag 

producerade provade jag mig fram och resultatet blev naturligtvis varierat. Jag är 

väldigt nöjd med låtmaterialet som jag hade, men inspelningsproceduren kan både 

effektiviseras och förbättras. 

 Processen till den nya skivan har jag lagt upp på ett mer traditionellt sätt. Vi har 

repat först och sedan spelat in trummor, bas och keyboard till ett klicktrack och 

förinspelade slaskgitarrer (för att ge mer känsla av hur låten ska låta). På så vis kan 

jag fortfarande styra över processen från teknikerrummet i studion samtidigt som 

de spelar till varandra på ett helt annat sätt än att man skickar filerna i efterhand. 

Detta verkar ge ett väldigt bra resultat spelmässigt då man märker att de får 

impulser av varandra som ger mer liv till inspelningen.  

Jag har också hyrt in mig i en bättre studio, vilket naturligtvis kostar mer, men det 

kommer ge ett mycket bättre resultat. Jag kommer också mixa denna skiva själv 

och det hade jag aldrig kunnat göra utan att ha suttit med Erik Metall när han 

mixade den första skivan. 

 

Jag tror att stor del av framtiden i musikbranschen är ”gör det själv”, så jag känner 

verkligen att jag har lärt mig mycket av detta. Allt från komposition och 

arrangering till inspelning och mixning. Men också kontakten med skivbolag och 

distributörer. Skivkontrakt, förlagskontrakt och royalties och allt vad det innebär att 

släppa en skiva. Att också inte bara göra musik utan också göra omslag till skivan, 



 

 

fotografering och designen till bookleten i CD:n. Sen finns det också hela PR-sidan 

och kontakt med media, intervjuer och att jobba själv med de sociala mediernas 

fördelar.  

All denna nya kunskap tar jag med mig när jag ska få klart nya skivan och 

förhoppningsvis en massa andra projekt i framtiden också. 

 

Referenser: 

Referenser till några av mina musikaliska förebilder genom åren: 

Jag upptäckte Michael Jackson när han släppte skivan Dangerous 1991.  

http://www.youtube.com/watch?v=D-bHN3v8clI 

Soundgarden live 1994. Jag var på samma turné i Globen som 12 åring och det 
hade en jättestor inverkan på mig. 

http://www.youtube.com/watch?v=oer9gZsazMI 

Rage against the machine som jag såg i Solnahallen 1996.  

http://www.youtube.com/watch?v=ftMRo1jw_Rc 

Lee Ritenour som tilltalade mig med melodiska låtar, tillrättalagda gitarrspel och 
sound. 

http://www.youtube.com/watch?v=kmsmtF9wMjc 

Bill Frisell med sitt klangspel och oklanderliga gitarrton 

http://www.youtube.com/watch?v=Svzv-YkUzdk 

Toto med sina perfekt genomtänkta arrangemang, fantastiska musiker och episka 
inspelningar. 

http://www.youtube.com/watch?v=Mg4rJRjlKgg 

Producenten Jay Graydon som satte facit för hur västkust-musik ska arrangeras och 
produceras. Här tillsammans med Al Jarreau. 

http://www.youtube.com/watch?v=NwGIOLfGP6c 

Och slutligen David Foster som var en av de största producenterna på 80-talet men 
som fortfarande lyckas hålla sin karriär på topp. (Nu senast med att ha upptäckt och 
signat mina bandkompisar Henrik Linder och Aron Mellergårdhs band ”Dirty 
Loops” på sitt skivbolag. ) 

http://www.youtube.com/watch?v=R0-nKAgxJIQ 

 

 


