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SAMMANFATTNING

Fem låtar från Richard Pages skiva Peculiar Life har analyserats med syfte att ta reda på vad det är  

som ger dem dess sound. Analyserna har gjorts genom läsning av bookleten till skivan, 

informationssökning på internet, genom att titta på videodagbok från inspelning av skivan och 

genom att lyssna på låtarna. Analyserna har delats upp i kategorierna skriven information, video, 

utrustning och låtanalyser. Analyserna har visat att alla led i produktionen har stor betydelse för 

slutresultatet. Informationen som samlats in har använts till att återskapa soundet genom att 

komponera, arrangera, producera, spela in och mixa fem egna låtar baserat på analyserna. En 

undersökning gjordes med en grupp bestående av 66 gymnasieelever på estetiskt program med syfte 

att ta reda på om de egenkomponerade låtarna har samma sound som referensmaterialet. Ljudklipp 

från referenslåtarna och de egenkomponerade låtarna spelades upp tätt efter varandra varpå eleverna 

fick besvara en lyssnarenkät som tagits fram. De kategorier som betygsattes i enkäten var 

harmonier, arrangering och produktion. På enkäten fanns en förklaring av kategorierna. Resultatet 

från enkäten har sammanställts och analyserats och visar på ett delvis lyckat genomförande inom 

samtliga bedömningskategorier. Det första låtparet fick högt betyg, det andra låtparet fick 

medelbetyg och det tredje låtparet högt betyg. 
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1. VISION

1.1 Inledning

Jag skriver mycket låtar och har arrangerat, spelat in och gjort färdiga produktioner av många av 

mina låtar. Jag har dels spelat in med några olika band där allt i slutproduktionen spelats och 

sjungits av de musiker som framför samma saker live men jag har också jobbat helt själv in-the-

box1. Jag har en förkärlek för produktioner med stort sound, alltså med många olika instrument och 

mycket effekter. Jag känner dock att jag har mycket att lära mig kring hur man bygger upp ett stort  

sound, baserat på att jag tycker att ofta när jag har många instrument och mycket effekter låter  

helheten otydlig och överproducerad. Jag fick nyligen tips om en intressant skiva av Richard Page2 

som har den sorts sound som jag vill bli bättre på att lära mig; det är många olika beståndsdelar utan 

att det känns otydligt, det är en stor ljudbild, det är snyggt sångsound och det är intressanta 

arrangemang på låtarna, både harmonimässigt men även hur de olika beståndsdelarna hanteras 

under låtens gång. Jag har därför bestämt mig för att analysera fem låtar från den skivan och 

återskapa det soundet på och med fem av mina egna låtar.

1.2 Syfte

Fem låtar från skivan ”Peculiar life”3 ska analyseras med syfte att sedan kunna skapa liknande 

produktioner. Vad är det som ger de här låtarna dess sound? Hur ska man gå tillväga för att 

återskapa soundet från de här låtarna? Har jag lyckats återskapa soundet?

1.3 Metod

- Information kring produktionen har sökts i skivans kringmaterial och även på internet och 

informationen har matchats mot de förutsättningar som fanns.

- Fem utvalda låtar har analyserats.

- Fem egenkomponerade låtar har spelats in, editerats och mixats baserat på vad som kom fram i 

analyserna.

1. Man jobbar i datorn, med mjukvara, istället för mot extern hårdvara.
2. Låtskrivare och artist, sångare i Mr. Mister och Pages. Han har släppt tre album med Pages, fyra album med Mr. 
Mister, fyra soloalbum och skrivit låtar åt och med en mängd stora namn, bl.a. Kenny Loggins, Madonna, Josh Groban, 
Céline Dion och Donna Summer.
3. Richard Page (2010)
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- En enkät har skapats och en lyssnarundersökning har genomförts. 

2. GENOMFÖRANDE

2.1 Informationssökning kring produktionen

2.1.1 Skriven information

Det fanns en lista i skivans booklet med vilka som var delaktiga i produktionen. I listan fanns även 

information om vilken studio skivan spelats in i, The Woodshed Recording Studio4. På studions 

hemsida fanns information om vilken utrustning som finns där. En sammanställning över de 

mikrofoner som fanns i den studion5, deras egenskaper och karaktär gjordes och på internet 

undersöktes deras frekvensgångar samt utseende.

2.1.2 Video

Det fanns en video6 från inspelningen av skivan. Den är från inspelningen av en låt som inte är med 

bland de som analyserats men mycket av utrustningen och uppmickningen bör vara densamma på 

hela skivan. Många av de instrument och mikrofoner som användes syntes i videon. Informationen 

fördes in i ett utrustningsanalysdokument7. För de instrument det inte gick att hitta någon specifik 

information om gjordes allmänna undersökningar för att hitta olika tillvägagångssätt som finns vid 

inspelning och den informationen fördes in i samma dokument. Även boken ”Professional 

Microphone Techniques”8 användes för att hitta allmänna tillvägagångssätt.

2.1.3 Analys av tillgänglig utrustning

Information om den tillgängliga utrustningen sammanställdes. Den informationen skaffades fram på 

samma vis som informationen kring utrustningen som använts på Peculiar Life. Utrustningen 

jämfördes och analyserades och de analyserna ligger till grund för vilken utrustning som användes 

på inspelningarna9.

4. http://woodshedrecording.com/
5. BILAGA 2: ”Gibbs Mikrofonlista”
6. Video 1 i referenslistan.
7. BILAGA 3: ”Analys – Utrustning”.
8. Huber och Williams, 1998
9. BILAGA 4: ”Analys - Akustisk gitarr” och BILAGA 5: ”Uppmickning Vid Inspelningen”.

http://woodshedrecording.com/
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2.2 Låtanalyser

De låtar som analyserades var: ”A Kiss On the Wind”, ”You Are Mine”, ”Peculiar Life”, ”The Truth 

Is Beautiful” och ”Waiting”. Det som analyserades var tempo, taktart, låtstruktur, ackord, melodier 

och rytmiseringar. Analyser har även gjorts av instrumentering och när och hur man 

arrangeringsmässigt lyfter in de olika instrumenten. Separata analyser har gjorts för varje låt och 

även en sammanställning från samtliga låtar10. 

2.3 Egen produktion

Det som kommit fram i låtanalyserna i 2.211 tillämpades på fem egenkomponerade låtar. 

Inspelningen gjordes enligt analyserna från 2.1. Genom mixproceduren lyssnades det regelbundet 

på referenslåtarna för att försöka komma nära både helheten och de enskilda instrumenten i fråga 

om sound, volymnivåer, panoreringar och effekter. Vid behov har boken ”Mixing engineers 

handbook”12 lästs för att hitta allmänna tips om hur man kan tänka vid mixning.

2.4 Enkät

En enkät13 togs fram. Enkätens bedömningskategorier valdes ut baserat på vad som framkom som 

viktigt för helhetens sound under analysarbetet. De kategorier som betygsattes i enkäten var 

harmonier, arrangering och produktion. På enkäten fanns en förklaring av kategorierna.

2.4.1 Urval

66 elever från estetiskt program besvarade enkäten. De kommer från tre olika årskullar på 

gymnasiet och bör därmed vara mestadels i åldrarna 15 till 19 år. Det var elever med blandade 

instrumentinriktningar och förkunskaper. De bör ge en bra bredd som lyssnargrupp med sina olika 

intresseområden, kunskapsnivåer och olika uppfattning om mina bedömningskategorier.

10. BILAGA 6: ”Analys - A Kiss On The Wind”, BILAGA 7: ”Analys - Peculiar Life”, BILAGA 8: ”Analys - The Truth 
Is Beautiful”, BILAGA 9: ”Analys – Waiting”, BILAGA 10: ”Analys - You Are Mine”, BILAGA 11: ”Analyser – 
Sammanställning”.
11. BILAGA 12: ”Under A Clear Sky - Arr och Inspelningsplanering”, BILAGA 13: ”Under A Clear Sky - Text och 
ackord”, BILAGA 14:  ”Just Within My Reach – Ackord”, BILAGA 15: ”Just Within My Reach - Arr och 
Inspelningsplanering”, BILAGA 16: ”Just Within My Reach – Text”, BILAGA 17: ”Winter´s Gone – Ackord”,  
BILAGA 18: ”Winter´s Gone - Arr och Inspelningsplanering”, BILAGA 19: ”Winter´s gone – Text”, BILAGA 20: ”See 
You Smile - Arr och Inspelningsplanering”, BILAGA 21: ”See You Smile - Text och Ackord”, BILAGA 22: ”Insomnia 
– Ackord”, BILAGA 23: ”Insomnia - Arr och Inspelningsplanering”, BILAGA 24: ”Insomnia – Text”
12.  Owsinski , 2006
13. BILAGA 25: ”Enkät”.
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2.4.2 Genomförande av enkät

En oral presentation14 lästes upp för lyssnargruppen. Par av ljudklipp som är representativa för 

arbetet spelades upp15.

2.4.3 Enkätresultat

Enkätresultatet sammanställdes16.

3. RESULTAT

 

3.1 Vad är det som ger de här låtarna dess sound?

3.1.1 Utrustning

De instrument som valts har varit av hög kvalité17 och har hanterats av skickliga musiker18. Som 

exempel kan nämnas att den akustiska gitarren som används är en Martin HD-2819. Man har valt 

mikrofoner och uppmickningar20 som har fångat instrumentens karaktär och musikernas prestationer 

på bästa sätt och varit väldigt noggrann vid inspelningen för att försäkra sig om att man får bästa 

möjliga ljud att jobba med21.

3.1.2 Låtmaterial

Arrangemangen byggs upp av många olika instrument som enskilt spelar enkelt, sparsmakat och 

tillbakahållet men som i helheten fyller en viktig funktion både gällande harmonier och 

rytmiseringar. Låtstrukturen och hur arrangemangen växer påverkar upplevelsen av låtarna som 

helhet. Under en låts gång lyfts fler och fler instrument in och analyserna har visat att i snitt ingår 

det dubbelt så många instrument på sista refrängen som på första versen22. 

14. BILAGA 26: ”Oral presentation”.
15. BILAGA 27: ”Ljudklipp till enkät”.
16. BILAGA 28: ”Enkätsammanställning”.
17. BILAGA 3: ”Analys – Utrustning” och BILAGA 4: ”Analys - Akustisk gitarr”.
18. Se skivans booklet för medverkande personer.
19. Pris från 20595:- http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=140572
20. BILAGA 5: ”Uppmickning Vid Inspelningen”.
21. BILAGA 29: ”Mailkontakt”.
22. BILAGA 11: ”Analyser – Sammanställning”.

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=140572
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3.2 Hur ska man gå tillväga för att återskapa soundet från de här låtarna?

3.2.1 Inspelning

När man ska spela in instrument till den här sortens produktion måste man försöka fånga 

instrumentens karaktär så naturligt som möjligt. Man måste lyssna på de instrument man har att  

använda sig av och hitta rätt mikrofoner och uppmickningar för produktionen. När man har en 

första gissning på hur man ska gå tillväga får man spela in och lyssna av hur det faktiskt låter på 

inspelningen och justera tills man är nöjd23.

3.2.2 Låtmaterial

Man får vara beredd att ändra ackord, ändra på ackordsföring, ändra hur melodier ligger, ändra 

rytmisering och fraseringar. Förändrad låtstruktur kan också vara nödvändig med t.ex. förlängning 

eller nedkortning av olika partier av låtarna för att få ett annat flyt i helheten och ha möjlighet att  

lyfta in instrument på samma sätt som analyserna visat på. Arrangemangen bör byggas upp på 

samma sätt som referenslåtarna, i det här fallet med instrument som enskilt spelar väldigt enkelt  

men som i helheten fyller en viktig funktion.

3.3 Har jag lyckats återskapa soundet?

Här nedan följer enkätsammanställningen. Enkätens utformning, vilken information som delats ut 

till lyssnarna och vilka ljudklipp som spelats upp finns dokumenterat i varsin bilaga24.

Kategorier 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or ”Vet ej”

Harmonier 2/66= 3% 10/66=15% 22/66=33% 23/66=35% 6/66=9% 3/66=4,5%

Låtpar 1 Arrangering 2/66=3% 6/66=9% 18/66=27,5% 28/66=42,5% 9/66=13,5% 3/66=4,5%

Produktion 1/66=1,5% 7/66=10,5% 19/66=29% 27/66=41% 9/66=13,5% 3/66=4,5%

Harmonier 4/66=6% 26/66=39,5% 26/66=39,5% 7/66=10,5% 2/66=3% 1/66=1,5%

Låtpar 2 Arrangering 3/66=4,5% 21/66=32% 29/66=44% 9/66=13,5% 3/66=4,5% 1/66=1,5%

Produktion 4/66=6% 28/66=42,5% 24/66=36,5% 7/66=10,5% 2/66=3% 1/66=1,5%

Harmonier 3/66=4,5% 15/66=22,5% 19/66=28,5% 22/66=33% 6/66=9% 1/66=1,5%

Låtpar 3 Arrangering 2/66=3% 14/66=21% 20/66=30% 24/66=36,5% 5/66=7,5% 1/66=1,5%

Produktion 4/66=6% 15/66=22,5% 21/66=32% 20/66=30% 5/66=7,5% 1/66=1,5%

Snitt 4,20% 23,80% 33,33% 28,10% 7,80% 2,50%

23. BILAGA 29: ”Mailkontakt”.
24. BILAGA 25: ”Enkät”, BILAGA 26: ”Oral Presentation”, BILAGA 27: ”Ljudklipp till enkät”.
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4. DISKUSSION

4.1 Vad är det som ger de här låtarna dess sound? 

Det mina undersökningar och analyser har visat är att det dels handlar om instrumentering och 

utrustning, dels om harmoniseringar, rytmiseringar och låtstruktur. Instrumenteringen skapar en 

sammanhängande helhet tack vare att det är övervägande akustiska instrument som kombineras. 

Instrumenten är noggrant inspelade och mixade. Arrangemangen byggs upp av många olika 

instrument som enskilt spelar enkelt, sparsmakat och tillbakahållet men som i helheten fyller en 

viktig funktion både gällande harmonier och rytmiseringar. Låtstrukturen och hur arrangemangen 

växer och byggs på med fler och fler instrument påverkar soundet. 

Under informationsinsamlingen märkte jag att det är väldigt svårt att hitta några konkreta fakta  

kring alla led till färdig produkt. Jag kunde i många fall hitta vilka instrument eller mikrofoner som 

använts men visste ändå inte exakt hur de spelats in, vilken signalkedja de haft, om de processats 

något direkt vid inspelning eller i efterhand. Många gånger gick det inte ens att få reda på vilket  

instrument som använts och än mindre hur det hanterats i resten av processen. När det gällde 

inspelningen och mixningen fick jag i slutändan ta den information som gick att hitta och sedan 

använda mig av min hörsel och allmän kunskap, kombinerat med de allmänna förhållningssätt som 

jag fått reda på att personerna i produktionen haft, för att försöka gissa mig fram till vad som skulle 

komma närmast referensmaterialet.

Även låtanalyserna tog längre tid än vad jag först hade räknat med. Det berodde till stor 

del på att jag under den första analysen insåg hur mycket av soundet som låg i de delarna. Jag kände 

därför ett behov av att lägga extra tid på samtliga analyser för att kunna få ett så bra resultat som 

möjligt. Jag insåg under analyserandets gång hur stor betydelse låtkompositionen, arrangemanget 

och instrumenteringen har för soundet och slutprodukten. Efter låtanalyserna fick jag tänka till och 

arrangera om mina låtar ganska mycket för att känna att de skulle ha en chans att fungera i syfte att  

återskapa soundet. Jag kände i det här skedet att valet att välja ut fem låtar, både för analyserna och 

den egna produktion, kanske var lite mycket men valde ändå att behålla den utformning som jag 

redan bestämt mig för.

4.2 Hur ska man gå tillväga för att återskapa soundet från de här låtarna? 

Man behöver ta hänsyn till de faktorer som framkommit under analyserna och vid undersökningar 

av referensmaterialet. Om man utgår ifrån befintliga verk som man vill försöka få till det här 
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soundet på får man eventuellt ändra ackord, ändra på ackordsföring, ändra hur melodier ligger, 

ändra rytmisering och fraseringar. Förändrad låtstruktur kan också vara nödvändig med t.ex. 

förlängning eller nedkortning av olika partier av låtarna för att få ett annat flyt i helheten och ha  

möjlighet att lyfta in instrument på samma sätt som analyserna visar på. Arrangemangen bör byggas 

upp på samma sätt som referenslåtarna, i det här fallet med instrument som enskilt spelar väldigt  

enkelt men som i helheten fyller en viktig funktion.

När analyserna var klara kom problematiken med att försöka hitta skickliga musiker, lära ut låtarna 

till dem och repa med dem. Jag insåg ganska fort att jag tyvärr inte hade de resurserna i min 

omgivningen och absolut ingen budget för att hyra in proffs. Det slutade med att jag spelade allting 

själv då jag åtminstone visste vad som skulle spelas överallt. Mina färdigheter på samtliga områden 

ligger inte i närheten av de musiker/tekniker o.s.v. som varit med på produktionen och jag tror att  

det är en faktor som påverkade slutresultatet.

4.3 Har jag lyckats återskapa soundet? 

Enkätsammanställningen visar på ett delvis lyckat genomförande. Det första låtparet fick högt 

betyg, det andra låtparet fick ganska lågt betyg och det tredje låtparet ganska högt betyg. Eventuellt  

användes för långa ljudklipp till det tredje låtparet. Vid sammanställningen hade det tredje paret  

mest spridda resultat vilket kan komma från det faktum att där användes ljudklipp som innehöll  

vers, brygga och refräng, vilket kan ha gjort att det var svårt för lyssnargruppen att komma ihåg hur 

versen på det första klippet lät när man väl fick höra det andra. Den procentuella fördelning över 

samtliga ljudklipp och kategorier visar på att majoriteten har satt 3 i betyg, med betyg 4 tätt där  

efter och betyg 2 efter det. 

Jag är inte helt nöjd med utformningen av min enkät. Jag hade stora problem med att formulera mig 

på ett sätt som skulle göra att så många som möjligt förstod frågorna samtidigt som jag skulle vara 

specifik nog för att faktiskt få användbara svar. Jag känner trots det att jag har fått användbar 

information ur min enkät och den visar på att jag lyckats ganska bra med mitt arbete.

4.4 Övriga reflektioner

Mitt syfte när jag gick in i arbetet kändes inledningsvis tydligt och överkomligt. Det var tydliga 

frågeställningar att jobba med och jag tyckte att jag hade valt bra metoder för mitt arbete. När jag  

satte igång med arbetet insåg jag ganska omgående omfattningen av det arbete som låg framför mig 



8

och fick en första antydan om att samtliga delar av arbetet antagligen skulle vara mycket mer  

krävande än jag först trott. 

Jag tycker själv att jag tyvärr inte riktigt har lyckats återskapa soundet. Jag tycker att jag 

gjort bra analyser och tillämpat dem på bra sätt på mina egna låtar. Kompositionsmässigt och 

arrangemangsmässigt har jag lyckats återskapa något som ligger ganska nära referensmaterialet.  Jag 

tror att resultatet hade kommit närmare referensmaterialet om jag inte haft tids-/pengabrist. Dessa  

faktorer gjorde att det inte fanns möjlighet att skaffa fram professionella musiker, producenter,  

tekniker och övriga inblandade, inte repa tillräckligt mycket själv eller vara så noggrann som jag 

hade behövt. Jag tror nämligen att mycket av soundet kommer från de inblandade personernas 

prestationer. Musikerna är skickliga och har sina unika uttryck, producenter och tekniker är 

rutinerade och vet vilka mikrofoner och vilken utrustning som ger önskat resultat. 

Jag tycker att arbetet har varit väldigt givande för mig. Jag har lärt mig att analysera 

komposition, låtstruktur och arrangemang på ett helt nytt sätt. Jag anser att jag har utvecklats  

väldigt mycket som låtskrivare och fått väldigt många nya verktyg att jobba med i mitt låtskrivande.  

Jag kommer garanterat att använda de analysmallar jag tagit fram under arbetets gång för att i  

framtiden göra liknande analysera på låtar som jag fastnar för av en eller annan anledning och 

därmed antagligen utvecklas ännu mer. Jag har lärt mig väldigt mycket om olika mikrofoner och 

annan utrustning över lag och även utvecklat mitt tänk kring hur man ska hantera olika instrument 

vid en inspelningssituation. Jag tycker även att jag har blivit bättre på att mixa bara genom 

processen i studion, med referensmaterial och mixboken att hämta information ur.
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LOGGBOK BILAGA 1

Från ca 20/1-13 till 10/2-13:

Funderingar kring olika examensarbeten. Gjordes till och från under flera veckors tid, har inga 

specifika datum utsatta på de här punkterna då de ändrades och korrigerades väldigt många gånger 

under resans gång. Här kommer några av alternativen jag kom på:

1) Göra en analys av en låt som är gjord i flera versioner... acoustic/live/radio/studio osv... försöka 

analysera skillnader (för- och nackdelar, bra/dåligt, skillnader)... eventuellt spela in en av mina låtar 

i de olika varianterna... analysera vilket som känns bäst för låten, vilken produktion som förmedlar 

budskapet/känslan bäst... (övergav den här idén för att det kändes för omfattande och pga alla 

underliga faktorer som ”bäst”, ”känsla” osv)

2) Välja en/flera låt/-ar, analysera helheten/soundet, spela in mina låtar med det soundet.

3) Eventuell frågeställning:

- Går det att dela in ett arrangemangs olika instrument och ljud enligt boken The Mixing Engineer´s 

Handbook: Second edition (Owsinski 2006):s tänk kring en produktions olika delar; foundation, 

pad, rhytm, lead, fills?

- Vilka instrument har använts, vilken funktion har de olika instrumenten och hur viktiga är de dels 

som element men även i helheten?

 Owsinski, Bobby (2006). The Mixing Engineer´s Handbook: Second Edition. (COURSE 

TECHNOLOGY CENGAGE Learning and artist pro publishing), s. 11-12.

FEBRUARI

11/2-13:

Satt och lyssnade igenom massa musik... gjorde en sökning på ”acoustic version” på spotify och 

sorterade ut ett första lass låtar... lyssnade sen igenom dem och gjorde en ny lista med de som bara 

innehöll gitarr och sång.

Då jag kommit fram till att begränsa mig till låtar med bara gitarr och sång fortsatte jag leta sånt. 

Jag satte igång singer-songwriter radio på spotify och slumpade mig igenom där och letade reda på 

låtar/artister/produktioner med bara gitarr och sång.

12/2-13:

Jag bestämde mig igår för att skala av det så mycket jag bara kunde och bestämde mig därför för att 

hålla mig till låtar som bara består av gitarr och sång. Jag har vid det här skedet skalat av min 



urvalsgrupp till 15 låtar och tänker skala ner det till 5 låtar. Jag har tänkt att jag ska välja ut 5 låtar 

från olika genrer och med olika ”användningsområden” men som ändå påminner mycket om 

varandra i sitt sound och försöka analysera vad det är som ger det sitt unika sound/den röda tråden. 

Jag ska sen försöka återskapa soundet (alla 5 eller ”den röda tråden”).

Akustisk version av poplåt

Akustisk version av rocklåt

Akustisk version av singer songwriter låt

Akustisk liveversion av singer songwriter låt

Börjar korrigera planen till att bara välja ut en... José Gonzales... och kanske återskapa hans 

produktion, i köket, ”Veneer”.

läste på om honom, http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gonz%C3%A1lez  kl 22:38

men när jag började lyssna igenom den produktionen insåg jag att jag egentligen inte tycker om hur 

den låter rent soundmässigt... jag gillar känslan men stör mig på massa småsaker här och där... som 

sångsoundet och att det faktiskt slår över med en ful typ ”digital dist” på vissa ställen... så jag lägger 

den planen på is.

17/2-13: Plockar hem och läser igenom alla dokument som ligger ute på Moodle2. Fortsätter lyssna 

på musik som kan vara aktuell att försöka kopiera soundet från. Försöker komma fram till 

syftet/visionen med mitt arbete, hur jag ska välja frågeställning, varför mitt arbete kan vara 

intressant för någon annan.

Eventuell frågeställning:

Hur kopierar jag/spelar in ett sound (som låter akustiskt/one take-inspelat)?

(Hur mkt kan rätt produktion höja en låt? Gitarr+sång kontra full prod...)

Hur kan jag få en gitarr att låta ”äkta” men samtidigt fyllig/fet?

19/2-13: Går igenom mina eventuella frågeställningar... är tillbaka på funderingen att leta reda på 

fem olika låtar med endast gitarr och sång och analysera skillnader och likheter mellan dem och 

försöka komma fram till vad jag tror skulle fungera bäst på mina egna låtar... eventuellt göra fem 

analyser och fem olika inspelningar. Just nu har jag som utgångsläge att ha som största märkbara 

skillnad hur den första är väldigt ”torr” till nr fyra som har väldigt mkt reverb och nummer fem är 

live på stor teater.

Jag har valt ut fem låtar som har ganska bra skillnader i mängd reverb och hur ”nära” det känns... 

sitter och lyssnar igenom mina fem låtar och hoppar ganska snabbt mellan dem för att få en 



uppfattning om i fall de fyller det syfte jag vill... börjar då samtidigt få ett hum om vilket sound jag 

känner skulle fungera bäst över lag för mina egna låtar...

Fortsatte fundera och gräva runt... insåg att jag helt förbisett en av mina favoritskivor genom åren, 

Tracy Chapmans självbetitlade album. Lyssnade på det och insåg att jag gillar det soundet... började 

läsa på om det... hittade att det var David Kershenbaum som var producent på det albumet. Läste på 

om honom på wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kershenbaum  kl 21.06. 

Började fundera på hur man egentligen går tillväga för att hitta all info kring en inspelning, om det 

går, och hur jag annars ska gå tillväga för att kopiera ett sound.

20/2-13: Fortsatte gå igenom frågeställningar... skrev vidare på PM1. Reviderade och funderade och 

försökte hitta ett syfte och en frågeställning som fungerade, som intresserar mig och som inte blir 

för stor. 

Skrev ihop ett alternativ som kändes bra, med analys av några olika låtar och hitta en röd tråd, en 

kärna eller liknande... insåg att det började bli för flummigt och att det började gå åt att “definiera 

autenticitet” och insåg att det är på väg att gå åt fanders... så jag tänkte om och valde istället att 

fokusera på en enda låt och försöka analysera soundet och återskapa det istället.

21/2-13: Fortsatte lyssna på låtar för att försöka bestämma mig för vilken låt/vilket sound jag ville 

försöka återskapa. Bestämde mig till slut för Anouks “Everything – acoustic version” från albumet 

“Update” (2003). Jag skrev på min bakgrund, mitt syfte och min frågeställning. Jag lyssnade 

igenom den låten en rad gånger och försökte fundera på vad som kan vara av intresse att 

undersöka/ta reda på för att försöka återskapa soundet. Jag stolpade upp mina funderingar under 

metod/tillvägagångssätt på PM1. Jag kollade vart cd-skivan finns att få tag på, hittade den på 

cdon.se . Skrev vidare på PM1 och skickade in det.

22/2-13 till 24/2-13: Läste igenom mina klasskamraters PM och skrev upp några funderingar på 

dem. Läste igenom min respondents PM extra noggrant och försökte hitta saker att lämna feedback 

på.

25/2-13: Genomgång av PM1 med Mikael Rosman och Yvonne Ekroth. Jag fick en del feedback på 

mitt PM. Tyvärr ansåg de att mitt arbete skulle bli lite väl tunnt med mitt nuvarande upplägg. Jag 

fick därför en rad förslag på hur jag skulle kunna gå tillväga för att bättre på arbetet/fylla ut arbetet. 



Fick tips på musik med lite fler element av Mikael (Richard Page – Peculiar life) som kanske kunde 

ha en liknande känsla som det jag ville på med men som kunde ge en större bredd till mitt arbete.

26/2-13: Lektion hela dagen. När jag kom hem jobbade jag vidare med arbetet. Lyssnade igenom 

Mikaels förslag. Satt och vred och vände på min frågeställning för att försöka omformulera den så 

jag skulle trivas med den men ändå fylla ut den enligt förslag. Kände dock att när jag försökte byta 

musik så hamnade jag i samma problematik som många av mina klasskamrater, nämligen att jag 

helt plötsligt antagligen skulle få alldeles för stort arbete istället. Fastnade, la ner för kvällen.

27/2-13: Hade övningar i studion för att cleara studiokörkort. Kom hem efter det och satt och 

stirrade på mitt arbete igen och lyssnade på mer musik... kände mig totalt nedslagen och orkeslös 

och kände noll inspiration till nåt. Stängde av datorn och satte mig och spelade tv-spel.

28/2-13: Satt och lyssnade på ännu mer musik och försökte rannsaka mig själv... försökte hitta nya 

frågeställningar baserat på feedbacken och ändå behålla viljan till arbetet... kände dock inte att jag 

ärligt kunde säga att jag nånsin blev nöjd med den riktning mitt arbete var åp väg att ta så kom 

ingen vart. Hade kvällspass i studion, 16-23, mer övningar för körkortet. Hem, sova.

MARS

1/3-13: Hade musikjuridikföreläsning hela dagen. Kom hem och hade födelsedagsfest. Trevlig att 

tänka på nåt annat en dag.

2/3-13: Bestämde mig för att jag tänker behålla min första idé och frågeställning då det är det jag 

vill göra. Inser dock att feedbacken är befogad och att jag behöver fylla ut mitt arbete en aning. 

Bestämde mig därför för att utöka mitt arbete till att omfatta fler låtar istället för bara en. Jag får 

även omformulera min frågeställning till att bli mer ”allmän” så att den kan rättfärdiga mitt låtval. 

Gick tillbaka till min ursprungliga lista med akustiska låtar och lyssnade igenom dem igen. Började 

skissa om mitt PM.

3/3-13: Valde ut 6 låtar som hade ungefär samma ingredienser men med vissa variationer i sound. 

Omformulerade min frågeställning och jobbade vidare på mitt PM med något förnyad energi och ett 

hopp om livet. Gick ut i solen och hämtade mer energi. Hällde upp mer kaffe, kavlade upp ärmarna 

och jobbade vidare.

4-5-6/3-13: Jobbade vidare med mitt Pm, omformulerade mig och putsade på massa små 



formuleringar och detaljer. Snyggade till layouten för att hålla mig exakt till mallen.

7/3-13: Fick mailsvar från handledaren att han såg svårigheter att få till ett bra vetenskapligt 

innehåll med den inriktning jag försökte ha, att det blir för tunn teknisk del med bara gitarr och 

sång. Jag insåg att det bara var att lägga ner min linje och börja om från scratch.

Letade efter ett sound att kopiera istället. Lyssnade på mer musik. Började överväga Tracy 

Chapmans debutalbum igen. Insåg efter några låtar att jag inte riktigt tyckte om sångsoundet trots 

allt.

Bestämde mig för att köra på en skiva jag fick tips på av Mikael Rosman. Skivan är ”Peculiar Life” 

av Richard Page. Jag ändrade hela mitt arbete för att få det att funka mot frågeställningen ”Hur får 

Richard Page fram sitt sound på Peculiar Life?”. Lyssnade igenom albumet ett par varv samtidigt. 

Övervägde ett tag att endast ta några stycken av låtarna men kände sen att jag lika gärna kan ta hela 

skivan.

Skrev klart PM2 och skickade iväg.

8-9-10/3-13: Repade igenom mina aktuella, befintliga låtar dagligen. Såg över mina arr, putsade på 

några ackord och textgrejer, renskrev någon text som jag hade glömt att föra in i datorn. Började 

spåna på vilka låtar jag ska spela in till mitt projekt. Känner att jag antagligen kan ta några av de jag 

redan skrivit.

11/3-13: Seminarium kring PM2. Fick en del feedback och saker att åtgärda och tänka på. Fick 

feedbacken att jag antagligen inte ska ta hela skivan utan välja ut några låtar från den då det trots 

allt kommer krävas en djupanalys av de låtar jag väljer. 

Gick hem och började jobba med mitt arbete baserat på feedbacken. Lyssnade även igenom skivan 

och började fundera på vilka låtar jag skulle välja. Började även tänka att jag kanske skulle försöka 

välja (eller skriva låtar) av liknande karaktär bland mina låtar som de som jag väljer ut från skivan... 

(undrar om jag kan göra en ”The truth is beautiful” soundalike av IJN?)

(göra en ”Peculiar life” av Home?)

Fortsatte lyssna på de fem låtar jag valt ut och skrev vidare långt in på natten... skickade iväg PM3 

för feedback till Yvonne och Mikael.

12/3-13: Var i skolan och hade musikjuridik. Fick feedback från Yvonne. Putsade vidare på arbetet 

baserat på feedbacken. Skickade över PM4 till henne. Insåg att det som känns som största svagheten 

just nu inför arbetet är att jag inte funderat över vilka frågor jag vill ha svar på under min 

lyssnarundersökning. Började söka efter hur man gör en relevant enkät. Hittade en del bra info på 



SCBs hemsida: http://www.scb.se/Pages/List____293660.aspx  (kl 18:34). Ska läsa vidare på den 

sidan under kvällen och veckan och försöka få ordning på min enkät snarast.

13/3-13: Repade igenom mina låtar ett varv. Hade kvällspass i studion, mixade en collegerocklåt.

14/3-13: Fick mail från en singer-/songwriter som jag co-writear med och som jag ska sköta 

producerandet åt. Hon hade hittat en låt som hon var eld och lågor över, det är ett sånt sound hon 

vill ha till sina låtar. Jag lyssnade på den några vändor och tyckte det lät ganska intressant så jag 

tänkte att jag ska försöka ”öva mig” nu i helgen på att börja analysera sound på den här låten. Då 

har jag en anledning att börja jobba på en analysmall för framtida bruk men jag får även en chans 

att se om det är något jag missat att tänka på kring analyserna.

Jag svarade och bad henne lyssna igenom de låtidéer vi jobbar med och säga vilken hon tycker jag 

ska börja jobba med, med ”soundkopieringen” i åtanke.

15/3-13: Skrev klart PM5 baserat på feedbacken från Mikael och Yvonne. Skickade iväg det. 

Repade igenom några av mina egna låtar.

16/3-13: Fick svar från min cowritepartner på vilken låt hon trodde kunde funka. Lyssnade igenom 

referenslåten några vändor till. Började konstruera en analysmall som jag dels kunde använda till 

den här låten men också för framtida bruk i mitt arbete. Sökte på nätet för att se om jag kunde hitta 

några förslag på analysmallar för musik. Hittade ingen. Började skissa på en egen. Kände mig 

ganska fort alldeles för kreativ för att sitta och hålla på med det så jag satte igång och producera 

istället... jag lyssnade lite till å från på låten som hon tipsat om, men inom kort var jag igång så bra 

bara med fantasin så jag fick upp ångan å körde på. Fick ihop nåt intressant innan jag var klar, 

kände mig nöjd. Bounceade en version med hennes sång och en instrumental och skickade till 

henne för feedback.

Sen satte jag mig och spelade tvspel.

17/3-13: Spelade mer tvspel. Skrev ihop en 14,000 teckens recension på spelet till en blogg jag 

skriver åt (och är redaktör på). Pluggade juridik.

18/3-13: Juridikprov. Gick hem och fortsatte putsa på min analysmall och började söka information 

om produktionen. Satte ihop en mall med några förväntade ”standardlåtdelar”, typ intro, vers, 

brygga, refräng, stick. Satt ut några förväntade ”standardinstrument”; trummor, bas, 2 gitarrer, pad, 

sång. Funderade om jag skulle göra separata delar för olika analyser, t.ex. en för när instrument 



kommer in, en för hur de låter, en för ackord/harmonier osv.

19/3-13: Juridikworkshop i skolan 10-15. Kom hem. Sov en halvtimme. Satte igång med 

pluggandet. Började göra en analys på den första låten, ”A Kiss On The Wind”. Tänkte att det är 

lika bra att börja med det grundläggande: vilket tempo har låten, vilka delar är låten uppbyggd av, 

vilka instrument som ingår, när kommer de olika instrumenten i, när spelar de. Jag tänkte att det är 

såna delar av analysen som jag kan sätta igång med parallelt med att jag letar info kring hur själva 

inspelningarna kan ha gott till osv, jag kände att det är nyttigt att varva det ”aktiva lyssnandet” med 

lite informationssökning, jag kan bli lite trött i hörsel och huvud om jag sitter och lyssnar väldigt 

aktivt under för lång tid.

Läste igenom en del på Pages egen hemsida... fanns bland annat mycket intressant info om 

inspelningen där: http://www.richardpagemusic.com/bio/ (kl 22.00)

Kände mig något nerslaget när jag inser exakt hur skickliga musiker (och övrigt folk) som varit 

delaktiga i produktionen... jag kände att jag inte har i närheten av de förutsättningar han hade... blir 

svårt att få till nåt i närheten lika bra känns det som. :P

Kom inte särskilt långt, satt och analyserade alla små detaljer in i det minsta innan det var klart. 

Hann sammanställa lista över vilka instrument som ingick.

Gjorde markeringar i min tabell på när de olika låtdelarna börjar på ljudfilen, bra att ha för att 

snabbt hoppa mellan och lokalisera olika partier.

20/3-13: Fortsatte analysera första låten. Insåg att jag behöver göra en grov ackordsanalys för att ha 

något att förhålla mig till... så jag vet på ett ungefär om instrumenten spelar några speciella 

toner/intervaller osv. Gjorde en sån analys på första låten. Fortsatte parallellt att leta info om 

produktionen. Repade igenom mina egna låtar, fortsatte fundera på vilka som känns aktuella.

21/3-13: Musikens dag i Växjö. Var på en bunt intressanta föreläsningar och seminarier och träffade 

mycket intressant och nyttigt folk. Åkte tidigt, kom hem sent, somnade omgående.

22/3-13: Gjorde klart analysen av första låten. Dubbel- och trippelkollade den och stämde av. 

Tänkte igenom om jag gjort en bra analys eller om jag behövde tänka om inför nästa analys.

23/3-13: Fortsatte analysera. Analysera ”You Are Mine” och ”Peculiar Life”. Gjorde på samma sätt 

som jag konstruerat tidigare i veckan: började med att lyssna igenom vilka olika element som ingår, 

dela in låten i olika delar, lyssna hur många takter varje del är och vid vilken tid i låten de börjar. 

Gjorde en grov ackords/harmonianalys av låten. Lyssnade igenom del för del av låten och kollade 



vilka element som var med och vad de spelade.

24/3-13: Fortsatte analysera på samma sätt som igår. Gjorde klart mina analyser på de två sista 

låtarna, ”The Truth Is Beautiful” och ”Waiting”. Satte mig och läste på om ledtoner och 

tritonussubstitut och liknande under analysen av ”Waiting” då jag stötte på massa frågetecken kring 

vad det egentligen är för ackord, harmoniseringar osv. Läste på den här länken:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tritonussubstitution  00:30 (måndag)

25/3-13: Gjorde en övergripande sammanställning av samtliga låtar/produktioner i ett dokument för 

att se om jag kan hitta någon återkommande faktor i alla låtar. Blev ett gigantiskt arbete med två 

tabeller för att dels sammanställa vilka element som finns i de olika låtarna men även på vilka 

ställen de spelar och inte spelar. Gjorde sedan några reflektioner kring mina analyser. Gjorde även 

en uträkning på snittantal element på låtarnas olika delar för att se om det fanns nåt intressant 

mönster. Hittade ett väldigt intressant mönster tyckte jag... läs mer i bilaga F, sida 4.

Gick igenom några av mina egna låtar med min nyfunna kunskap färsk för att se om det fanns 

någon som det kanske går att tillämpa mina kunskaper på... insåg att jag nog kunde få till en snygg 

Page-ig produktion på ”Under a clear sky” om jag harmoniserar om den lite. Gjorde om refrängen. 

Sparade ner som nytt dokument, ”Under a Clear sky – Page edit”. Kändes bra! :)

26/3-13: Hade tenta i musikjuridik. Gick skapligt. Gick hem och gjorde storkok mat, 24 portioner. 

Spelade tvspel hela kvällen, kände att jag behövde en kort break från arbetet efter senaste dagarna.

27/3-13: Satte igång med att gräva efter info kring inspelningarna/produktionerna.

Länkar och info jag hittat om produktionerna:

http://www.richardpagemusic.com/music/ Ons 20130327

Produced by: Richard Gibbs

Engineered by: Brian Scheuble and Sal Ojeda   (enligt 

 http://www.nehrecords.com/shop/PagePeculiar.htm

tbd??? Vad är det?)

Mixed by: Elliot Scheiner

Programming/Additional Engineering: Jochem van der Saag

Musicians: Vinnie Colaiuta, Louis Conté, James Harrah, Kevin McCormick, Greg Leisz, Keith 

McCabe, Shenkar, Satnam Ramgotra, Doug Lacy, Ira Nepus, Mike Nelson, Jon Papenbrook, Tom 



Peterson, George Shelby

Additional Vocals: Francesca Richard, Aja Page

Video från inspelningen av vissa tillägg i ”When you come around”:

http://www.youtube.com/watch?v=Lx1UnLOgu0M&list=UUK7gNVO-FFCJsbfO-

_X0DQw&index=12

Här hittade jag lite intressant information:

http://www.richardpagemusic.com/bio/

Gathering the all-star core band of drummer 

Vinnie Colaiuta (Jeff Beck, Sting, Herbie Hancock), 

percussionist Luis Conte (Pat Matheny, James Taylor, Jackson Browne), 

bassist Kevin McCormick (a mainstay of Browne’s longtime band) and 

guitarist James Harrah (Chris Botti, Elton John, John Prine), 

augmented on certain tracks by pedal steel giant Greg Leisz (k.d. lang, Wilco, T Bone Burnett) and 

violin virtuoso L. Shankar (Peter Gabriel, John McLaughlin, Talking Heads), the Malibu-based 

artist brought a special set of songs to the nearby studio of his surfer buddy 

Richard Gibbs (an Oingo Boingo member turned film scorer), who’d readily agreed to co-produce 

after hearing the material.

Baserat på detta hittade jag Richard Gibbs hemsida och (antagligen) studion som skivan mestadels 

är inspelad i:

http://woodshedrecording.com/

Hittade en video från inspelningen av en annan av låtarna från skivan (Brand New Day), men jag 

utgår ifrån att de andra låtarna antagligen är inspelade på liknande sätt!

http://woodshedrecording.com/video7

samma video, direktlänk, bättre uppkoppling:

http://www.youtube.com/watch?v=SB53dW6K82k

Baserat på det jag sett i videorna ser det ut som om Page använder en 

Neumann - Gefell CMV 563

till sången. Underligt nog finns det ingen sån med på Gibbs utrustningslista på hans hemsida, men 

han kan ju ha hyrt eller lånat in en... eller så hade Page med sig den själv.



Mailade Richard Gibbs... skrev så här:

Hi. My name is Mattias Törnell and I´m from Sweden. I´m doing a university project concerning 

the Richard Page album Peculiar Life, which I really love (both the songs/songwriting and 

production-wise). The general idea of the project is to analyze and get hold of as much information 

I can about five songs (”A Kiss On the Wind”, ”You Are Mine”, ”Peculiar Life”, ”The Truth Is 

Beautiful” and ”Waiting”) and then try and re-produce a similar sound in the premises and with the 

equipment I have at my disposal. I thought I would take a wild stab at e-mailing you just to hear if 

you would mind sharing some of the information about the recordings/production... I fully 

understand if you don´t have the time, if you just don´t want to tell me or if you don´t remember the 

details, but if you do feel generous and find some time to answer, all information would be helpful! 

What mics on the instrument, what preamps, signal chains in general and so on... or anything else 

for that sake!

Any way, I´ve taken up enough of your time already. Thanks in advance (irregardless of reply or 

lack thereof) and thanks for a great sounding album!

Best regards, Mattias Törnell

Fick svar från honom ganska omgående, coolt! Han hade endast varit studioägare och producent på 

skivan så han kunde inte svara mig, men han skulle vidarebefodra mitt mail till Salvador Ojeda som 

var Engineer på skivan. Coolt!

---

Hittade lite annan info här:

http://addictedtovinyl.com/blog/2010/08/13/a-peculiar-life-the-atv-interview-with-richard-page/

För att bekräfta:

And with your new album, looking at the liner notes and finding that Elliot Scheiner (Eagles, James 

Taylor, etc) mixed it.

Mmmmm, yeah, Elliot is amazing. He's an old friend and he did my last album [Shelter Me], which 

was quite a while ago. He has a knack for finding the space and separation and EQ – all of the 

intangibles that make music sound good. He did a great job.

Kollade upp honom lite... visade sig att han är intervjuad i vår kurslitteratur 

”Mixing engineers handbook”, sid 218.

Läste igenom den intervjun, gav lite intressant information om hans perspektiv på hur har tänker vid 



mixning, kan förhoppningsvis utgå ifrån att han haft samma filosofi även på den här skivan vilket 

kan ge mig en bra utgångspunkt inför lyssningsanalys och egen inspelning/mix.

28/3-13: Började kolla igenom nogrannare vilka av mina låtar som kan funka till de olika 

referenslåtarna. Kollade av massa olika faktorer, som bpm, tonarter, vilka låtdelar mina har kontra 

referenserna, ”helhetskänsla” osv. Testade några första tankar jag fick på några av dem. Slutade med 

att jag valde en att jobba med under dagen. Min låt Under A Clear Sky... kände på om jag kunde 

använda mig av A Kiss On The Wind tänket på den... testade lite fram och tillbaka, arrade om 

verserna lite grann, testade runt med bpm... gjorde en slaskinspelning i mobilen för att bevara en idé 

jag fick.

29/3-13: Arrade med en av mina gamla halvfärdiga låtar... arbetsnamnet på den var en gång i tiden 

IJN, numera omdöpt till See You Smile. Använde The Truth is Beautiful som inspiration då jag 

kände att känslan var liknande i de båda, med lite bossa/latinofeeling. Jobbade om låten från att 

varit en ganska rak och enkel sak med stora ackordsbyteshopp i princip rakt igenom till att istället 

ha basnedgångar och fler ackordsbyten i versen till att ha lite mer ”bastonshopp” i refrängen. 

Började skriva ett helt nytt stick, för att följa upplägget på inspirationslåten. Körde fast och det 

kändes krystat, tog en paus från sticket... pausade arbetet nån timme... kom tillbaka, fick till en bra 

stick. Tidigarela sången och gjorde om melodi/frasering en del för att få till några upptakter och ett 

annat flow.

Gjorde upp en planering på vilka instrument jag ska ha med i min produktion, vad de ska spela och 

när de ska komma in. Började plita på ett inspelningsschema/planering inför mina studiosessions.

30/3-13: Jobbade vidare med Under A Clear Sky som jag började med i torsdags. Körde dock fast 

lite och fick inte till det i ett vettigt bpm som kändes naturligt på alla delar av låten... fick testa mig 

fram under några timmar innan jag kände mig helt nöjd med tempo och när ackordsbytena skulle in 

osv, men till slut kändes det bra! När jag var nöjd med alla delar och låtstrukturen gjorde jag upp 

samma sorts schema till den här låten, se ”Under A Clear Sky - Arr och Inspelningsplanering” och ” 

Under a clear sky - Page edited” och ”Sammanställning - Vad ska spelas in i studion?”. Spelade 

även in ett par till slaskinspelningar med alternativ på form på låten.  

När jag precis hade stängt ner allt för dagen och börjat runda av fick jag en ny låtidé... slutade med 

att jag startade upp allt igen och satte mig och jobbade med den låten i ca 1,5 timme. Arbetsnamn 

blev ”Just Within My Reach”. Väldigt ”You Are Mine” inspirerad. Fick in en slask på vers och 

refräng med en vers skriven och även melodi till den.



31/3-13: Skrev en 9000 teckens spelrecension till en spelblogg. Skrev två stycken 600 teckens 

spelrecensioner till tidningar. Satte mig sedan och jobbade vidare med ”Just Within My Reach”. 

Arrade om refrängen från gårdagen. Kom på refrängmelodi. Skrev text till refrängen, skrev även en 

till vers. Kollade över eventuell form på låten. Spelade in en bunt olika slaskar på låten. Spelade in 

en relativt slutgiltig slaskversion med nästan rätt form. Gjorde upp samma Arr-Prod-schema för den 

låten som för de två tidigare, fyllde inte i så mkt i det.

APRIL

1/4-13: Fortsatte se över schemat från gårdagen, gjorde aldrig riktigt klart det. Funderade på 

arr/prod/instrument/låtstruktur osv. Planerade vad som skulle spelas in i studion (Se ”Just Within 

My Reach - Arr och Inspelningsplanering”), fyllde på min befintliga sammanställningslista över allt 

som ska spelas in i studion (Se ”Sammanställning - Vad ska spelas in i studion?”). Gjorde klart den 

planeringen.

Tog tag i nästa låt. Det blev ”Insomnia”. Såg över min struktur på den låten, räknade igenom lite 

längder på den, tänkte igenom eventuell längd på alla delar av låten osv. Gjorde samma planering 

där (Se ”Insomnia - Arr och Inspelningsplanering”) och även en kopia på texten (se ”Insomnia - 

Lyrics”). Har inte skrivit ner ackordsanalys än då jag är lat på den fronten då det är en plocklåt och 

det känns jäkligt meckigt... men får väl fixa det snarast. 

Då jag tyckte jag lika gärna kunde fortsätta hålla ångan uppe började jag kolla efter min femte och 

sista låt... nåt som jag kan göra i liknande stuk som Peculiar Life. Kom på en skapligt gammal låt, 

”Winter´s Gone”... den tror jag kan funka att göra i liknande tolkning/tappning.

Testade mig fram med den... kom fram till att den nog funkar. Kollade igenom formen på den och 

hur jag ska försöka arra den. Gjorde samma dokument och scheman som på övriga (se ”Winters 

gone” och ”Winter´s Gone - Arr och Inspelningsplanering”). Sen hade jag plötsligt hållt igång i tolv 

timmar idag och bestämde mig för att det fick räcka.

Kollade på film i två timmar... hade fortfarande massa energi efter det så jag satte mig och jobbade 

igen. Sorterade igenom alla mappar på datorn för att känna att jag hade koll på mina aktuella låtar, 

vilka ljudfiler som är de ”rätta” på alla mina låtidéer och gjorde även kopior på de aktuella 

ljudfilerna till min separata examensarbetesmapp. Döpte om lite mappar och gjorde om min 

mappstruktur. Kollade igenom några av textdokumenten till examensarbetet, sorterade upp lite, 

döpte om så jag skulle ha samma struktur på dem. Sen fick det räcka.

2/4-13: Gjorde en iTunes-spellista med slaskinspelningar av de av mina fem låtar jag ska spela in. 

Lyssnade igenom dem och dubbelkollade igenom alla mina dokument. Kollade så att jag har skrivit 



upp noggrannt vad som ska spelas in hemma och vad som ska läggas i studion. Såg över mina 

tänkta arr, räknade igenom antal element mellan de olika låtdelarna, kollade om jag hade ungefär 

samma ökning som referensmaterialet. Repade igenom låtarna ett par gånger. Fortsatte öva mig på 

att spela slidegitarr. Testade mig fram på några av låtarna. Kände att jag kom på några schyssta 

grejer på Insomnia, spelade in en slask på det.

Minns inte om jag lyft upp det tidigare i den här loggboken... värt att ta upp igen i såna fall, hellre 

det än att missa det. Jag har börjat inse att soundet inte bara avgörs hur man spelar in och mixar, det 

hänger även väldigt mycket på låtens harmonisering, rytmiseringar osv. Intressant!

3/4-13: Övade igenom slidegrejerna från gårdagen. Modifierade dem lite då jag kom på några till 

grejer. Repade igenom låtarna lite snabbt. Kände att det var dags att verkligen hugga in i analys av 

hur de spelat in och format själva ”inspelningssoundet” på skivan. Har inte fått svar från Salvador 

än, ställer för säkerhets skull in mig på att inte få tag på honom och har det som utgångspunkt när 

jag fortsätter med analyserna.

Kollar igenom mitt PM 5 och vad jag skrivit på ”1.3 Metod” och ”2. Genomförande” för att se vad 

jag har planerat, vad jag gjort och vad jag har kvar att göra.

Bestämde mig för att göra nån form av checklista som jag kommer placera längst ner i loggboken 

och korrigera under tiden jag tar mig framåt i arbetet. Se ”Checklista”.

Idag skickade jag även iväg ett meddelande via Richard Pages egna hemsida... det stod att det går 

till RPM, vilket jag gissar är Richard Page Management eller liknande, så kände inte att jag har 

samma chans att få något vettigt svar därifrån, men jag tänkte att jag försöker iaf. Jag återanvände 

mailet till Gibbs med viss modifikation, såg ut så här:

Hi. My name is Mattias Törnell and I´m from Sweden. I´m doing a university project concerning 

the album Peculiar Life, which I really love (both the songs/songwriting and production-wise). The 

general idea of the project is to analyze and get hold of as much information I can about five songs 

(”A Kiss On the Wind”, ”You Are Mine”, ”Peculiar Life”, ”The Truth Is Beautiful” and ”Waiting”) 

and then try and re-produce a similar sound in the premises and with the equipment I have at my 

disposal. I thought I would take a wild stab at e-mailing just to hear if you would mind sharing 

some of the information about the recordings/production... I fully understand if you don´t have the 

time, if you just don´t want to tell me or if you don´t remember the details, but if you do feel 

generous and find some time to answer, all information would be helpful! What instruments, what 

mics, what preamps, signal chains in general and so on... both in the studio but also regarding what 

Richard did at home pre-production and brought with him to the studio.... or anything else for that 

sake that you think would help me!



Any way, I´ve taken up enough of your time already. Thanks in advance (irregardless of reply or 

lack thereof) and thanks for a great sounding album with a real authentic open-hearted feel to it!

Best regards, Mattias Törnell

Får se om jag får nåt svar, kändes som om det var värt ett försök iaf.

Satte ihop en detaljerad lista över samtliga mikrofoner som ska finnas i Gibbs studio enligt hans 

gearslista. Googlade fram och sparde ner bilder på frekvenskurvor och utseende på dem. Gjorde 

vissa tillägg på intressanta användningsområden. Tänkte kolla igenom de studiofilmer jag hittat och 

jämföra de bilderna med den information jag hittat.

Snubblade under det här arbetet över en mick som heter ”Blue Kiwi” som ser väääldigt mycket ut 

som den Neumann Gefell som jag tidigare gissat att han sjöng i, ska utredas vidare!

Fortsatte komplettera den påbörjade analyslistan... kollade på filmerna jag hittat, läste på, jämförde 

med bilder jag hittat.

Fick svar från Richard Page:
"Mattias, Thanks for writing. It would take a very long time to try and describe for you all the technical details of how 

we recorded Peculiar Life. And, I've probably forgotten most of it anyway. Just know that we took great lengths to get  

all the instruments and vocals sounding just right. But most importantly, we had Elliot Schiener mix the album which 

made all the difference in the world. He is one of the best......ever!

Good luck with your project.  RP"

Inte mycket hjälp där förutom att de lägger stor vikt vid Elliot Schieners arbete. Får läsa på mer om 

honom, hur han jobbar och tänker, och kanske lyssna in mig på några fler av hans produktioner.

4/4-13: Fortsatte med analysen av utrustning genom att kolla på utrustninglistan och jämföra med 

de videos jag hittat.

Hade planer på att gå in i studion nästa vecka... analyserna tar dock så lång tid att jag börjar känna 

mig lite osäker. Har dock kommit på att jag borde hinna klart med trumanalysen iaf den här veckan, 

sen kunna gå in i studion och spela in trummor i början på veckan. Efter det kan jag jobbade vidare 

med övriga analyser och gå in i studion i omgångar.

Har mailat Mikael om några frågor och kollat möjlighet kring att gå in i studion till veckan.

5/4-13: Fortsatte analysen. Gjorde på samma sätt som igår. Fick klar trumanalysen tror jag faktiskt... 

ska se över den igen efter en paus.

Ser bra ut. Har kollat av videos, läst info, stämt av mot möjliga användningsområden, tror jag har en 

analys som ligger ganska nära verkligheten.



6/4-13: Kollade av min trumanalys idag igen, med fräscha ögon, för att se om jag kanske gjort nåt 

fel, glömt nåt, klantat mig eller så. Såg fortfarande bra ut så jag letade fram en lista på utrustningen 

som finns i studio 1 för att se vilka av de mickar jag behöver som finns i studion, vilka jag 

eventuellt kan ta med hemifrån eller vilka jag kan använda som substitut. 

Kollade av studions mickar enligt mina förra principer... alltså såg över vilken sorts mick det är 

(dynamisk/konding, njure/supernjure osv) och såg över frekvensgången på dem och försökte hitta 

de bästa substitut jag kunde på samtliga ställen. Tycker jag lyckades väldigt bra, det var bara på 

golvpukan som jag fick nöja mig med en njure istället för en supernjure, men i övrigt lyckades jag 

hitta exakt samma mickar eller iaf väldigt snarliga alternativ!

Fortsatte med liknande analyser på övriga instrument, sång osv. Rullade på bra. Fortsatte göra 

samma kontroll för att se vilken mick jag skulle använda i studion på de olika elementen.

7/4-13: Förberedde session inför mina studioinspelningar. Skapade ett dokument som heter ”PT 

Spårplanering” där jag la in allt som ska spelas in och fixas så jag hade det och stämde av mot när 

jag skapade mina session. Gjorde en session till att börja med där jag la in exakt allt som ska spelas 

in och finnas med när inspelningarna är klara. Sen gjorde jag en template av den sessionen och 

kunde då snabbt få in samma spår/färger/setup på samtliga sessions. Efter det gick jag tillbaka till 

den första sessionen. Jag ändrade till rätt taktart och bpm på den (och sen alla sessions i tur och 

ordning) och la även in markers på vart de olika delarna i låten kommer. Jag spelade in några grejer 

som jag tänkte är bra att ha inför kommande vecka som stöd för resten av inspelningarna. Jag la 

slaskgitarr/piano på låtarna, la in en shaker, spelade in ett spår där jag bara pratar/kommenterar 

”vers, refräng, stick” osv och sjöng in slasksång. 

Fick svar på mitt mail från Micke. Han hade lite förslag på hur jag skulle lösa problemet med ett 

substitut för kicken. Fick sätta mig och läsa igenom lite mer mickinfo om de mickar som finns i 

studio 1. Hans förslag var att jag tar en konding som går djupt ner i basen och placerar framför 

kicken... ungefär där subkicken sitter... alltså inte framför hålet utan mer vid skinnet. Sen 

kompletterar jag det med någon bra dynamisk kickmick som kan påminna om Beta91an. Så som 

sagt, får ta och kolla på det. Han bekräftade även att jag kan va i studion måndag kväll och tisdag 

morgon.... ringde och kollade om Viktor kunde och ville va tekniker. Det ville han gärna. Bra.

Fick även lite feedback på några andra funderingar, bla. kring hur jag ska analysera mig fram till 

gitarrljud och hur jag ska ta fram min enkät.

Följande länk hittade jag som diskuterade D112 och hur man använder på kick:

http://www.gearslutz.com/board/reviews/676144-akg-d112.html



För ett inlägg som kan passa min situation, sök på:  anywhere from 6-12"

Läste vidare på olika trådar. Bestämde mig till slut för AKG D112 i kombination med Neumann 

TLM193.

8/4-13: Gjorde klart de sista slaskinspelningarna till dagens inspelningar. Såg över mina sessions så 

allt såg ok ut. Kompletterade inspelningslistan med planering för bredare/större uppmickning av 

conga till ena låten då jag kom på att det inte ska vara några trummor där.

Drog till studion. Studio 15-23. Hade hjälp av Viktor Juul.

Flyttade över mina sessions till studiodatorn. Mickade upp trummorna baserat på mina analyser, 

stämde av vissa placeringar mot videon. Spelade in trummor till de fyra låtar jag skulle ha trummor 

på.

9/4-13: Studio 09-17. Började med att lyssna igenom och editera gårdagens arbete. Lade 

förmiddagen på det då jag visste att jag skulle hinna med dagens inspelningar på eftermiddan. Åt 

lunch. Spenderade eftermiddagen med att spela in percussion. Började med den ”stora” 

congainspelningen, med tre mickar. Efter det la jag de ”enkla” congainspelningarna på resten av 

låtarna. Sen var det shakers/egg och triangel på samtliga låtar. Flöt på bra.

10/4-13: Editerade trummor. Blev väldigt mkt klippa och klistra då jag inte var så jäkla tight när jag 

spelade in. Kände dock att det fick bli den här varianten då jag inte har tid att hitta en vettig 

trummis som har tid att lära sig låtarna och hjälpa mig... så då valde jag att istället göra mitt bästa 

och sen klippa det så bra jag kan... syftet är ju att försöka komma så nära Pages sound, vilket jag har 

kommit fram till att det ligger mkt i rytmiseringar å så, då måste jag ju göra så gott jag kan för att se 

till att produktionen blir ”tight” rytmiskt sett.

11/4-13: Fortsatte editera trummor och percussion. Övade igenom låtarna på gitarr. Kollade på lite 

slidegrejer.

12/4-13: Samma som igår. Började lite smått se över analyserna på gitarr och bas. 

13/4-13: Övade på vad som ska spelas på gitarr på mina låtar. Övade mig på att spela med slide. 

Planerade och spelade in slaskslidegrejer. Fortsatte kolla på analyserna av gitarr och bas.

14/4-13: Samma som igår. Övade gitarr, både vanliga kompgrejerna och slide. Gjorde analyserna på 

gitarr och bas. Mailade Micke med en bunt frågor då jag känner att jag fastnat lite i mina 



gitarranalyser.

15/4-13: Samma som i helgen. Övade på mina låtar på gitarr och slide. Lyssnade igenom det jag 

spelat in i helgen och arrade om några småsaker. Fick mailsvar från Micke. Sökte lite mer 

gitarrinfo.

16/4-13: Letade info om mina akustiska gitarrer. Utgick ifrån informationen jag fått från Micke ang. 

vilken gitarr Page använder. En Martin HD28. Googlade runt och försökte hitta vilka material jag 

har i mina gitarrer för att se vilken som kommer närmast i klang. Slutade med att det blev en jäkla 

massa frågor och funderingar. Skapade ett separat dokument bara för gitarranalyserna. Se ”Analys 

Akustisk Gitarr”.

Repade igenom mina låtar några varv.

Gjorde ett slide-arr till ”Run to the Hills” för att få lite omväxling. 

Satte mig och läste och googlade och läste och kollade på video igen, sökte mer info om bas och 

gitarr.

17/4-13: Seminarium med Micke och Yvonne. Pratade igenom hur det gick för oss.

Jag insåg att det är exakt 20 dagar kvar tills jag ska spela upp mina låtar för enkätgruppen och sen 

20 dagar till fram till redovisning. Jag gjorde upp en kalender på ett A3 med 40 rutor, en för varje 

dag som är kvar, för att få en överblick över hur lång tid som är kvar och vad jag har att göra.

Jag kollade över min planering och funderade på när allt ska vara gjort. Jag funderade på när jag ska 

göra alla moment jag har kvar. Bestämde mig för några datum som kan funka. Mailade Micke med 

mina önskemål/förslag.

Jag jobbade vidare med min analys av basen då jag bestämt mig för att det blir nästa punkt att spela 

in, ganska snart. Det finns tydligen en P-bas i studio 2, så det blir att jag spelar in basen där. 

Jag repade igenom mina låtar, både ackord, slide och nu även basgångarna. 

18/4-13: Daniel kom förbi med sin gitarr. Jag, han och Sebastian satt och lyssnade av den plus mina 

två och checkade av mot referensmaterialet. Vi kom alla fram till att Daniels gitarr hade bäst botten 

så det får bli den. Jag gick iväg och köpte nya strängar till den och strängade om den. Phosphor-

strängar. Mellanbrighta ska de tydligen vara... blir nog bra. 

Jag repade igenom mina låtar igen... både ackord, slide och basgångar. Har fått bekräftelse från 

Micke, jag har studio 2 på lördag 9-17 för inspelning av bas. Studio 1 måndag, fredag, lördag 09-17 

nästa vecka. Gitarr och sång gissar jag att det ska bli, får se vad jag hinner med på de olika passen. 

Kollade av med klasskompisarna vem/vilka som kunde hjälpa mig som tekniker. Tror det löst sig.



Läste på om hur man brukar jobba med kompressor vid inspelning av bas för att få det sound jag 

eftersträvar. Hittade några bra forumtrådar. En kompressor med soft knee, ratio på mellan 3:1 och 

5:1, snabb attack (nästan 0) och lång release (100ms eller mer) bör ge det sorts sound som jag är ute 

efter. Finns länkar i dokumentet ”Analys – Utrustning”.

19/4-13: Repade igenom basgångarna på mina låtar några gånger till, ska ju in i studion i morrn. 

Satte mig och började lyssna av trummorna... dubbelkollade samtidigt mina editeringar för att se så 

de funkade. EQ:ade och komprimerade lite preliminärt ITB, sparade presets för varje trumma för att 

snabbt kunna applicera på samtliga sessions. Får så klart justera dem i varje session med hänsyn till 

helheten och även dubbelkolla i studio 1 sen med vettig lyssning, men jag kände att det är ganska 

smidigt att iaf göra en preliminär grovmix av det som är färdiginspelat.

Gjorde grovmix på samtliga låtar.

20/4-13: Gick in i studion och spelade in bas på samtliga låtar. Använde en Fender Precision Bas in 

i en dbx 166. Använde ungefär de inställningar jag kommit fram till i analyserna. La även en 

”skum” variant på sista låten ”Insomnia”. Lekte med en ny multieffekt som kommit in i studion. 

Dubbade hela basgången i flascholletter genom en sjuk effekt.  Gick hem och editerade lite.

21/4-13: Fortsatte editera bas. Editerade även lite mer i trummor och percussion, hittade mer missar 

nu när jag hade en bas att checka av mot och att synka mot... vill ha ”beatpaketet” tight. Repade 

igenom allt jag har att spela på gitarrerna i morgon. Fick arra om några gitarrsaker då det visar sig 

att Daniels gitarr som jag har lånat har lite höga band på vissa avgörande ställen.

22/4-13: Var i studion och spelade in akustisk gitarr till samtliga låtar. Gjorde som jag hade planerat 

i mina analyser. Fick lyssna mig fram till vad som lät bra när jag väl satt där. Då Daniels gitarr som 

sagt var lite dryg/omöjlig att spela på i vissa lägen blev det mkt omtagningar för att jag fick 

skorrande toner osv. Fick ibland t.om. lägga om ackorden helt och hållet för att få det att funka. Jag 

har därför även dubbat väldigt mkt med min ena gitarr som jag hade med mig för att safea i 

framtiden... så har jag den att falla tillbaka på när jag väl ska mixa. Hann ändå spela in all akustisk 

gitarr och även börja känna på sliden till ena låten. Gick hem och klippte och editerade i 

materialet... det blev även att jag justerade mina tidigare inspelningar nu när helheten börjar växa 

fram... alltså jag flyttade några bastoner, några trum/perc-grejer osv. 

23/4-13: Editerade vidare. Editerade alla gitarrgrejer, putsade av lite i övrigt också. Gömde undan 



spår som inte används längre (slaskgitarr, slaskshaker, överblivna gitarrtagningar på separata spår 

osv). Stämde av mot min arr- och inspelningsplanering till varje låt, ändrade runt lite med var de 

olika elementen ska komma in å så. Jag har jobbat mkt med att spela in hela låten, eller ibland 

bygga ”loopar” och lägga ut över hela låten och sen mutea de clip som inte används... då har jag 

alltid en möjlighet att gå tillbaka längre fram och laborera med att lyfta in saker på andra ställen om 

jag känner att det inte riktigt funkar.

Satte mig och gjorde klart analyserna av elgitarren och sliden. Kollade även på hur jag ska spela in 

elgitarr och slide-grejerna på min gitarr. 

24/4-13: Kollade av texterna till låtarna så allt ser bra ut. Sparade ner en .doc version av dem så jag 

kan skriva ut dem på skolan idag. Planen är att lägga elgitarr och slide idag, men om det blir tid 

över kommer vi köra igång med sång, så det är lika bra att jag har texterna med mig redan idag.

Hade seminarium på skolan 13.15 till 16. Gick direkt till studion och spelade in, 16-23. Blev aldrig 

riktigt nöjd med elgitarren, det var nåt fel på gitarren/elen/stärkaren... det var iaf en störning som låg 

i stärkaren på samtliga lägen utom ett på gitarren... det läget funkade egentligen inte till soundet 

men då jag inte hade något annat alternativ (än att bok om dag och felsöka, vilket jag inte tyckte jag 

hann eller ville då det var så lite elgitarr som skulle läggas) försökte vi skruva oss så nära som 

möjligt och sen försöka editera det i efterhand (fullt medveten om att det inte kommer bli skitbra). 

När jag hade lagt elgitarren var det dags för slide... Viktor (som hjälpte mig idag igen) lyssnade 

också med mig och vi kände att det nog var en elgitarrslide på vissa låtar... med efter lite testande 

(med olika gitarrer och slides) insåg vi att jag inte skulle kunna få det bra... vilket var en 

kombination av fel utrustning och dålig teknik från min sida. Så vi valde att köra på min Washburn 

istället då den har ganska hög stränghöjd och jag är van vid att spela slide på den, har även läst om 

vissa som gillar att lägga slide med den just pga stränghöjden. Mickade upp den med en TLM 49 

(vilket vi inte hade mer belägg för än att vi gissade att den nog skulle funka baserat på att vi 

tillsammans lyssnade på skivan). Det blev helt ok.

25/4-13: Editerade gitarr.

26/4-13: La sång

27/4-13: La sång

28/4-13: Editerade sång, klippte ihop leads och körer så jag var nöjd. ”Gömde undan” och 

avaktiverade överblivna tagningar och även andra instrument (slaskshakers, slaskgitarrer, slasksång, 

click osv) så att allt skulle se ok ut i morgon när jag sätter mig. Körde en ”Save as” på samtliga, 



med ändelsen ”Pre Mix”. Lyssnade av och gjorde några fler preliminära justeringar.

29/4-13: Satte äntligen igång med mixandet. Jag bestämde mig redan innan mixandet för att jag 

skulle jobba mycket In-The-Box även under den här delen av mixandet och se över vad som 

eventuellt kunde må extra bra av att skickas ut på bordet. Varför jag väljer att göra så är att jag dels 

har gjort så mkt förarbete i datorn redan från start men även för att samtliga session ser så pass olika 

ut, men att samtliga ändå innehåller mkt ”grupptänk”... alltså en grupp percussion, en trumgrupp, ett 

eller två körpaket osv... så mitt huvudtillvägagångssätt genom mixandet blev att jag började slänga 

ut allt bara på kanal 1-2 på bordet och lyssnade av hur allt lät genom den. Efter det skickade jag ut 

olika grupper eller separata element på bordet för att känna att jag kunde styra sound och nivåer mer 

separat... det som var genomgående var att jag alltid hade leadsången på en egen kanal. Förutom det 

blev det väldigt varierat upplägg från låt till låt. Ibland bussade jag ut trummor, ibland congas, 

ibland bara effekter från PT osv. Jag hade med mig skivan (Peculiar Life) som jag referenslyssnade 

på med jämna mellanrum och försökte jobba åt samma håll... kände dock att det många gånger var 

svårt då jag t.ex. kände mig skapligt missnöjd med gitarrsoundet de flesta gånger, missnöjd med hur 

jag själv spelat och massa andra småsaker. Försökte dock lyssna in mig så gott jag kunde på 

referenslåtarna och ta åt mig vissa saker därifrån och applicera det på mina låtar. Hann med tre låtar 

under den här dagen... hade möjlighet att dra över så jag tror det blev att jag satt från 09-21 med 

några få pauser innan det var klart.

30/4-13: Mixade mina två sista låtar. Samma tillvägagångssätt och tänk som igår. Jag insåg dock en 

sak (som jag även var med om igår men som jag glömde nämna) att jag många gånger, efter att jag 

referenslyssnat, helt tagit bort vissa av mina inspelade saker... jag har helt enkelt ”överproducerat” 

sakerna i tanken. Det rörde sig om nån shaker för mkt på nån låt, en hel körstämma på vissa ställen, 

hela kören på vissa ställen i nån låt, mina congas på Insomnia, det blev för ”stressigt” och drivande. 

Vissa av gånger tog jag även bort dem för att jag kände att det kom för långt bort från 

referenslåtarna men även för att det helt enkelt blev för ”grötigt”. Kändes trist vissa gånger att 

plocka bort saker, men i slutändan blev det ett bättre resultat... och ”kill your darlings” säger man 

ju.

MAJ

1/5-13: Gjorde inte mkt nytta med arbetet, behövde ta en kort paus från skolarbetet och komma 

ikapp lite hemma.

Gick sisådär med att slappa, satte igång med enkät och lite annat småpill under kvällen trots allt.



2/5-13: Fick ihop ett första utkast till enkäten. Slängde iväg den till Mikael och Yvonne. Väntade på 

svar. 

3/5- 6/5 13: Omväxlande väntade jag på svar på mina funderingar, gjorde små ändringar i enkäten 

efter feedback, lyssnade igenom mina låtar och försökte välja ut partier att spela upp för 

enkätgruppen. Gjorde min slutgiltiga enkät och brände ihop en skiva med mina tänkta ljudklipp.

7/5-13: Gick till Nova och skrev ut 90 ex av enkäten. Spelade upp mina ljudklipp för 

lyssnargruppen på Oskarsgymnasiet. Fick in 66 svar på enkäten.

8/5-13: Sammanställde enkätsvaren. Hjälpte Viktor i studion.

9/5-13: Hjälpte Viktor i studion.

10/5-13: Började skriva på det slutgiltiga arbetet på allvar. 

11/5-13 till 22/5-13: Färdigställde arbetet, korrläste och rättade i bilagor, sorterade bort saker som 

inte var relevanta. Numrerade bilagor, fixade slutligt format , fixade med rubriker osv. Lämnade in.



Gibbs mikrofonlista BILAGA 2

AEA R84 Ribbon (x2) 

Bandmikrofon.

8:a.

http://www.sweetwater.com/store/detail/R84

Audio Technica 4047 (x2) 

Kondensator. Stormembran.

Njure.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4047

Audio Technica 4060 (x2)

Rörkondensator. Dubbla stormembran.

Njure.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4060

Audio Technica 4050 (x2) 

Kondensator. Stormembran.

Njure, omni, 8.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4050

Audio Technica ATM 25 (x4) 

Dynamisk.

Supernjure.

http://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/4751d979dbb1341d/

Audio Technica AE 5100 (x2) 

Kondensator. Stormembran.

Njure.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AE5100

Hittade även länk till att den ofta används till akustisk gitarr:

http://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/faef5ae5ca66f16d/

Audio Technica AE 3000 (x2) 

http://www.sweetwater.com/store/detail/R84
http://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/faef5ae5ca66f16d/
http://www.sweetwater.com/store/detail/AE5100
http://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/4751d979dbb1341d/
http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4050
http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4060
http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4047


Kondensator. Stormembran.

Njure.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AE3000

Audio Technica 4033 

Kondensator. Stormembran.

Njure.

http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4033CL

Neumann U87ai (x2) 

Kondensator. Stormembran.

Njure, omni, 8.

http://www.sweetwater.com/store/detail/U87Ai

Neumann KM84 (x2) 

Kondensator. Litet membran.

Njure.

http://recordinghacks.com/microphones/Neumann/KM-84

Pearlman TM-1 Tube 

Rörkondensator.

Njure, omni.

http://recordinghacks.com/microphones/Pearlman/TM-1

Pearlman TM-2 Tube 

Rörkondensator. Stormembran.

Njure, omni.

Inte hittat vettig info.

Sennheiser MD-421 

Dynamisk.

Njure.

http://www.sennheiser.co.uk/uk/home_en.nsf/root/professional_wired-microphones_vocal-

microphones_classic-dynamic_000984?Open&row=2

http://www.sennheiser.co.uk/uk/home_en.nsf/root/professional_wired-microphones_vocal-microphones_classic-dynamic_000984?Open&row=2
http://www.sennheiser.co.uk/uk/home_en.nsf/root/professional_wired-microphones_vocal-microphones_classic-dynamic_000984?Open&row=2
http://recordinghacks.com/microphones/Pearlman/TM-1
http://recordinghacks.com/microphones/Neumann/KM-84
http://www.sweetwater.com/store/detail/U87Ai
http://www.sweetwater.com/store/detail/AT4033CL
http://www.sweetwater.com/store/detail/AE3000


Shure Beta 58 

Dynamisk.

Supernjure.

http://www.shure.com/americas/products/microphones/beta/beta-58a-vocal-microphone

Shure Beta 91 

Electret kondensator.

Halvnjure.

http://www.shure.com/americas/products/microphones/beta/beta-91a-half-cardioid-condenser-

microphone

Shure SM 57 (x2), x1

Dynamisk.

Njure

http://www.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm57-instrument-microphone

Shure SM58 

Dynamisk.

Njure.

http://www.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm58-vocal-microphone

Shure SM56 

Svår att hitta vettig info. Hittade olika bud på hur den ser ut över huvudtaget. Hittade dock en pdf 

med bilder, kurvor och info.

http://cdn.shure.com/user_guide/upload/1552/us_pro_sm56_ug.pdf

Yamaha Subkick (SKRM-100SFV gissar jag)

Dynamisk.

Dubbelriktad.

http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/drums/accessories/lowfreq/skrm-100sfv/?

mode=model

Har inte hittat nån frekvenskurva för den... hittat den här informationen där det står att den går 

mellan 20Hz och 8KHz... och de jag har läst om verkar frälsta i den för en fet bas.

http://www.musiciansfriend.com/pro-audio/yamaha-subkick-low-frequency-capture-devic

http://www.musiciansfriend.com/pro-audio/yamaha-subkick-low-frequency-capture-device
http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/drums/accessories/lowfreq/skrm-100sfv/?mode=model
http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/drums/accessories/lowfreq/skrm-100sfv/?mode=model
http://cdn.shure.com/user_guide/upload/1552/us_pro_sm56_ug.pdf
http://www.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm58-vocal-microphone
http://www.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm57-instrument-microphone
http://www.shure.com/americas/products/microphones/beta/beta-91a-half-cardioid-condenser-microphone
http://www.shure.com/americas/products/microphones/beta/beta-91a-half-cardioid-condenser-microphone
http://www.shure.com/americas/products/microphones/beta/beta-58a-vocal-microphone


Analys – Utrustning BILAGA 3

Vilka instrument? Vilka mickar kan ha använts på de olika instrumenten? 

Trummor

Allmänt

På video 1 från referenslistan kan man se ungefär vad som används på hela trumsetet. Trummisen 

Vinnie Colaiuta har ett eget trumset från Gretsch1. Det ser ut som det i videon. Jag hittar inte någon 

information om något trumset på Gibbs utrustningslista, jag utgår ifrån att Vinnie hade med sig allt  

själv.

Virvel

Hittar ingen specifik information om virveln på ovanstående länk. Hittade en länk till en signature 

series Vinnie Colaiuta-virvel2. Det ser dock inte ut som om det är en sån han har på videon. Jag 

hittade en tråd med liknande funderingar kring en annan skiva3. Baserat på vad jag ser och hör på de 

aktuella inspelningarna och den information jag samlat kan jag gissa mig till att det huvudsakligen 

är en trävirvel som används. Då jag endast kommer ha en plåt- och en trävirvel att välja mellan i  

studion känner jag att djupare analys än så här inte kommer hjälpa mig att komma närmare ett svar.

Vid 0:26 och 0:41 i video 1 syns en mikrofon på virveln. Baserat på utrustningslistan bör det vara 

en SM57. Den används ofta på virvel och känns rimlig i det här fallet. Den ser ut att ha ganska låg 

vinkel mot skinnet, ca 30grader. Den ser ut att sitta långt ut på skinnet, riktad mot mitten.

De bör haft en mikrofon på undersidan av virveln, antagligen en dynamisk. Baserat på 

utrustningslistan finns följande alternativ att välja mellan: ATM25, MD-421, SM57. ATM25 

utesluts då den enligt frekvenskurvan dippar ganska brant redan från ca 8KHz vilket är oönskvärt 

när syftet med den här mikrofonen är att plocka upp mycket av de höga frekvenserna hos sejan. Av 

samma anledning är MD-421 rimligast av de två alternativ som finns kvar då den dels har en rakare 

frekvensgång över hela spektrat, dels en förhöjning i övre mellanregistret som bör ta fram en trevlig 

topp på sejan, dels går den högre upp i frekvensregistret. Vid undersökning av hypotesen fann jag 

en forumtråd med många som gillar att använda MD-421 på virvel/seja4. Ibland blir det dock 

förvirrande att veta exakt vad de menar då engelskans snare betyder seja och snare drum är 

virveltrumma. Enligt forumtråden ska MD-421 ge ett lite mjukare, fetare och dovare virvelsound än 

t.ex. SM57 och det stämmer överrens med soundet på den här inspelningen.

1. http://www.productreview.com.au/p/gretsch-vinnie-colaiuta-shell-pack.html
2. http://www.gretschdrums.com/?fa=discontinued&sid=716#features
3. http://www.pearldrummersforum.com/showthread.php?83364-help-identify-Vinnie-Colaiuta-snare-drum
4. http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/10828-can-md421-used-snare-mic.html

http://www.productreview.com.au/p/gretsch-vinnie-colaiuta-shell-pack.html
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/10828-can-md421-used-snare-mic.html
http://www.pearldrummersforum.com/showthread.php?83364-help-identify-Vinnie-Colaiuta-snare-drum
http://www.gretschdrums.com/?fa=discontinued&sid=716#features


Kick

Vid 0:17 i video 1 syns en Yamaha Subkick. Den används oftast i kombination med en annan 

kickmikrofon, t.ex. Sennheiser E 602, AKG D112, Shure Beta52 eller Shure Beta91. På en 

forumtråd diskuteras kombinationen Subkick och Shure Beta915. Då Beta91 är den enda av de 

nämnda mikrofonerna som ingår i Gibbs utrustningslista bör det vara den kombinationen som 

används på inspelningen.

Hihat

Uppmickningen syns tydligast vid ca 5:25 i video 1. De har mickat upp hihaten med en SM58, ca 

1dm upp från hihaten. Den är placerad i ytterkant av locken, vinklad något ut från locken, lätt riktad 

mot virveln. 

2 hängpukor

Ena micken syns vid 1:11 i video 1. Baserat på utrustningslistan bör det vara en ATM25. Det är en 

dynamisk supernjure vilket passar för användningen. Den ser ut att sitta ca 4-5 cm upp från pukan, 

kapsel i ytterkant av sargen, vinklad mot mitten av skinnet.

Andra micken syns vid 0:25 i video 1. Det ser ut som en Beta58 och bör stämma för 

användningsområdet. Ser ut att sitta ca 4-5 cm upp från pukan, kapsel i ytterkant av sargen, vinklad 

mot mitten av skinnet.

2 golvpukor

Baserat på video 1 och utrustningslistan är det ATM25 som använts här. De används ofta på 

trummor och speciellt pukor. De ser ut att vara placerade ungefär som hängpukorna, ca 4-5 cm upp 

från pukan, kapsel i ytterkant av sargen, vinklad mot mitten av skinnet.

1 Ride, 3 Crash, 1 China, 1 Splash

Vid ca 0:16 på video 1 ser det inte ut som om det sitter några specifika närmikrofoner på några av 

de nämnda delarna. Det sitter två stormembransmikrofoner i en ganska bred A/B-stereomickning 

ovanför trumsetet vilket bör plocka upp alla cymbaler bra. Baserat på videon och vid en kontroll  

mot utrustningslistan är det ett par Neumann U87ai som används som overheadmikrofoner. De är 

placerade ca en meter upp från virvel och golvpuka 1. Den ovanför virveln har en vinkel på ca 

30grader,  ser nästan ut att vara riktad mot chinan. Den andra har inte lika stor vinkel men ser ut att  

5. http://forum.recordingreview.com/f8/thoughts-shure-sm-beta-91-a-25335/

http://forum.recordingreview.com/f8/thoughts-shure-sm-beta-91-a-25335/


vara ganska riktad mot ride/crash ovanför pukan.

Bongo/percussion

Det enda jag har att tillgå i percussionväg är en conga. Då analysen av det percussioninstrument 

som ligger på inspelningarna inte blir relevant (rent sound-/inspelningsmässigt) bestämde jag mig 

för att istället fokusera på att leta reda på info om hur jag bäst kan spela in den conga som finns i 

studion. Det jag kan konstatera vid lyssning på referenslåtarna är att den aktuella trumman alltid är  

tydligt placerad i stereobilden utan någon bredd, allså eventuellt monoinspelad. Den låter närmickad 

och torr och har ingen tydlig botten. När jag började leta info om just latinpercussioninspelning 

hittade jag några olika trådar där man diskuterade saken6. Många tipsar om MD-421 och SM57 för 

närmickning och ett tightare sound på dem. Där nämns även några kondensatormikrofoner men då 

står det att det är antingen för ett mer naturligt sound eller för att ge mer rumskänsla och ett större  

sound. Baserat på det väljer jag närmickning med en dynamisk mikrofon då jag redan konstaterat att  

det är ett tight, närmickat och basfattigt sound på den percussion jag analyserat. Jag spelar därför in 

en conga med bara en MD-421. Micken placerad vid sargen på trumman, ca 1 dm upp, vinkla i 45 

grader mot mitten. 

Triangel

Dem låter monoinspelad. Det syns inte på några bilder hur den kan vara inspelad. Enligt 

”Professional Microphone Techniques” (sid 72) ska man använda en högkvalitativ 

kondensatormikrofon. Den placeras 1-4 feet (0,3-1,2m) ifrån instrumentet. Baserat på detta väljer 

jag en AKG C414.

Shaker – Mjuk och Vass

Här tillämpas samma inspelningsupplägg som för triangeln. Enligt boken och sidan som nämns här 

ovanför, under ”triangel”, gäller samma tänk och teknik även för shaker. 

Akustisk Gitarr

Det låter som om gitarren är centrerad och fokuserad, som om den är inspelad med endast en 

mikrofon. På vissa ställen ligger en gitarrdubb i varje högtalare men de låter fortfarande 

monoinspelade. På video 1 sitter Richard med en enda mick framför gitarren. Det är baserat på 

utrustninglistan en KM84. Vid eftersökning kring inspelning av akustisk gitarr är det inte ovanligt 

6. http://www.soundonsound.com/sos/dec06/articles/latin.htm
http://www.gearslutz.com/board/high-end/399087-recording-congas.html
http://www.ehow.com/how_2078410_record-congas.html

http://www.ehow.com/how_2078410_record-congas.html
http://www.gearslutz.com/board/high-end/399087-recording-congas.html
http://www.soundonsound.com/sos/dec06/articles/latin.htm


att den micken används7. Vid 1:58 och 4:18 på video 1 kan man se att mikrofonen är placerad ca 

1,5-2 dm ut från gitarren, riktad rakt mot kroppen, ungefär mot band 16. 

Leadsång

I video 1 vid ca 1:25, 1:48, 2:47 kan man se vilken mikrofon som används. Det är en Blue 

Microphones Kiwi8. Richard står väldigt nära micken, med micken hängande i taket, utan 

puffskydd.

Stämmor/körer

Vid 5:19 i video 1 kan man se att de lägger stämmor och kör i samma mick som leaden. De står 

tillsammans framför micken. Shenkar, den andre vokalisten på videon, har ett puffskydd framför 

sig, Richard står vid sidan och ser ut att sjunga in bredvid puffskyddet.

Elgitarr – Ackord

Vid 0:37 i video 1 syns en Gretsch Electromatic, antagligen en Pro Jet9. I övrigt syns ingen 

utrustning eller signalkedja. Här får jag ta de gitarrer jag har att tillgå och lyssna mig fram vid 

inspelningstillfället.

Elgitarr – Slide och Pedal Steel

Har inte hittat något speciellt om någon av slidearna. Greg Leisz spelar pedal steel och akustisk 

gitarr, James Harrah spelar elgitarr och akustisk gitarr, Richard Page själv spelar akustisk gitarr. Jag 

gissar att det är en kombination av Greg och James som spelar på de olika låtarna som analyserats. 

Jag tror inte att Richard själv spelat någon slide, vilket jag inte har några belägg för förutom det 

faktum att han har med de två andra musiker han har. Jag känner dock att jag inte kommer att  

komma särskilt mycket närmare något exakt svar på det här området genom att fortsätta leta och jag  

har dessutom inte tillgång till någon pedal steel eller någon utpräglad slidegitarrist i min omgivning.  

Det i kombination med att det på de flesta ställena låter som ett väldigt processat ljud har gjort att  

jag har bestämt mig för att använda mig av min Washburn för att lägga sliden med då jag under 

mina analyser av den akustiska gitarren hittade information om att just min Washburn många 

gånger används till slideinspelningar då modellen generellt har ganska hög stränghöjd. Jag kommer 

sedan editera mina inspelningar på olika sätt beroende på vilken referenslåt jag jobbar mot och 

försöka få fram något som är så nära originalet som möjligt med de medel jag har.

7. http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/156.html
http://www.recording-microphones.co.uk/Neumann-KM84-microphones.shtml
http://www.soundonsound.com/sos/apr10/articles/acguitar.htm
8. http://www.sweetwater.com/store/detail/Kiwi
9. http://www.gretschguitars.com/products/index.php?partno=2517010506

http://www.gretschguitars.com/products/index.php?partno=2517010506
http://www.sweetwater.com/store/detail/Kiwi
http://www.soundonsound.com/sos/apr10/articles/acguitar.htm
http://www.recording-microphones.co.uk/Neumann-KM84-microphones.shtml
http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/156.html


Bas

Vid 0:28 i video 1 syns en Fender Precision bas. Den låter linead. Den är väldigt jämn i volymen 

och det hörs extremt lite anslag i bastonerna. Det finns förslag på några forumtrådar10 om tips kring 

hur man ska få det sound som hörs på skivan. Basen lineas in i en kompressor. Inställningar att utgå 

ifrån är soft knee, ratio på mellan 3:1 och 5:1, snabb attack (nära 0) och lång release (100ms eller 

mer).

Orgel

Richard Gibbs har en rad olika analoga orglar i sin studio. Det är väldigt svårt att säga exakt vilken 

eller vilka som används då de oftast bara hörs lågt i bakgrunden. Baserat på det lilla som hörs gissar 

jag att det är ungefär en wurlitzer eller en hammond. Jag har bara tillgång till mjukvaruorgel och får  

använda mig av den och försöka lyssna mig till ungefär samma sound på orgeln.

Piano/Elpiano 

Det står en flygel i Gibbs studio men det syns inte någon uppmickning på den. Det är ofta en hel del 

olika effekter på flygeln. Jag har ingen flygel. Jag får använda mig av Pro Tools plug-in Mini Grand 

och försöka skruva mig fram så gott jag kan.

Pad

Det är väldigt svårt att säga exakt vad det är för synth, om det är analog, digital eller mjukvara. Jag 

får testa mig fram med några olika alternativ i mjukvaruform.

10. http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/398450-bass-compression-thread-lets-do-again.html
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/395486-bass-compression.html
http://www.gearslutz.com/board/high-end/79697-good-compression-settings-bass.html

http://www.gearslutz.com/board/high-end/79697-good-compression-settings-bass.html
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/395486-bass-compression.html
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/398450-bass-compression-thread-lets-do-again.html


Analys – Akustisk Gitarr BILAGA 4

Den gitarr som används på skivan:

En Martin HD-28

http://www.martinguitar.com/component/k2/item/190-hd-28.html?Itemid=6

granlock, rosewoodkropp (östindisk rosewood). Varm kropp, öppen och klar ton.

Min semiakustiska gitarr:

Takamine EG321C

http://www.thomann.de/se/takamine_eg321c_bk.htm

Granlock, mahognykropp. Cutaway.

Min akustiska gitarr:

Washburn D11 /TR

http://www.guitar.com.au/guitars/acoustic/washburn/D11.htm

Både lock och kropp i Mountain-ash. En sida med information om Mountain-ash som min akustiska 

gitarr är gjord av:

http://www.guitarbench.com/2008/09/09/mountain-ash-tonewood-database/

En klasskamrats akustiska gitarr:

Daion '80s

http://www.daionguitar.com/year.php

Granlock och mahognykropp. 

För att försöka hitta vilka träslag som kan vara mest lika varann i karaktär och sound letade jag fram 

information om olika träslag som används vid gitarrbygge, även kallat ”tonewoods”1. Rosewood 

och mahogny ska ligga nära varandra i fråga om ton. Daionen har nästan rätt material och dessutom 

ingen cutaway och borde fungera bäst. Jag tog hjälp av några klasskamrater som fick A/B-lyssna på 

skivans gitarrsound och jämföra med alla tre gitarrerna jag hade att använda mig av. Efter 

lyssningen var vi överens om att Daionen lät närmast skivans sound.

1. En sida med genomgång av tonewoods:
http://www.dreamguitars.com/tonewoods.php
En annan sida om tonewoods:
http://www.guitarbench.com/tonewood-database/
Forumdiskussion om träslagens karaktär:
http://ackegura.proboards.com/index.cgi?board=gitarrer&action=display&thread=516
En svenska sida om ton i olika träslag:
http://www.gitarr.org/akustisk-gitarr.html

http://www.martinguitar.com/component/k2/item/190-hd-28.html?Itemid=6
http://www.gitarr.org/akustisk-gitarr.html
http://ackegura.proboards.com/index.cgi?board=gitarrer&action=display&thread=516
http://www.guitarbench.com/tonewood-database/
http://www.dreamguitars.com/tonewoods.php
http://www.daionguitar.com/year.php
http://www.guitarbench.com/2008/09/09/mountain-ash-tonewood-database/
http://www.guitar.com.au/guitars/acoustic/washburn/D11.htm
http://www.thomann.de/se/takamine_eg321c_bk.htm


Uppmickning vid inspelningen BILAGA 5

Trumset:

Kick

AKG D112+Neumann TLM193. D112 var den av de dynamiska som fanns kvar som gick längst 

upp i diskanten vilket jag kände var en viktig egenskap att försöka matcha. TLM193 går väldigt 

djupt ner i basen och börjar inte droppa förrän vid 50Hz. Bör fungera som ett substitut för Yamaha 

Subkicken.

AKG D112 ca 15-30cm ut från hålet, riktad mot hålet.

TLM193 vid skinnet, ca en decimeter bredvid hålet.

Virvel

Det som används fanns även i studio 1.

Skinn: SM57 i låg vinkel mot skinnet, ca 30grader. Långt ut på skinnet, nästan vid sargen, riktad 

mot mitten.

Seja: MD-421 i låg vinkel mot skinnet, ca 30grader. Långt ut på skinnet, nästan vid sargen, riktad 

mot mitten.

Hihat

Det som används: SM58. Jag tog med en hemifrån.

Ca 1dm upp från hihaten. Placerad i ytterkant av locken, vinklad något (bara några grader) ut från 

locken, lite lätt riktad mot virveln.

Hängpukor

Det som används: Beta58 och ATM25.

Vad jag hade: Beta57 och Sennheiser e906. Beta57 är snarlik med Beta58, dynamisk supernjure, 

nästan identisk frekvenskurva. Istället för ATM25 tog jag en Sennheiser e906. Det var den enda 

dynamiska supernjure som fanns kvar att använda.

ca 4-5 cm upp från pukan, kapsel i ytterkant av sargen, vinklad mot mitten av skinnet. Samma 

uppmickning på båda.

Golvpuka

Hade bara en golvpuka i studion. Jag hade bara SM57 kvar att använda för att ha en dynamisk 

mikrofon. Placerad ca 4-5 cm upp från pukan, kapsel i ytterkant av sargen, vinklad mot mitten av 

skinnet. 



OverHead

Används enligt video:Neumann U87ai*2

Det som fanns i studion som var närmast: AKG C414 XLII*2

Placerade ca en 1,5m upp från virvel och golvpuka 1. Inte riktade rakt neråt, den ovanför virveln 

hade en vinkel på ca 30grader,  nästan riktad mot crashen. Den andra hade inte lika stor vinkel men 

var ganska riktad mot ride/crash ovanför golvpukan.

Conga

MD-421. Micken placerad vid sargen på trumman, ca 1 dm upp, vinklad i 45 grader mot mitten. 

Triangel, Shaker

AKG C414 XLII. Jag stod ca 1 meter ifrån mikrofonen.

Akustisk Gitarr

KM184. Mikrofonen placerad ca 1,5-2 dm ut från gitarren, riktad rakt mot kroppen, ungefär mot 

band 16. Spelade omväxlande med fingrar och plektrum.

Slide

Jag använde min Washburn. Mickade upp den med en Neumann TLM49. Hade gitarren liggande i 

knät, mikrofonen riktad mot mig, ungefär vid band 16. Spelade med fingrarna och stålslide. Ljudet 

processades i efterhand väldigt mycket men på lite olika sätt mellan de olika låtarna. Generellt  

användes mycket reverb och ofta dubbla eller tredubbla delay. Jag klippte även i ljudfilerna och 

fadeade bort transienterna på många ställen.

Sång (lead, stämmor, körer)

Vad som användes: Blue Kiwi.

Jag använde mig av en Neumann TLM 49. Jag testade några olika mikrofoner i studion och 

lyssnade på inspelningar tillsammans med min studiotekniker och vi bedömde att det var den 

mikrofonen som passade bäst på min röst på den här produktionen. Den togs in i 

Neotekmixerbordet i studio 1. En diskret kompression genom en TLA50 lades på via insert på 

bordet.



Analys – A Kiss On The Wind BILAGA 6
Tempo ≈ 108 bpm, 4/4

Snabb ackordsanalys:

Intro
Dm Bbadd9 F C

Vers
Dm Bbadd9 F C
Dm Bbadd9 F Gmadd9 ---> Gm

Refräng
Dm Am/C Bb F/A
Dm Am C Gm/B
Dm Am/C Bb F/A
Bb C Dm Dm
Reprisen, sista tre takterna:
Bb C C

Stick
(synkoper)

Bb F/A Bb C Dm
( - - synkoper - -)

Bb F/A Gm F C



Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, percussion (bongo), shaker, chimes, bas, 2 akustiska gitarrer, orgel, leadsång, stämmor, övriga körer elpiano, elgitarr – ackord, elgitarr –  
slinga, elgitarr/slide - fills

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de, vilken rytmisering har de, vad spelar de för ackord/toner? 

       Låtdel

Instrument

Intro
8 takter långt

Vers
16 takter lång
Start ca 0:20

Refräng
16 takter lång
Start ca 0:55

Vers 2
16 takter 
lång
Start ca 
1:31

Refräng 2
16 takter 
lång
Start ca 2:06

Stick
8 takter långt
Start ca 2:40

Refräng 3
19 takter lång
(repris 3 sista)
Start ca 3:00

Outro
8 takter långt
(rit. sista takten)
Start ca 3:42

Trummor Crash på första 1:an, 
crash-/ride-”fissel” 
sporadiskt. 
Hi-hat på åttondelar, 3 
och 7 markerad. Kick 
på varannan 1:a.

Hi-hat på åttondelar, 
öppna lock var fjärde 
7:a.
Snare (kantslag) på 2 
och 4. 
Kickfigur över två 
takter: 1, 3å, 1, 2å, 3å.
Pukfill in till refräng.

Hi-hat på åttondelar. 
Snare på 2 och 4.
Kickfigur över två 
takter: 
1, 2å, 3å, 1, 2å, 3å, 
4å.
Pukvandring takt 8 
och 16.

Som första 
versen.

Som första 
refrängen. 
Kicken 
spelar rakt 
sista takten 
in i sticket.

Ride på fjärdedelar. 
Många 
crashmarkeringar i 
baktakt. Snare på 2 
och 4. Även puka 
tillsammans med 
snare varje 4a. Kick 
som refräng, rak sista 
takten in i nästa 
refräng.

Som första 
refrängen. 
Pukvandring takt 8. 
Utslag på 1 i takt 
19.

Som introt fast 
utan kick, spelar 
bara 7 takter, ett 
hihatslag på 1 i 
sista takten.

Shaker Åttondelar rakt igenom. -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Bas Spelar en kort upptakt, 
landar på 1:an. 
Övergångstoner på 
4:orna, landar på alla 
ettor.

Landar på grundton 
på alla 1:or, upprepar 
samma ton några 
gånger i baktakt på 
åttondelar, vandrande 
basgångar på övriga 
taktslag, växlar 
mellan fjärdedelar och 
åttondelar för att 
”skapa häng”. 
Markerar de slag som 
landar med kicken.

Ungefär samma 
variant som i versen, 
lite aktivare spelstil.

Snarlikt 
med vers 1.

Snarlikt med 
refräng 1. 
Går upp och 
spelar ett 
”lick” sista 
takten, på 
väg in i 
sticket.

Med ett åttondelstänk 
spelar basen ungefär:
1, 2, 3, 4, 6, 8
genom hela sticket.

Snarlik spelstil som 
i tidigare refränger. 

Ingen bas första 
3,5 takterna.
Upptakt på 
åttondelar sista 
halva fjärde 
takten. Bas på 1 
och 4 två takter, 
bara på 1 sista 
två takterna.

Bongo Lite lugn bongo, följer Inget märkbart, något Inget hörbart Som vers 1 Inget hörbart Inget hörbart Inget hörbart Lite lugn bongo, 



piano/gitarr-rytmen. enstaka slag som hörs 
ibland.

följer 
gitarr/piano

Chimes/
Triangel?

Nej Nej Alla 1:or, nåt enstaka 
slag utöver det.

Nej Som Refräng 
1

Nej Som refräng 1

ElGitarr Plockar några enstaka 
toner i synk med 
piano/gitarr.

Nej Slinga i åttondelar: 
a, c, d, a, c, d, a, c
repeat rakt igenom. 
Tydligt stereodelay.

Nej. Som refräng 
1.

Plockar ackord 
(fyrklanger) i 
åttondelar varje takt 
som sen klingar 
takterna ut, följer 
delvis med 
synkoperna.

Som refräng 1.
Klingar ut under 
sista takten i 
reprisen.

Som i introt.

Akustisk
Gitarr

Dubbar pianot, kommer 
ett lågt delay en 
fjärdedel efter ackordet.

Nej Strummade ackord i 
markerad rytm:
1, 1å, 2, 2å, 3å, 4å.

Strummade 
ackord, 
liknande 
som 
refräng.

Som refräng 
1.

Strummade ackord. 
Följer med på 
synkopmarkeringarna.

Som refräng 1. 
Klingar ut under 
sista takten i 
reprisen.

Som i introt.

Slide Dubbar sista tonen som 
gitarr/piano landar på 
och ligger kvar in i 
takten efter

Några enstaka toner 
här och där. Några 
1:or, några viktiga 
meloditoner.

Inget hörbart. Lite fler 
toner.

Inget hörbart 
till en början. 
Figur in i 
sticket.

Lägger några slides på 
1:orna. Följer delvis 
med på synkop. Figur 
in i refrängen.

Några licks här och 
där. Inte med på 
reprisen.

Nån enstaka ton, 
dubbar oftast 
tonen som de 
andra landar på i 
varje plock.

Elgitarr Nej Nej Lägger ackord på 
1:orna.

Nej. Som refräng 
1.

Byter av 
med/kompletterar 
slidegitarren.

Som refräng 1. 
Klingar ut under 
sista takten i 
reprisen.

Nej.

Piano
(elpiano/
synth)

Staplar ackord, fyrklang 
i åttondelar, klingar 
vidare takten ut. Spelar 
en nedgång i slutet 
fjärde takten.

Samma som intro fast 
en oktav lägre. Även 
en entonsnedgång takt 
8 och 16.

Inget hörbart. Samma som 
vers 1.

Inget 
hörbart.

Inte särskilt 
framträdande roll här. 
Lägger ackord, följer 
med synkoperna.

Inget hörbart. Samma som 
intro.

Pad Nej. Nej. Fet padmatta. 
Ledtonen pendlar 
mellan f och e.

Nej. Som refräng 
1, lite lägre 
volym.

Lägger mattor, följer 
med ackorden.

Som refräng 1. Ackorden i 
mattor.

Orgel Ligger med försiktigt 
från början, hårt 
modwheel på takt 5, 
lugnar ner sig till takt 6. 

Nej. Inget hörbart. Väldigt 
diskret, lite 
tydligare 
från takt 9. 

Som i vers 2, 
en oktav upp. 
Mer 
modwheel.

Ligger med på 
ackorden, mkt 
modwheel. Följer med 
på 

Som refräng 1, 
dock mer 
framträdande. 
Lugnar ner sig 

Som i introt.



Två toner(?): d, f. Upp 
till e+g sista takten.

Följer med 
ackorden 
(el. Två 
toner) hela 
vägen ut.

synkopmarkeringarna. under reprisen.

Leadsång Nej. Kommer in lite i 
baktakt (ca på 2å) på 
grundklangens kvint. 
Går i trioler, väldigt 
mkt häng på 
fraseringen.
Upptakt till refräng.

Upptakt till varannan 
takt, landar på 1:or, 
”glider tillbaka” in i 
baktakt. 
Återkommande 
sekvens första 
takterna: f, d, c.

Liknande 
upplägg 
som vers 1.

Samma som 
refräng 1.

Fortfarande samma 
tänk, mycket baktakt, 
följer 
synkoperingarna.

Samma upplägg 
som refräng 1. 
Ligger kvar i lite 
högre läge mer av 
tiden, inte lika 
många nergångar 
med melodin.

Lätt 
”whaleande”. 
”On the wind”.

Stämmor Nej. Nej. Stämmor på leaden. 
Understämma på 
ackordens grundton. 
Överstämma/ledstäm
ma som ligger runt 
ters/kvart/kvint. 
Följer inte med på 
alla melodier, ligger 
kvar längre.
Diskret blendade.

Stämmor 
takt 9 till 
12. 
Liknande 
stämföring 
som 
refräng.

Som på 
refräng 1.

2 stämmor, bygger 
tillsammans med 
leaden låtens 
”grundtreklanger”

Som på refräng 1. 
Har samma 
stämmor trots 
leadens förändring.

Nej.

Kör 2 Nej. Nej. Oh-stämma som 
lägger ett fallande 
svar, en form av 
”körfill” på takt 8 
och takt 12.

Nej. Som på 
refräng 1.

Nej. Som på refräng 1. 
Ligger även kvar på 
takt 9, kommer 
även in på takt 16, 
in mot reprisen.

Nej



Analys -  Peculiar Life BILAGA 7
Tempo ≈ 88 bpm, 4/4

Snabb ackordsanalys:

Intro (en takt var)
C C C C

Vers (en takt var)
C C C C
F->sus4->F F->sus4->F C C
C Cm/Eb Cm-5 Csus2sus4
C Eb F C C
(första versen två extra)
C C

Refräng
F->sus4->F F->sus4->F C C
F->sus4->F F->sus4->F C C

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, Shaker, akustisk gitarr, synthbells, sång, 2*slidegitarr, bas, synthpad, leaddubb, körer.



Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de, vilken rytmisering har de, vad spelar de för ackord/toner? 

                  Låtdel
Instrument

Intro
8 takter långt

Vers
18 takter lång
Start ca 0:22

Vers 2
16 takter lång
Start ca 1:12

Refräng
8 takter lång
Start ca 1:54

Vers 3
16 takter lång
Start ca 2:17

Outro
7 takter långt
Start ca 3:01

Trummor Kick... låter dock nästan mer 
som om någon sitter och 
stampar takten i golvet. Four 
on the floor rakt igenom hela 
låten.

-”- -”-

Cymbalsväll in i refräng.

-”-

En cymbalsväll in 
i vers 3.

-”- -”-

Shaker Shi-ki-tsss rakt igenom hela 
låten.

-”- -”- -”- -”- -”-

Synthbells Droppar några fallande toner. 
Panorerade från höger till 
vänster.

Droppar några 
toner 2 sista 
takterna

Nej. Nej. Nej. Nej.

Bas Nej. Nej. Spelar grundtoner/bastoner 
från ackorden, ligger på 
1:orna.

Spelar 
grundtonerna, 
ligger på 1:orna.

Kommer in i takt fyra.
Spelar då som tidigare.

Som tidigare.

Akustisk gitarr Spelar en bluesig 
plock/ackord-figur. Spelar på 
samma sätt rakt igenom 
låten.

-”- -”- -”- -”- -”-

Slide gitarr Nej. Några fills när 
sången är tyst. Mkt 
effekter, låter 
nästan som en 
synth ibland.

Ligger och slidear i 
bakgrunden rakt igenom, lite 
mer när sången är borta.

Samma som 
tidigare.

Upptakt till takt fyra.
Spelar sen som tidigare.

Samma som tidigare.

Pedal steel Nej Solo/”skrapar” sista 
2 takterna.

Solar och skrapar fills 
genom hela, extra mycket 
när sången är borta.

Samma som 
tidigare.

Kommer in i takt fyra.
Spelar då som tidigare.

Samma som tidigare.

Sång Andhämtning. Upptakt in i 
versen.

Baktaktstänk även 
på den här låten... 
mkt häng, 
bluesmelodier.

Samma känsla som i första 
versen.

”Everything 
changes”*2

Samma känsla som vers 1. ”Everything´s Changin
But I keep stayin the 
same
Peculiar Life”

Leaddubb/körer Dubb på leaden. Stigande oh-körer från takt Oh-körer första 4 



9. takterna.

Pad Nej. Nej. Ligger mestadels på feta 
mattor med ackorden. 
Markerar några färgande 
toner.

Diskreta mattor. Mattor från takt 9. Diskreta mattor hela 
vägen ut.



Analys -  The Truth Is Beautiful BILAGA 8
Tempo ≈ 122 bpm, 4/4

Snabb ackordsanalys:

Intro (och downtake och outro):
Ebm/Eb Bb/D Db Ab/C
B Ebm/Bb->Bb Ebm Ebm

Vers:
Ebm Bb/D B Eb/Bb-->Bb
Abm B Db Ebsus4->m
Ebm Bb/D B Eb/Bb-->Bb
Abm B Db  Ebsus4->Eb

Refräng:
Abm Db Gb B
Bbsus2/F Bb Ebsus4 → Eb
Abm Bb Ebm Db
B B/Gb Ebm/Bb->Bb

Stick:
Ab Gb Db/F Gb Db/F Ebm
D A/Db Dbsus4->Db

Vilka instrumen ingår i produktionen?
Trummor, Shaker, triangel, bongo, bas, akustisk gitarr*2, pad, (orgel?), leadsång, körer



Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de, vilken rytmisering har de, (vad spelar de för ackord/toner) ? 

        Låtdel

Instrument

Pre-Intro
ca 4 takter 
långt

Intro
8 takter långt
Start ca 0:10

Vers
16 takter lång
Start ca 0:25

Refräng
15 takter lång
Start ca 0:56

Downtake
8 takter lång
Start ca 1:26

Vers 2
16 takter lång
Start ca 1:42

Refräng 2
15 takter lång
Start ca 2:13

Stick
8 takter lång
Start ca 2:42

Refräng 3 
15 takter lång
Start ca 2:58

Outro
7 takter långt
Start ca 3:27

Trummor Nej Kick 
(golvpuka?) 
på 3:an i takt 
2, 4, 6, 8. Hårt 
pannad höger.

Samma som 
tidigare. Även 
vispad virvel i 
åttondelar. Lite 
bossarytm-
markering på 
virvel. Mer 
centrerad kick.

Kick ligger nu 
på alla 3:or, 
varvas med 2å, 
3.
Vivel som 
tidigare.

Som refrängen.
Nåt crash och 
rideklocka. 
Cymbalsväll in 
i versen.

Kick som 
refrängen.
Virvel som vers 
1.
Cymbalsväll in i 
refrängen.

Som refräng 1.

Cymbalsväll in 
i stick.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Kick på 
3:orna.
Utslag på 
cymbalsväll 
(med filt)

Shaker Fade in. Ligger i 
åttondelar. 
Pannad skapligt 
mkt left.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Triangel Nej Nej Nej Spelar:
1, 2, 2å, 3.

Samma som 
tidigare.

Nej Samma som 
refräng 1.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Nu bara på 
1, 3å, 4å.

Bongo Nej Nej Nej Ligger lite 
diskret i 
bakgrunden. 
Markerade slag 
på 2:orna, nåt 
litet ”slaskslag” 
i övrigt.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Bas Nej Nej Kommer in i 
takt 9. Följer 
basgången jag 
markerat i 
ackordanalysen
. Spelar 3å, 4 
markering.

Samma som 
tidigare.

Spelar bara rakt 
på 
ackordsbyten/
1:orna.

Första 8 
takterna som 
vers 1 men 
korta toner. 
Sedan mer 
levande spela 
versen ut.

Spelar 
mestadels 
markeringar på 
1, 2å. Några 
vandringar där 
emellan.

Inte första 4 
takterna. 
Kommer in i 
takt 5.

Samma som 
refräng 2.

Följer 
bastonerna i 
ackorden. 
Bara på 
”1:orna” /
ackordsbyte.

Akustisk 
gitarr 1

Nej Plockar, 
landar på 
”ledstämstone

Samma som 
tidigare.

Ungefär samma 
som tidigare. 
Plockar dock 

Samma som 
intro.

Som vers 1. Som refräng 1. Plockar 
”fallande” 
treklanger.

Som refräng 
2.

Som i introt 
fast med 
färre toner, 



n”. Ackorden 
plockas så 
översta tonen 
vandrar neråt 
så tight det 
går.

mer fritt, inte 
lika 
framträdande 
ledtoner på 
topp.

inte lika 
tydliga 
ledtoner.

Akustisk
Gitarr 2

Nej Samma som 
gitarr 1 fast en 
oktav upp.

Nej Nej. Samma som 
intro. Några 
fler snabba 
”licks”

Nej. Ackord i rytm. 
Varannan takt:
1, 2, 3å, 4å.
Klingar över 
nästa takt.

Nej. Som refräng 
2.

Som i introt.

Pad Ligger med från 
början. 
Grundton+kvint 
i (minst) två 
oktaver.

Ligger kvar 
på samma.

Diskreta 
mattor. 
Markerade 
”ledtoner” som 
i gitarren.

Samma som 
tidigare, dock 
inte lika 
markerade 
ledtoner.

Som i introt. Som vers 1. Som refräng 1. Enstaka 
ljusare toner 
takt 1 till4. 
Följer 
ledtons-
nedgång.
Byter till de 
vanliga 
mattorna i 
takt 5 igen.

Samma som 
tidigare.

Som i introt

(Orgel?) Ligger en ensam 
ton på kvinten 
(Bb)

Ligger kvar. Nej Väldigt diskret, 
blendad med 
paden.

Som i introt. Nej Nej Nej. Nej. Nej

Leadsång Upptakt in i 
versen.

Sången är 
svävande och 
ligger ungefär 
runt samma 
toner... växlar 
mellan 
grundton, ters, 
kvint, sext... 
tvärtemot 
ledtonstänket. 
Ganska 
sammanbunden 
frasering.

På refrängen tar 
sången över 
ledtonerna och 
följer den 
nedgången med 
melodin, när 
övriga 
instrument 
INTE gör det!

Lång ton... 
titelorden 
klingar ut. 
Tystnad.

Som i första 
versen. Från 
takt 9 går 
melodin upp, 
några längre ord 
och toner.

Som i första 
refrängen.

Diskret. 
Följer 
”ledtonerna”.
Växer och 
tar i från takt 
5.

Som i refräng 
2.

Lång ton som 
håller ut in i 
outrot.

Tonen 
hänger 
kvar... lite 
whaleande. 
”So 
beautiful”.

Körer Aha-ha-ha Stora Ah Som i refräng Nej.



körer. Sjunger 
mestadels fills 
mot leaden. På 
nedgången 
(sista fem 
ackorden) 
ligger de 
istället som 
mattor under 
leaden, undefär 
som en pad.

körer takt 5 
till 8.
Någon 
enstaka oh 
röster 
smyger in i 
slutet.

2. Har dock 
kompletterats 
med några till 
röster sjunger 
Oh istället.



Analys -  Waiting BILAGA 9
Tempo ≈ 70 bpm, 4/4

Samma figur återanvänds hela tiden, med vissa variationer i vändor på de fyra sista takterna.
Spelstilen och plocket utgjorde en sån väsentlig del av låten att jag valde att skriva i TAB istället.

       1          2          3          4             1          2          3          4             1          2          3         4              1          2         3           4
E---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0
B---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0
G---5---0---5---0---5---0---5---0---   4---0---4---0---4---0---4---0---   4---0---4---0---4---0---4---0---   4---0---4---0---4---0---4---0
D---0---3---0---3---0---3---0---3---   0---3---0---3---0---2---0---0---   0---2---0---2---0---2---0---2---   0---1---0---1---0---1---0---0
A---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0
E---5---0---0---0---0---0---5---0---   4---0---0---0---0---0---0---0---   3---0---0---0---3---0---0---3---   2---0---0---0---2---0---0---0

       1          2          3          4             1          2          3          4             1          2          3         4      
E---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---
B---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---5---0---
G---4---0---4---0---0---0---1---0---   4---0---4---0---0---0---4---0---   0---4---0---4---0---4---0---4---
D---0---1---0---1---0---4---0---4---   0---2---0---2---0---2---0---0---   2---0---2---0---0---0---0---0---
A---0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---   0---0---0---0---0---0---0---0---
E---2---0---0---0---2---0---2---0---   3---0---0---0---3---0---0---0---   3---0---0---0---3---0---0---0---

Snabb ackordsanalys
Am+6 Abm+#6-->Abm+6 Em/G B/Gb

B/Gb Em/G Em/G 

Vilka instrument ingår i produktionen?
Tickande klocka, ståbas, akustisk gitarr, slide gitarr, synthpad, sång, körer.



Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de, vilken rytmisering har de, vad spelar de för ackord/toner? 

               Låtdel

Instrument

Pre-intro
3 takter långt

Intro
7 takter långt
Start ca 0:10

Vers
7 takter lång
Start ca 0:35

Vers 2
7 takter lång
Start ca 0:59

Vers3
11 takter lång
Start ca 1:23

Break
1 takt långt
Start ca 2:00

Vers 4
8 takter lång
Start ca 2:03
Repris på takt 3 mellan takt 4 
och 5.

Tickande 
klocka

Tickar på slagen 
varannan right, 
varannan left.

Samma som tidigare. Samma som tidigare. 
Fadear bort efter en 
takt.

Nej. Klockan kommer 
tillbaka näst sista 
takten och tickar 
över breaket.

Som i introt. Klockan tickar första takten.

Akustisk gitarr Nej Spelar enligt TAB 
ovanför.

Samma som tidigare. Samma som tidigare. Samma som tidigare. Nej Samma som tidigare.

Slidegitarr Nej Slidear upp på ters. 
Landar oftast på 
tersen eller annan 
”färgsättande” ton.

Nej. Nej Spelar ungefär lika 
som i introt. Hänger 
kvar in i breaket.

Nej Dubbar leaden... diskret.

Padsynth Nej Liten diskret 
synthmatta, hakar på 
slidegitarren men 
fyller även ut mellan 
de markerade tonerna.

Nej. Nej Ungefär som i introt.
Hänger kvar in i 
breaket.

Nej Dubbar leaden... diskret.

Bas Kontrabas som 
kommer in på sista 
takten.

Spelar 1:orna och 
oftast även 4 
och/eller 4å in i nästa 
takt.

Nej Samma som tidigare.

Leadsång Nej Nej Följer de färgsättande 
tonerna. Mycket 
häng, mycket långa 
toner.

Samma som tidigare. Samma som tidigare. Nej Oh-oh-oh. ”I Keep Waiting”

Stämmor Nej Nej Nej Nej Nej Nej Dubbar lead, lägger stämmor. 
En stämma liten ters upp, en 
stämma en oktav ner.



Analys – You Are Mine BILAGA 10
Tempo ≈ 76 bpm, 3/4

Snabb ackordsanalys:

Intro
1 2 3, 1 2 3
Fm Db Ab Eb

Vers
1 2 3, 1 2 3
Fm Db Ab Eb

Refräng
1 2 3, 1 2 3
Bbm Cm Db
Ab Eb/G
Bbm Cm Db
Ab Ebm/Gb
Bbm Cm Db Eb

Downtake
1 2 3, 1 2 3
Fm Db Ab Eb

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, shaker*2, bas, slide-gitarr, akustisk plockgitarr (*2... stereodubb?), bongo, sång, stämmor, (ukulele?!), piano.



Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de, vilken rytmisering har de, vad spelar de för ackord/toner? 

               Låtdel

Instrument

Intro
 8 takter långt

Vers
 16 takter lång
Start ca 0:20

Refräng
10 takter lång
Start ca 0:56

Downtake
4 takter långt
Start ca 1:21

Vers 2
8 takter lång
Start ca 1:31

Refräng 2
10 takter lång
Start ca 1:50

Downtake 2
8 takter långt
Start ca 2:13

Refräng 3 
10 takter lång
Start ca 2:32

Downtake 
3/Outro
 24 takter 
långt
Start ca 2:55

Trummor Kick på 1:an 
varannan takt.

Samma som 
intro.

Samma som intro. Samma som 
intro.

Samma som 
intro.

Samma som 
intro. 
Marschvirvel 
in i Downtake 
2.

Kick på 1, 2.
Snare på 2åå.
Tamburin-ish 
istället för hihat?

Som downtake 2.
Mer spel... 
pukor/crash.

Fullt komp 
även här.
Försvinner på 
takt 19.

Shaker 1 
(soft/egg)

Sextondelar, lite 
olika 
markeringar 
hela vägen. Hårt 
pannad left

Samma som 
intro.

Samma som intro. Samma som 
intro.

Samma som 
intro.

Samma som 
intro.

Samma som 
intro

Samma som intro. Samma som 
intro. Fadear 
bort runt takt 
21.

Shaker 2 
(vass/metall)

Nej. Nej. Sextondelar. Ligger på 
andra markeringar än 
shaker 1.
Hårt pannad right.

Samma som 
refrängen.

Nej. Samma som 
förra 
refrängen.

Samma som 
refrängen.

Samma som 
refrängen.

Samma som 
refrängen. 
Fadear bort 
runt takt 21.

Bongo Nej Nej Nej En soft 
sextondelsfigur, 
följer många 
byten och 
markeringar 
som 
stereogitarrerna 
gör.

Samma som 
downtake.

Samma som 
downtake.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.Fadea
r bort runt takt 
21.

Bas Följer 
ackordbyten 
enligt 
grundupplägget, 
spelar bara i takt 
5 till 8. 

Samma som 
intro, spelar på 
takt 9 till 16.

Följer 
grundackordbytena, 
har någon 
vandringston, glider 
mkt mellan tonerna.

Följer 
ackordsbytena.

Samma som 
downtake.

Som förra 
refrängen.

Som förra 
downtaken.

Som förra 
refrängen.

Som 
refrängerna. 
Fadear bort 
runt takt 21.

Slidegitarr Slider in en Kommer in Väldigt lugnt spel. Spelar Spelar fill Samma som Som förra Som förra Som förra 



upptakt, landar 
på grundton (f). 
Spelar en 
hookslinga.

med fill i takt 
8, spelar fill 
när sången är 
tyst. Upptakt 
in i refr.

Följer ackordstonerna, 
går utanför lite grann 
när sången är tyst.

hookslingan från 
introt.

ibland när 
sången är 
tyst.

förra 
refrängen.

downtaken. refrängen. refrängen. 
Fadear bort 
runt takt 21.

Akustisk 
plockgitarr
2 st(?), 
stereodubb(?)

Plockar 
grundackorden 
enligt 
grundackordsan
alysformen.

Samma som 
intro.

Samma spelstil och 
upplägg som tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare. 
Fadear bort 
runt takt 21.

Akustisk gitarr
Ackord

Nej Nej Nej Strummande 
centrerad gitarr, 
ligger på Fm i 
sextondelar rakt 
igenom. 
Centrerad.

Samma som 
Downtake.

Samma som 
downtake.

Samma som 
downtake.

Samma som 
tidigare.

Samma som 
tidigare. 
Fadear bort 
runt takt 21.

Ukulele?! Nej Nej Nej Nej Nej Spelar samma 
som akustisk 
ackordsgitarr.

Samma som 
refräng 2.

Som tidigare. Som tidigare. 
Fader bort 
runt takt 18.

Lead Nej Mkt 
baktaktstänk, 
mkt häng på 
melodin. 
Mycket 
tystnad mellan 
fraserna.

Mkt baktaktstänk på 
första fraserna i takt 1, 
2, 5, 6. Fraserna på 
takt 3,4, 7,8,9 börjar på 
ettorna. ”You Are 
Mine” som 
avslut/upptakt inför 
nästan del. Leaden 
börjar på kvint i 
grundackordet.

”You are mine” 
två gånger.

Samma tänk 
som vers 1.

Samma 
upplägg som 
refräng 1.

”You are mine” 
några gånger.

Samma upplägg 
som övriga 
refränger

”You are 
mine” i 
variationer, 
whaleande.

Stämmor Nej Nej Överstämman börjar 
en ters över leaden, på 
en 7:a från 
grundackordet sett. 
Följer leaden i terser. 
Understämman börjar 
på ters i 
grundklangakordet, en 
ters ner från leaden, 

Nej. Nej. Samma 
upplägg som 
refräng 1.

Nej Samma upplägg 
som övriga 
refränger

”Hu-na-na-na-
heiey” körer.



följer leaden.
Stämorna följer inte 
med på samtliga 
meloditoner.

Piano Nej Nej Nej Nej Nej Nej Lägger ackord 
enligt 
grundupplägget.

Som tidigare. Som tidigare. 
Fadear bort 
runt takt 21.



Analyser - Sammanställning BILAGA 11

Jag bestämde mig för att göra en övergripande sammanställning av samtliga analyser i ett dokument för att se om jag kan hitta någon återkommande  
faktor i alla låtar/produktioner. I tabellen 2 finns det fem kolumner under varje ”låtdel”. De olika underkolumnerna hör till de fem låtar jag har med.  
Från vänster till höger låt 1 till 5 enligt följande lista:

1. A Kiss On The Wind - (Tempo ≈ 108 bpm, 4/4)
2. You Are Mine - (Tempo ≈ 76 bpm, 3/4)
3. Peculiar Life - (Tempo ≈ 88 bpm, 4/4)
4.. The Truth Is Beautiful - (Tempo ≈ 122 bpm, 4/4)
5. Waiting - (Tempo ≈ 70 bpm, 4/4)

En kolumn med 0 betyder att den delen inte finns i den låten. X betyder att instrumentet är med. x betyder att det kommer in i t.ex. upptakt.

Leadsång:
Är en så viktig bestånddel av helheten så jag analyserar extra noga om det finns nåt återkommande i den.
Generellt genom samtliga låtar jag har analyserat är att det är väldigt mycket ”baktaktsfrasering” på leaden under verserna och att den sen ”rätar ut sig”  
på refrängerna, alltså landar på fler ettor. 
Mycket upptakter från en ”del” till en annan... alltså intro-->vers, vers-->refräng osv. 
De gånger som ackorden/harmonierna vandrar neråt el. uppåt på ett tydligt sätt följer oftast sången de översta tonerna/harmonitonerna/ledtonerna (fast  
med lite fler toner mellan så klart då melodierna många gånger är mer aktiva än ackordsbytena).
Väldigt mycket ”häng” på fraserna rakt igenom de flesta låtar och partier.

Ackordsanalys/harmoniseringar:
Finns inga jättetydliga återkommande ackordsgångar eller harmoniseringar. Har dock noterat en intressant återkommande sak:

• En ”del” av låten (vers eller refräng) har ofta ”hoppande” ackordsbyten (t.ex. Dm-->Bb-->F-->C) medan nästa del istället vandrar mer, då  
bastonen istället gör neråt eller uppåt (t.ex. Dm-->Am/C-->Bb-->F/A). Det här återkommer i 3 av 5 låtar... de andra två är dock mer blues-/vis-
aktiga och har av förklarliga skäl inte samma uppbyggnad med tydliga ”delar” vilket får mig att vilja säga att ”alla” låtar har samma tänk.  
(Peculiar Life har dock lite samma tänk under andra halvan av ”versen” TROTS sin blueskänsla)



Tabell 1. Vilka instrument ingår i produktionen?

                                        Låt
Instrument

1. A Kiss On The Wind 2. You Are Mine 3. Peculiar Life 4. The Truth Is Beautiful 5. Waiting

Trummor X X X X

Bongo X X X

Chimes X

Triangel X

Shaker - Mjuk X X X

Shaker - Vass X

Tickande klocka X

Bas X X X X X

Akustisk gitarr - ackord X X X

Akustisk gitarr - Plock X (2 st) X X X

Orgel X X

Leadsång X X X X X

Stämmor X X X X

Körer X X X

Elpiano/Piano X X

Pad X X X X

Synthbells X

Elgitarr - Ackord X

Elgitarr - Slinga X

Slidegitarr X X X X

Pedal Steel X

Ukulele(?) X



Tabell 2. Var i låten kommer de olika instrumenten in och var spelar de?
           Låtdel
Instrument

Pre-intro Intro Vers Refräng Stick/
Downtake

Vers 2 Refräng Stick/
Downtake

Vers 3 Refräng   Outro/
(Vers 4)

Trummor 0 0 0 X X X X X X X X X X 0 X 0 0 X 0 X 0 X X X X X X X X 0 X X 0 X 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 X X X X
Bongo 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 X 0 X X X X X 0 X 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 X X X
Chimes 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Triangel 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 X
Shaker - Mjuk 0 0 0 X X X X X X X X 0 X 0 0 X 0 X 0 X X X X X X 0 X 0 X 0 0 0 X 0 X 0 X 0 X X X
Shaker - Vass 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 X
Tickande klocka 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 x
Bas 0 0 0 X X X X X X X 0 X 0 0 X 0 X 0 X X X X X X X X X 0 X X 0 X 0 0 0 X 0 X X X 0 X 0 X X X X X
Ak. git. - ackord 0 0 0 X X X X X 0 0 0 X 0 0 X X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 X X X
Ak. git. - Plock 0 0 0 X X X X X X X X X 0 X 0 0 0 X 0 X X X X X X X 0 X 0 X 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 X X X X
Orgel 0 0 0 X X X 0 X 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 X
Leadsång 0 0 0 x x X X X X X X X 0 X 0 0 0 X 0 X X X X X X X X X 0 X X 0 X 0 0 0 X 0 X X X 0 X 0 X X X X X
Stämmor 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 X X X X 0 X 0 0 0 0 X 0 X X 0 0 X X X
Körer 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X X X 0 0 X 0 0 0 X 0 X 0 X 0 X
Elpiano/Piano 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 X 0 X X 0 0 0 0 0 X 0 0 X X
Pad 0 0 0 X X X X X 0 X 0 0 0 X 0 X X X X X 0 X 0 X 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 X X X X
Synthbells 0 0 0 X x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elgitarr - Ackord 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0
Elgitarr - Slinga 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 X
Slidegitarr 0 0 0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 X X X x X X 0 X X 0 0 0 0 X 0 X X X 0 0 X X X X
Pedal steel 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X
Ukulele(?) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 X



Baserat på de båda tabellerna och deras innehåll kan jag göra några observationer:
• Det är trummor med rakt igenom 4 av 5 låtar.
• Det är bas med i alla låtar. Den kommer många gånger inte in förrän i refrängen, men sen är den med låten ut.
• Det är akustisk gitarr med i samtliga låtar, antingen plock eller ackord eller både och. Har oftast framträdande roll och bär huvudharmonierna.
• Stämmor och/eller körer kommer aldrig in före första refrängen. Finns sedan alltid med i de sista refrängerna, oftast med fler röster eller  

liknande modifikation inför sista refrängen.
• Slidegitarr ligger och spelar fills eller bara ”utfyllnad” på de flesta låtarna. Med fills menar jag tydliga figurer när sången inte är med. Med  

”utfyllnad” menar jag att den kan spela små diskreta toner/licks lågt i bakgrunden trots att sången är med.
• Något rytminstrument finns oftast med i åttondelar som ger ett driv... bongo och/eller shaker på 4 av 5 låtar.
• Synthpaden (eller elpiano) smygs sakta in i låtarna. Den har kommit in till sista refrängen i 4 av 5 låtar.

Här följer en uträkning på i snitt hur många instrument som ingår i de olika delarna för att se hur mycket mer som lyfts in under låtarnas gång. Jag  
markerar upp på vilka ställen jag inte räknat snitt på samtliga låtar då alla låtar inte har samtliga delar.

Intro: 27/5 = 5,4
Vers 1: 28/5 = 5,6
Refräng 1: 27/3 = 9
(Stick/DT 1: 15/2 = 7,5    Stick i en låt och DT i en låt och har därför väldigt olika funktion. Utesluts därför i listan här nedanför)
Vers 2: 36/5 = 7,2
Refräng 2: 43/4 = 10,75
(Stick/DT 2: 31/3 = 10,33 Stick i en låt och DT i två låtar och har därför väldigt olika funktion. Utesluts därför i listan här nedanför)
Vers 3: 17/2 = 8,5
Refräng 3: 34/3 = 11,33
Outro/Vers 4: 47/5 = 9,4 OBS! Kan vara missvisande då en låt har vers 4 istället för outro.

Intro och vers ungefär samma antal instrument. (5,4 och 5,6)
Stor ökning inför refrängen. (från 5,6-->9=+3,4)
Plockas ner något inför vers 2. (från 9-->7,2=-1,8)
Stor ökning inför refräng 2, snäppet större än nyss. (från 7,2-->10,75=+3,65)
Plockas ner inför vers 3, dock fler Instrument än vers 2. (från 10,75-->8,5=-2,25)
Stor ökning än en gång in i refräng 3. (från 8,5-->11,33=+2,83)
Tas ner lite inför outro. (ofta rit. eller fade) (från 11,33-->9,4=-1,93)

Intressant att se att ingen vers (förutom outro/vers fyra) har fler instrument än minsta antalet instrument på någon refräng.



Under A Clear Sky – Arr/Inspelningsplanering BILAGA 12
(tänk ”A Kiss On The Wind”)

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, shaker, conga, triangel, bas, akustisk gitarr*2, elgitarr, slide(?), piano, pad, orgel, 
leadsång, körer/stämmor

Låtdelar:
(Pre-Intro), Intro, Vers 1, Refräng, DT (som vers), Vers 2, Refräng 2, Stick, Refräng 3, outro

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika Instrumenten in och vad ska jag spela?

             Låtdel

  Instrument

Intro
4 takter
(som vers)

Vers 1
16 takter

Refräng
8 takter

DT
5 takter

Vers 2
8 takter

Refräng 2
8 takter

Stick
11 takter

Refräng 
10 takter
(repris 2 
sista, Am 
sista 
ackordet
)

Outro
8 takter
(som 
vers)

Trummor Nej Nej Lugnt fullt 
komp

Lugnt, 
mestadels 
hihat

-”- Som 
refräng 1

Som 
refräng, 
följer 
markerin
gar, mer 
pukor osv

Som 
refräng 1, 
mer crash

Bara 
hihat

Conga Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja

Shaker Åttondelar -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Triangel Nej Nej På 1:orna Nej Nej På 1:orna På 1:orna På 1:orna Nej

Bas Bara med på 
grundtonerna
, vid 
ackorsbyte

-”- -”-
lite 
övergånsto
ner

Som vers Som vers Som 
refräng 1

Hakar på 
markerin
garna

Som 
refräng 1

Som intro

Piano Stapla 
ackord

Som intro Lägg 
ackord

Som intro Som 
intro

Som 
refräng 1

Lägg 
ackord

Som 
refräng 1

Som intro

Ack. Git Plockar 
ackord, följer 
pianot

Nej Se TAB 
här nere

Som pianot 
i introt

-”- Som 
refräng 1

Strumma 
ackord

Som 
refräng 1

Kanske 
lite plock

Ack. Git 2 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Strumma 
ackord

Strumma 
ackord

Nej

El Git Nej nej Lägger 
ackord, lite 
funkigt

nej Nej Lägger 
ackord

Som Ack. 
Git, mer 
”funk”

Lägger 
ackord, 
inte med 
på repris

Nej

Pad Nej Nej Lägg 
grundton 
och kvint, 
följ piano

Nej Nej Som refr 1 -”- -”- Kanske?

Orgel Nej Nej Nej Nej Nej Am rak 
igenom, 
släpp upp 
på B-->C

Nej Am rak 
igenom, 
släpp upp 
på B-->C, 
inte på 
repris

Nej

Leadsång Här Har Jag Koll -”- -”- -”- -”-

Stämmor/Kör Nej Nej En dubb på 
leaden, en 

Nej Nej En dubb på 
leaden, en 

En dubb 
på leaden, 

En dubb 
på leaden, 

nej



stämma 
enligt 
instruktion 
nedan.

stämma 
enligt 
instruktion 
nedan.

två 
stämmor 
enligt 
instruk-
tion 
nedan.

en 
stämma 
enligt 
instruktio
n nedan.

Slide Fills Genom Hela -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Acke gitarr på refrängen:
spelar åttondelar runt runt
E - - - - - - - -
B 10 - - 10 - - 10 -
G - 9 - - 9 - - 9
D - - 10 - - 10 - -
A - - - - - - - -
E - - - - - - - -

sista takten (på Bm7, Cadd9):
E - - - - - - - -
B - - 12 - - 13 - -
G - 11 - - 12 - - -
D 9 - - 10 - - - -
A - - - - - - - -
E - - - - - - - -

Stämmor: 
På refrängen:

Am      E/G#         G      D/F#  
In my dreams I am there next to you

stämma: e  e    e            e e   d       d      d   d

        F6    G    Am
and nothing can tear us apart 

stämma: d     c   c       c    d      d   d  d-->e

Am      E/G#         G         D/F#
but morning reminds me of why I left

stämma: e     e    e       e   e       e    e   d    d  d

F6               G       Bm7   Cadd9
why it couldn´t be you and I

stämma: d      d  c    c      c   d     d     d-->c

På stick:
Lead går: b  a  g  b  a  g  b  a  g  f#  g  a  b  b  a  g  f#  g  a  b  b
stämma 1: g  f# e  g f# e  g  f# e  d   e  f# g  g  f# e  d   e  f# g  g
stämma 2: e  d  c  e  d  c  e  d  c   b  c   d  e  e  d   c  b   c  d  e  e



Under a clear sky – Text och Ackord BILAGA 13

Am        G F Dm
 I am here at this desolate beachfront

Am    G      Bm7   Cadd9
see a cloud roll by in some distant land

a cool breeze as my only companion
I feel part of this land but not complete

That is why I sat out in the first place
have to find myself to be with you

When I finally do I´ll come running
but until that day remember me

Am      E/G#         G      D/F#  
In my dreams I am there next to you
        F6    G    Am
and nothing can tear us apart 

Am      E/G#         G         D/F#
but morning reminds me of why I left

F6               G       Bm7   Cadd9
why it couldn´t be you and I

As the sun goes down in the water
I will close my eyes and go to rest

As the stars show up all around me
I will think of you and fall asleep

In my dreams I am there next to you
and nothing can tear us apart 
but morning reminds me of why I left
why it couldn´t be you and I

        Bm C
I miss you like crazy

        C D
Don´t think that it was easy

       D Em Em    D     C
To leave you at the time I did

        Bm C
We both knew I had to

        C D
You said you understood me

               D Em Em    D     C
I will come back to you when time is right



Just Within My Reach - Chords BILAGA 14
6/8 (3/4)  ca 152     bpm  (76 bpm)

VERS:

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dm Dm/Bb F C

REFRÄNG:

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bb C

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dm C

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bb A

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dm C

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bb C

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
F C/E

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bb C

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
F C/E

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bb A



Refrängmelodi, sång och stämmor:

Setting sail for distant shores are not an easy thing to do
b a        f     g     b  a     f          g   c b a f g    g       a   a
f   e        c    d     f    e     c         d    a g f  d e    e       f   f 
b  b        b    b     b   b     b         b   d   d   d d    c       c  c b=Bb

might feel safer to stay here
b        a     f  g     b  a     b a       
f          e     c  d    f   e    f    e
b         b     b  b   b   b    b   a b=Bb

this sense of security is stopping me from getting somewhere
b    a        f   g b a  f  g  c b   a   f     g        c b      a     f  
f      e        c  d  f  e  c  d  a g    f   d     e        a g       f     d
b     b        b   b b  b b  b  f  f        f      f       f   c       c     c b=Bb

How can I consider such an easy choice I ask myself
b      a     f g    b a  f       g   c b   a   f     g c b a  f  
f        e     c d    f  e  c      d   a g     f   d    e a g   f  d
b        b    b  b   b b  b      b   f  f     f    f    f c     c  c b=Bb

When my life is just within my reach
b        a    f     g  b    a   f     e    d   
f          e    c     d  f     e   d     c#(d)
b         b    b    b   b     b   a    a    d b=Bb



Just Within My Reach – Arr och inspelningsplanering BILAGA 15
(tänk ”You Are Mine”)

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, Shaker, conga, bas, akustisk gitarr*3, leadsång, stämmor, piano, slide

Låtdelar:
Intro, Vers 1, Refräng, Vers 2, Refräng 2, Stick, Refräng 3

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och vad ska jag spela?

        Låtdel

Instrument

Intro
8 takter

Vers 1
16 takter

Refräng
18 takter

Downtake
4 takter

Vers 2
16 takter

Refräng 2
bara 6 
första 
takterna...

Downtake
4 takter

Refräng 3
18 takter

Outro
16takter

Trummor Bara kick, på 
1:orna 
(varannan)

-”- -”- -”- -”- Fullt komp. Som intro Som refräng 
1

Nej

Shaker Sextondelar
rakt igenom

Följer gitarr-
gunget

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Conga Nej Nej Nej Soft sexton-
delskomp, 
markera 
några byten i 
gitarr.

-”- Nej Samma som 
förra DT

Nej Samma som 
DT

Bas Lugnt rakt 
igenom, 
följer 
ackordsbyten

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Ack.Git*2
stereodub
Plock

Plockar 
grundriffet/ 
figuren.

-”- Spelar 
ackord

Plockar 
grundriffet/ 
figuren.

-”- Spelar 
ackord

Plockar 
grundriffet/ 
figuren.

Spelar 
ackord

Plockar 
grundriffet/ 
figuren.

Ack.Git
Ackord

Nej Nej Nej Strummar 
ackord

-”- -”- -”- -”- -”-

Lead Här Vet Jag Vad Jag Ska Göra ”Just Within 
My Reach” i 
variationer.

Stämmor Nej Nej Se 
instruktion i 
ackordsdoc  

Nej Nej Se 
instruktion i 
ackordsdoc

Se 
instruktion i 
ackordsdoc

Nanana-
körer

Piano Nej Nej Nej Nej Nej Nej Lägger 
ackord

-”- -”-

Slide Fills och 
leaddubbar

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-



Just within my reach BILAGA 16

Just within my reach
Yet so far away
Only I can breach
What´s keeping me at bay

Once I understand
That I´m in control
I can leave this land
and cleanse this old black soul

Setting sail for distant shores are not an easy thing to do
might feel safer to stay here
this sense of security is stopping me from getting somewhere
How can I consider such an easy choice I ask myself
When my life is just within my reach

On this lonely beach
lie my heart ashore
giving me a speech
That I cannot ignore

Change has just begun
Once I break the chains
I´m the only one
that´s giving me restraints

Setting sail for distant shores are not an easy thing to do
might feel safer to stay here
this sense of security is stopping me from getting somewhere
How can I consider such an easy choice I ask myself
When my life is just within my reach



Winter´s Gone – Ackord BILAGA 17
Drop D

VERSACKORD, lyssna på rytm
1 2 3 4 5 6

E 0 0 0 0 0 0
B 3 3 3 1 1 1
G 0 0 0 0 0 0
D 5 4 0 2 0 3
A 5 5 5 3 3 3
D 0 0 0 - - -

REFRÄNGACKORD, lyssna på rytm
1 2 3

E 0 0 0
B 0 0 3
G 2 1 2
D 3 2 0
A 3 2 0
D 3 2 0

STICKACKORD, lyssna på rytm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 0 0 0 0 5 8 10 13->12 10
B 3 5 6 8 3 6 8 10 7
G 2 4 5 7 2 5 7 9 7
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Winter´s Gone – Arr/Inspelningsplanering BILAGA 18
(tänk ”Peculiar Life”)

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, Shaker, bas, akustisk gitarr*2, slide, pad, leadsång, leaddub, körer

Låtdelar:
Intro, Vers 1, Refräng, Vers 2, Refräng 2, Stick, Refräng 3

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och vad ska jag spela?

         Låtdel

Instrument

Intro
8 takter

Vers 1
16 takter

Refräng
8 takter

Vers 2
8 takter

Refräng 2
8 takter

Stick
4 takter

Vers 3
10 takter, 
2 
instrumentala

Refräng 3
16 takter

Outro
4 takter

Trummor Bara en soft 
kick

-”-
cymbalsväll 
in i 
refrängen

-”-
cymbalsväll 
in i vers 2

-”-
cymbalsvä
ll in i 
refrängen

-”-
cymbalsväll in 
i stick

-”- -”-
cymbalsväll in 
i refrängen

-”-
cymbalsväll

Nej?

Shaker Shi-ki-tssss Rakt Igenom -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Triangel Nej Nej 1:or Nej 1:or 1:or Nej  1:or Nej

Bas Nej Följer 
melodi/gitarr
-figuren. 
Kommer in i 
takt 9. 

Eller kanske 
bara 
grundtoner?

-”- -”- -”- -”- -”-

Ack. 
Git.*2

Spelar riffen Rakt Igenom -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Leadsång Här har Jag koll.

leaddubb Nej Nej Japp Nej Japp Japp Nej Japp Nej

Pad Nej Nej Nej Diskreta 
mattor

Lite mer 
mattor

Fet matta Mattor som 
smyger in

Feta mattor Diskreta 
mattor

Stämmor/
körer

Nej Nej Understämma 
på grundton

Nej Understämma 
på grundton

”Djupa” 
”a-ouhm” 
körer, A--
>D, på 4å, 
markerar 
1:an.

Nej. Samma som 
förra 
refrängen

Nej

Slide Fills och 
leaddubbar 
rakt igenom

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-



WINTER´S GONE BILAGA 19

Winter´s gone
my life began
when you melted the frost from my cold heart
you found me
you brought back my smile

When it felt
like all hope was gone
you turned my world completely upside down
I heard your voice
you told me the truth

Invisible forces pulled me to you
no distance could keep me away        me away

Since that day 
I have lived the dream
you have helped me become more than I ever thought I could
I need you 
I´ll be there ´till the end of time

I feel a warmth when you are around
I see you, you smile back at me          I feel alive

once in my life I thought that love was a mystery
now I am older and the mystery is my life

Time goes by
but much to slow
when I wait for you to return to me
then you come and time stops
it feels so unreal

I´ve seen it coming before
this time I know it´s for real
Invisible forces pulled me to you
no distance could keep me away me away

Know that I
will never stop
to love you from the bottom of my heart



See You Smile – Arr/Inspelningsplanering BILAGA 20
(tänk ”The Truth Is Beautiful”)

Vilka instrument ingår i produktionen?
Trummor, Shaker, triangel, conga, bas, akustisk gitarr*2, piano, pad, leadsång, körer/stämmor

Låtdelar:
(Pre-Intro), Intro, Vers 1, Refräng, DT (som vers), Vers 2, Refräng 2, Stick, Refräng 3, outro

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och vad ska jag spela?

        Låtdel

Instrument

Pre-intro Intro
8 takter

Vers 1
16 takter

Refräng
16 takter

DT
8 takter

Vers 2
16 
takter

Refräng 2
15 takter

Stick
8 takter

Refräng 3
16 takter

Outro
16 takter

Trummor Golvpuka 
varannan 
3:a

Kick på 3, 
golvpuka 
varannan. 
Visp

-”- + 
enstaka 
soft 
cymbal på 
markering

Som intro. Som 
Vers 1, 

Som 
refräng 1.

Som 
tidigare.

Som 
tidigare

Bara 
kick, 
utslag m 
filtklubba

Shaker Åttondela
r rakt 
igenom.

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Conga Nej Nej Diskret, 
markerade 
2:or.

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Triangel Nej Nej Nej 1, 2, 2å,3å 1, 2, 2å,3å 1, 2, 2å,3å 1, 2, 2å, 3å

Bas 1:or/mark
eringar

-”- 3å och 
1:or. 
Följer 
nergång

Bara 1:or -”- lugn 
i början, 
ökande 
längre 
fram.

-”- Lugn igen. Som 
refräng 1.

Bara 
grund-
toner.

Ack. Git 
1

Nej Plockar 
ackorden 
och 
nedgångar
na

-”- Spelar lite 
mer fritt, 
inte lika 
tydligt 
plockade 
ackord.

Som vers Som 
vers

Som 
refräng 1.

Rakare 
plockade 
treklanger, 
flöjer 
rytm.

Som 
refräng 1.

Som 
introt

Ack. Git 
2

Nej Oktaverar 
Git. 1

Nej Nej Som introt Nej Spelar 
strummade 
ackord

Nej Som 
refräng 1

Som 
introt

Pad Feta 
mattor 
genom 
hela låten, 

dock 
oftast bara 
grundton 
och kvint,

följer 
basens 
basgångar.

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Piano Nej Nej Nej Nej Nej Lägger 
ackord, 
följer 
gitarrens 
rytm.

-”- -”- -”- -”-

Leadsång Här Har Jag Koll 

Stämmor
/Körer

Oh-körer Nej Nej Oh-körer. Oh-körer. Oh-körer. Nej



See You Smile – Text och Ackord BILAGA 21

Fm Cm/Eb
What am I supposed to do

          Fm6/D        Db
When I can´t stop thinking about you
    Bbm Csus 4      C      Fsus4       Fm 
It drives me crazy I don´t know what to do

Fm Cm/Eb
They say that I should take it slow

          Fm6/D        Db
To be honest I don´t know where I want this to go
    Bbm Csus 4      C      Fsus4       F 
I am happy that I got you in my life

Db Eb Fm Cm
Time will tell what this will lead to

Bbm C Fsus4 F
I have no answers only questions

Db Eb
only the future can show
Fm Eb Db
What will happen next
Bm Bm
I don´t want to scare you

Csus4 C
I just want to see you smile.

What am I supposed to do
I wish that I could find some kind of clue
I should relax and let things have it´s way

I know that I should take it slow
but that is so much easier to say than to do
when my heart and soul tell me that we should be together

REFRÄNG

Db Eb
(smile)  back at me 

Ab Eb/G Fm Eb
for you light up my day 

Bm Bm
and when I am with you

Fm/C C
Everything feels alright

REFRÄNG



Insomnia – Ackord BILAGA 22

VERSACKORD, lyssna på plockrytm
1 2 3 4 5 6 7 8

E 0 - 0 - 0 0 0 6
B 6 6 6 6 3 6 6 6
G 5 5 5 5 0 5 5 5
D 0 - - 0 - - - -
A - 0 - - 3 0 - -
E - - 6 - - - 6 6

REFRÄNG OCH STICK är de fyra sista ackorden från versen, lyssna på plockrytm



Insomnia - Arr/Inspelningsplanering BILAGA 23
(tänk ”Waiting”)

Vilka instrument ingår i produktionen?
Shaker, Bas, akustisk gitarr*2, leadsång, stämmor/körer, slide

Låtdelar:
Intro, Vers 1, Refräng, DT, Vers 2, Refräng 2, DT 2, Vers 3, Outro

Hur lång är varje låtdel? (När börjar varje låtdel?)
Var i låten kommer de olika instrumenten in och vad ska jag spela?

        Låtdel

Instrument

Intro
4 takter

Vers
8 takter

Refräng
11 takter

DT
(intro)
4 takter

Vers 2
8 takter

Refräng 2
11  takter

DT 2
(intro)
4 takter

Vers 3
8 takter

Outro
8 takter

Shaker åttondelar Rakt igenom -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Ack. 
Git*2 
(dubb)

Plockfigur Rakt Igenom -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Bas Följer 
baston på 
gitarr.

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-

Leadsång Här Har Jag Koll Som DT

Stämmor/
körer

Nej Nej Ters upp 
(fast oktav 
ner) 
stor/liten/s
tor på 
andra 
halvan av 
varje rad
F, G, A, 
G, E

Stämmor 
en ters 
upp (först 
liten, inte 
med på 
sista 
frasen

Nej Som 
refräng 1

Som DT 1 Nej Som DT

Slide Lite fills, 
haka på 
melodin

-”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”-



Insomnia - Text BILAGA 24

Lying in my bed
Thoughts are running free
Can´t seem to get a hold of them

Staring at the cealing
searching for an answer
don´t know why I feel this way

I Feel alone
Why I do not know
I Should have no complaints
I got my friends, got my health, got a roof over my head
but still, I feel looooonely

Cannot fall asleep
it drives me crazy
I don´t know what is bothering me

It´s just one of those nights
That never seems to end
Waiting for a slumber that never comes

I Feel alone
Why I do not know
I Should have no complaints
I got my friends, got my health, got a roof over my head
but still, I feel looooonely

I get out of bed
It´s the middle of the night
I go outside and take a look at the stars

Let my mind wonder of
into eternity
at least I can dream though I am lacking sleep

I Feel alone
Why I do not know
I Should have no complaints
I got my friends, got my health, got a roof over my head
but still, I feel looooonely
looooonely



Enkät BILAGA 25

Ordförklaring:
Harmonier: Ackord/klanger/melodier/harmonier ni upplever i helheten.
Arrangering: När olika instrument/element(t.ex. sång eller effekter) kommer in och vad de spelar.
Produktion: Hur de olika instrumenten/elementen samt helheten låter.

Hur nära varann ligger låt A och B med hänsyn till dessa kategorier? 
Betygsätt med 1-5, ringa in ditt alternativ.

Låtpar 1

Harmonier 1 2 3 4 5             Vet ej

Arrangering 1 2 3 4 5             Vet ej

Produktion 1 2 3 4 5             Vet ej

Låtpar 2

Harmonier 1 2 3 4 5             Vet ej

Arrangering 1 2 3 4 5             Vet ej

Produktion 1 2 3 4 5             Vet ej

Låtpar 3

Harmonier 1 2 3 4 5             Vet ej

Arrangering 1 2 3 4 5             Vet ej

Produktion 1 2 3 4 5             Vet ej



Oral presentation BILAGA 26

Ni kommer få lyssna på 3 par av ljudklipp, alltså totalt 6 ljudklipp. De heter låt 1 A, låt 1 B, låt 2 A, 
låt 2 B, låt 3 A, låt 3 B. Ni kommer få höra paren tätt efter varann. Ni kommer få höra varje par 2 
gånger med en paus mellan gångerna.

Försök att inte lägga in nån värdering i om ni tycker att det är en ”bra låt” eller inte.

Det gör inget om ni känner att ni inte har hundra procent förståelse för alla termer som används på 
enkäten. Besvara frågorna baserat på er egen tolkning av frågan. Om ni känner att ni absolut inte 
har någon tolkning av en fråga och känner er besvärade av att försöka besvara frågan har ni som en 
sista utväg en möjlighet att välja svarsalternativet ”Vet ej”.



Ljudklipp till enkät BILAGA 27

Låtpar Låtnamn Uppspelat stycke av låten

Låtpar 1:
A - Just Within my reach ca 2:07-2:50
B - You are mine ca 1:31-2:23

Låtpar 2:
A - Winters Gone ca 1:04-1:49
B - Peculiar Life ca 1:53-2:37

Låtpar 3:
A - See You Smile ca 0:21-1:41
B - The Truth Is Beautiful ca 0:21-1:40



Enkätsammanställning BILAGA 28

Kategorier 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or ”Vet ej”

Harmonier 2/66= 3% 10/66=15% 22/66=33% 23/66=35% 6/66=9% 3/66=4,5%

Låtpar 1 Arrangering 2/66=3% 6/66=9% 18/66=27,5% 28/66=42,5% 9/66=13,5% 3/66=4,5%

Produktion 1/66=1,5% 7/66=10,5% 19/66=29% 27/66=41% 9/66=13,5% 3/66=4,5%

Harmonier 4/66=6% 26/66=39,5% 26/66=39,5% 7/66=10,5% 2/66=3% 1/66=1,5%

Låtpar 2 Arrangering 3/66=4,5% 21/66=32% 29/66=44% 9/66=13,5% 3/66=4,5% 1/66=1,5%

Produktion 4/66=6% 28/66=42,5% 24/66=36,5% 7/66=10,5% 2/66=3% 1/66=1,5%

Harmonier 3/66=4,5% 15/66=22,5% 19/66=28,5% 22/66=33% 6/66=9% 1/66=1,5%

Låtpar 3 Arrangering 2/66=3% 14/66=21% 20/66=30% 24/66=36,5% 5/66=7,5% 1/66=1,5%

Produktion 4/66=6% 15/66=22,5% 21/66=32% 20/66=30% 5/66=7,5% 1/66=1,5%

Snitt 4,20% 23,80% 33,33% 28,10% 7,80% 2,50%



Mailkontakt BILAGA 29

Mitt meddelande som skickades via www.richardpagemusic.com:

> Message: Hi. My name is Mattias Törnell and I´m from Sweden. I´m doing a university project 
concerning the album Peculiar Life, which I really love (both the songs/songwriting and production-
wise). The general idea of the project is to analyze and get hold of as much information I can about 
five songs (”A Kiss On the Wind”, ”You Are Mine”, ”Peculiar Life”, ”The Truth Is Beautiful” and 
”Waiting”) and then try and re-produce a similar sound in the premises and with the equipment I 
have at my disposal. I thought I would take a wild stab at e-mailing just to hear if you would mind 
sharing some of the information about the recordings/production... I fully understand if you don´t 
have the time, if you just don´t want to tell me or if you don´t remember the details, but if you do 
feel generous and find some time to answer, all information would be helpful! What instruments, 
what mics, what preamps, signal chains in general and so on... both in the studio but also regarding 
what Richard did at home pre-production and brought with him to the studio.... or anything else for 
that sake that you think would help me!
Anyway, I´ve taken up enough of your time already. Thanks in advance (irregardless of reply or 
lack thereof) and thanks for a great sounding album with a real authentic open-hearted feel to it!
Best regards, Mattias Törnell

Svar:

On Apr 3, 2013, at 5:59 AM, Richard Page Music wrote:

> This email was transmitted via www.richardpagemusic.com.

Hi Mattias, following is Richard's response:

"Mattias, Thanks for writing. It would take a very long time to try and describe for you all the 
technical details of how we recorded Peculiar Life. And, I've probably forgotten most of it anyway. 
Just know that we took great lengths to get all the instruments and vocals sounding just right. But 
most importantly, we had Elliot Schiener mix the album which made all the difference in the world.  
He is one of the best......ever!
Good luck with your project.  RP"

http://www.richardpagemusic.com/
http://www.richardpagemusic.com/

