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Sammanfattning 
Detta examensarbete utreder hur producentens uppdrag fungerar med fokus på vilka 
musikaliska avvägningar som uppstår och hur man fattar besluten åt dessa.   
 
Under ett flertal år har jag försökt övertala Kjell Öhman att göra en julskiva och tillsammans 
utvecklade vi idén om att jag skulle producera en.  
 
Jag vill utreda vilka musikaliska frågor som uppkommer i ett musikproduktionsprojekt. Vilka 
musikaliska beslut tas i processen? Vad styr besluten? I rapporten behandlas följande 
musikaliska avvägningar; musikgenre, språk, låtval, arrangemang, instrument samt låtordning.  
 
Jag har läst litteratur om musikpsykologi samt musikaliska processer medan jag fick praktisk 
erfarenhet genom att planera och genomföra en musikproduktion. Det resulterade i en julskiva 
med några svenska jazzmusiker.   
 
Musikpsykologi kan kort skildras som upplevelser i relation till musik. Musik är en levande 
konstart och när vi möter den uppstår en kommunikationsprocess. Musik kan vara en symbol 
för emotion då den ofta symboliserar känslor samt påverkar människors känsloliv.  Den 
musikaliska strukturen är betydelsefull för vår känsloupplevelse och det finns flera faktorer i 
musik som påverkar vår musikupplevelse. 
 
I januari 2006 tog jag kontakt med samtliga medverkande, med positiv respons. Jag letade och 
tog fram låtmaterial medan Kjell Öhman skrev arrangemang. Vi spelade in i maj 2006 och 
samtliga musiker var lätta att samarbeta med. Det är viktigt att våga fatta beslut när frågor 
uppstår. Detta kan vara en utmaning för någon som är ung och oerfaren som producent, men 
kommunikationen mellan mig, ljudteknikern samt arrangören och musikerna blev aldrig 
problematisk.  
 
Jag bestämde mig för att göra en julskiva inom musikgenren jazz, som kan identifieras med 
noter kombinerat med improvisation. Vid avvägandet om vilka musiker som ska delta, har 
kontakterna betydelse. Vilka instrument som ska användas bestäms av arrangemangen. Det 
amerikanska utbudet av julsånger avgjorde språkfrågan och valet av sånger resulterade i en 
blandning av känt och okänt material. Arrangemang skrevs till samtliga låtar, tonarter väljs ut 
efter instrumentens register. Ett viktigt fastställande är låtordningen på skivan.  
 
En fråga är hur mycket en producent ska låta sig påverkas av andra åsikter. Det är tunna 
gränser mellan att vara fast besluten och att vara mottaglig för andras råd. Att våga stå för ett 
beslut var inte svårt i mitt fall tack vare professionella och hjälpsamma musiker. Den största 
frågan är hur man fattar bra och ”rätt” beslut åt människor som redan är proffs. Jag har provat, 
och det här är resultatet, skivan vi har gjort heter ”Walking in a Winter Wonderland”. 
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Abstract 
This examination paper investigates how the producer assignment works focused on which 
musical questions that appears and how you make decisions for those.  
 
For several years I have tried to convince Kjell Öhman to make a Christmas record, and 
together we developed the idea of me producing one.  
 
I want to investigate which musical questions will arise in a music production project. Which 
musical decisions will be made in the process? What controls the decisions? In this report the 
following questions will be discussed; the genre of music, language, choice of songs, keys, 
arrangements, instruments and the organisation of songs.  
 
I have read literature about music psychology and musical processes while I have got 
practical experience by planning and implementing a music production. The result is a 
Christmas record with some Swedish jazz musicians. 
 
Music psychology could shortly be described as experiences related to music. Music is a 
living work of art and a communication process is appearing when we are involved with 
music. Music could be a symbol of emotion because it often symbolises feelings and affects 
our emotions. The structure of music is important to our emotion experience and there are 
many factors in music which affects our music experience.  
 
In January 2006 I contacted the contributory and they did all give me positive feedback. I 
searched for and brought song material while the arrangements were written by Kjell Öhman. 
We recorded in May 2006 and the musicians were all easy to co - operate with. It is important 
daring to make decisions when questions come up. This can be a challenge for someone who 
is a young and inexperienced producer but the communication between me, the sound 
engineer and the musicians were never a problem. 
 
I decided to make a Christmas record with in the genre of music called jazz, which could be 
identified as notes combined with improvisation – playing by ear. When deciding which 
musicians will be a part of the recording project, the contacts matters. Which instruments that 
will be used, is decided by the arrangements. The American range of Christmas songs decided 
the question of language and the choice of songs resulted into a mixture of known as well as 
unknown material. Arrangements were written to all the songs, keys are decided by the 
register of the instruments. An important establishment is the organisation of in which order 
the songs will sound on the record.  
 
One question is how much a producer shall let herself/himself be affected by others opinions. 
There are thin lines between being sure of an answer and being open for others advice. To 
dare to stand up for a decision was no hard for me thanks to professional and helpful 
musicians. It is important to be clear in a leadership, otherwise the leader may not be taken 
seriously. The most important question is how you make good and “right” decisions to people 
that already are professional. I have tried and this is the result, the record we have done is 
called “Walking in a Winter Wonderland”.  
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Förord 
Inledningsvis vill jag säga att det här kan vara det roligaste och lärorikaste jag varit med om 
när det gäller musik, ledarskap och studier i integration. Jag vill ge mitt största tack till alla 
som har ställt upp på mig och gett mig möjligheten att genomföra det här projektet. Då tänker 
jag först och främst på mina föräldrar Alice och Kjell Öhman, alla underbara musiker; Jocke 
Ekberg, Hans Backenroth, Johan Hörlén och Janne Ottesen, sångartisterna Meta Roos, Claes 
Janson och Alice Babs, samt Lennart Ström och Jon Allan på studion OAL. Vidare vill jag 
tacka Michael Bruze som har trott på det här och stöttat mig genom att bistå mig med god 
handledning och stort tålamod. Eftersom det inte är alltför ofta man skriver förord så vill jag 
även här passa på att nämna ett tack till alla vänner som funnits vid min sida och faktiskt på 
ett eller annat sätt blivit inblandade i projektet; gällande allt ifrån tips på musik, skivkonvolut 
och så vidare. Självklart vill jag också ge ett tack till min opponent.  
 
Hela arbetsprocessen har varit en enda rolig upplevelse och även om solen har fått skina 
mycket mer i år än andra somrar så har vi under detta väder lyckats skapa en julstämning i 
studion som jag ser fram att ta fram igen och minnas i jul – och kommande jular. Det är en 
stor ära för mig att presentera skivan ”Walking in a Winter Wonderland” med Kjell Öhman 
Band, Meta Roos, Claes Janson och Alice Babs.  
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1. INLEDNING 
Det är en helgdag sent i november, julen börjar nalkas. Köpcentrumen fylls av människor som 
ska inhandla årets första klappar och nya dekorationer för julstämningen. I musikhandeln har 
säsongsmusiken ställts fram, den som också har stor betydelse för tidsstämningen. Jaha, vad 
hittar vi här då? Några svenska samlingsalbum med julhits för alla åldrar, de äldre 
traditionella med Frank Sinatra och Nat King Cole, Carolas jul i Betlehem, som råkar vara 
näst intill samma skiva varje år men i ny förpackning, är det ett försäljningstrick kanske? The 
Carpenters, Ella Fitzgerald, Diana Krall, Oscar Peterson och Ray Brown är några musiker 
som valt att omtolka traditionella julsånger, med framgång. Det är svängigt och upphottat. 
Dock var det ett bra tag sen man både producerade och lanserade en något mer nytänkande 
julplatta inom genren jazz här i Sverige. Varför undrar jag, och har i samma stund bestämt 
mig för att göra det. I mitt examensarbete har jag samlat ihop några av Sveriges främsta 
jazzmusiker för att tolka julmusik och göra den platta jag saknar i skivhyllan.  

1.1 Bakgrund 
Under ett flertal år har jag försökt övertala Kjell Öhman att göra en julskiva då jag tror att det 
finns en plats för en sådan som närmar sig genren jazz på den svenska skivmarknaden. Tyvärr 
har denna övertalning sällan lett till något, tvärtom har det aldrig blivit aktuellt, tills denna 
helgdag i november då jag efter en titt i musikhandeln tog upp diskussionen igen. I samband 
med detta diskuterade vi även vad mina två års studier på musikproducentprogrammet hade 
givit mig, och kom in på mitt examensarbete som återstod. När han ställde frågan om jag inte 
borde ta och producera något, väcktes tanken på mitt examensarbete. Vidare utvecklade vi 
idén tillsammans och jag beslutade mig för att, under handledning från såväl universitetet som 
musikföretaget Öhman musik produktion AB, producera en skiva. Äntligen, år 2006, ska en 
julplatta med svenska etablerade jazzmusiker att produceras, som mitt examensprojekt.  

1.2 Syfte  
Jag vill med mitt examensarbete, som musikproducent, utreda vilka musikaliska avvägningar 
som uppstår i ett affärsmässigt samt kreativt musikarbete. Vad jag menar med musikaliska 
avvägningar är de frågor som kräver svar vilket kommer att påverka det musikaliska resultatet 
på skivan. Dessa frågor kan handla om genre, språk, låtval, arrangemang och så vidare. Mitt 
personliga syfte är att få göra samt höra den julplatta jag väntat på i många år medan ett 
kommersiellt syfte är att skapa ett musikkoncept som säljer åt Kjell Öhman och hans 
musikerkollegor. Vilka beslutsfrågor som uppstår i detta arbete ska jag utreda. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur ser processen ut från idé till musikproduktion gällande musikaliska avvägningar?   
• Vilka musikaliska beslut tas i processen?  
• Vad styr besluten?  
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2 METOD 
Varje musikalisk process är unik men de frågor jag för denna rapport tar upp är 
grundläggande och de flesta som arbetar med ett skivprojekt får handskas med dessa på ett 
eller annat sätt. Däremot dyker det ofta upp flera olika sorters problematik som ser olika ut för 
olika projekt, frågor man inte hade räknat med. De musikaliska avvägningar som jag ser och 
fokuserar kring under projektet, är vilka som ska medverka, vilken musikgenre som ska 
fokuseras, vilket språk som ska användas, vilka låtar som ska bearbetas, vilka instrument som 
ska användas, vilka tonarter som passar och hur musiken ska arrangeras, samt hur man väljer 
bland olika tagningar och skapar en fungerande låtordning. Det är utifrån dessa frågor som jag 
arbetat och vissa av dem har varit svåra att fatta beslut om med hänsyn till de två ibland alltför 
motsträviga tankevärldarna; smaken och industrin.  
 
I min undersökning om vilka musikaliska avvägningar som uppstår i ett 
musikproduktionsprojekt har jag valt att dels läsa in mig på litteratur som beskriver 
musikaliska processer och psykologiska teorier kring hur musik påverkar människor. Dels har 
jag tagit till mig av muntliga referenser och praktisk erfarenhet genom att realisera det här 
skivprojektet, ett examensarbete som utvecklats till ett kreativt produktionsjobb i en studio 
norr om Stockholm.  
 
För att lyckas arbeta fram en julskiva inom musikgenren jazz har jag lyssnat in mig på olika 
former av genren och tidigare gjorda inspelningar för att inspireras till kreativa idéer som 
slutligen skulle resultera i en färdig skivproduktion, en julskiva med varierade jazzinfluenser. 
Därefter har jag varvat med att låta arrangemang skrivas för låtarna med annorlunda harmonik 
mot originalen, samtidigt som improvisation har fått äga rum då det är en tydlig faktor i 
jazzen att man använder sig av improvisation och överför/sprider/uttrycker musik via gehör1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Gabrielsson, 1983 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Musikpsykologi 
Vad är musikpsykologi och hur kan det vara till relevans för musikproduktion? 
Musikpsykologi kan kort beskrivas som upplevelser och beteenden i samband med musik. Det 
handlar om de kognitiva processer som sker hos oss människor när vi lyssnar till musik. 
Innebörden blir även att analysera musik genom jämförelser och tankar kring musikens 
budskap2. Detta är relevant för en musikproducent då denne är mån om att förmedla rätt 
känsla i den musik som denne ska framställa. Det handlar om att komma åt ”rätt” klangfärg 
som smycken till kompositionerna för att beskriva en känsla, och lyckas förmedla denna 
känsla till lyssnaren. Det är individuellt hur människor associerar till och upplever musik men 
genom att ta till musikaliska knep kan känslor förstärkas och därmed förmedlas. Till exempel 
kan man använda sig av olika harmonier, tonarter, instrument, tempon och så vidare för att 
uttrycka känslor; lekfullhet i arrangering har med musikaliska avvägningar att göra, vilket jag 
utreder samt redogör för senare i uppsatsen. Musik påverkar oss och perception, kognition 
samt emotion skapar tillsammans en musikupplevelse då vi lyssnar på ett musikverk.3  
 
Gabrielsson hävdar att hörseln inte är det enda sinne som används vid lyssning av musik utan 
flera sinnen i någon slags växelverkan4. Kognition behandlar musikens mening, det vill säga 
budskapet med musiken. Vad vill musiken berätta? Då är det inte bara själva låten som 
komposition i not och text, utan en fråga om vad skapandet säger, utövarens tolkning, 
arrangemanget, producentens tanke med produktionen och ljudbild. Alla delar finns med i det 
kognitiva tänkandet5. 

3.2 Att tolka musik 
Benestad beskriver hermeneutik, konsten att tolka, och finner ett mål i att hitta musikens 
andliga kärna när vi upplever musik, det vill säga det andliga budskapet6. Benestad hävdar att 
all musik har ett andligt innehåll, en djupare dimension. Julmusiken har, för det mesta, en 
andlig betydelse och är som oftast hämtad direkt ur kyrkans koraler såväl språkligt som 
harmoniserat, vilket ger musiken viss mening att förmedla. Kanske är detta en form av andlig 
kärna som skapar det vi upplever som julstämning. Vidare kanske den andliga kärnan innebär 
att det musikaliska innehållet har en mening som ger en djup dimension av människors liv och 
upplevelser. Benestad menar vidare att musikförståelsen alltid grundas i någon form av 
förväntningar man har inför musiken7.  
 
Musik är en levande konstart och musikverk är således ideligen delaktiga i levande förlopp då 
en kommunikationsprocess uppstår när vi möter musik, det vill säga hör, spelar, skriver, 
producerar. Processen handlar om samspel vilket kan förklara varför musik upplevs och 
värderas olika av olika människor8. Dock är det viktigt att understryka att alla kan uppleva 
och tolka musik, det här är ingen fråga om musikalitet, som i sig som fenomen kan diskuteras 
vad det är, utan en fråga om mänsklig kommunikation genom en konstart.  

                                                
2 Gabrielsson, 1981, 1983 
3 Ibid 
4 Gabrielsson, 1983 
5 Ibid 
6 Benestad, 1994 
7 Ibid 
8 Ibid 
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Gardner hävdar att en av människans sju intelligenser är den musikaliska intelligensen, som 
innebär människans förmåga att finna innebörden i det musikaliska (rytmen, tonerna och så 
vidare). Denna intelligens sägs även hjälpa till med kommunikationen i människans vardag9. 

3.3 Att lyssna och påverkas av musik 
Vi lyssnar till musik på olika sätt och därmed upplever vi den också olika. Detta faktum ger 
omgivning och sammanhang stor betydelse då musik tolkas bäst hos en person när den 
upplevs i ett sammanhang där den passar in10. Bojner och Bojner Howitz ställer frågan om 
vad musikalisk upplevelse innebär och presenterar filosofiska tankar om musik som menar att 
den är ett bildligt format väsen med relation till harmoni och skönhet, med stor påverkan på 
vårt psyke och användbar som medel för uppfostran11. Vidare ställer de sig frågan om 
musiken kan vara en symbol för emotion i och med att musik ofta symboliserar känslor och 
påverkar människors känsloliv.  
 
Många väljer exempelvis att lyssna på sorglig musik när de är ledsna medan andra tvärtom 
väljer att lyssna på glad musik när de är ledsna för att få upp sin sinnesstämning igen. Som 
läsare kan man tolka att författarna med sina utläggningar vill fastställa att musik är en 
emotionell symbol, speciellt då de påstår att musik kan framkalla emotioner i form av 
expressiva beteenden som utlöses samt fysiologiska reaktioner som frambringas såsom ökad 
puls eller blodtrycksförändringar12.  
 
Den musikaliska strukturen är av betydelse för vår känsloupplevelse och det finns flera 
faktorer i musiken som påverkar våra musikupplevelser; hastigheten, rytmen, tonläget och 
tempot. Författarna i detta fall hävdar exempelvis att högt tonläge och uptempo uttrycker 
glädje och upphetsning medan lågt tonläge och långsamt tempo uttrycker viss sorgsenhet och 
lugn13. Vidare generaliserar de tonart och dynamik genom att påstå att moll ger uttryck åt sorg 
och ilska medan dur uttrycker lycka och stillhet. Forte symboliserar, enligt författarna, 
intensitet med spänning medan piano symboliserar ömhet och sorg14. Om detta stämmer är 
svårt att bestämma men det analyserande tänkandet är intressant och definitivt något jag har i 
åtanke. 
 
Musik förmedlar känslor och har en stark uttrycksform som talar omedelbart fysiologiskt; till 
kroppen. Det sker spontant och vi frågar oss aldrig varför. Det är direkta, näst intill 
omedvetna, reaktioner som kommer till uttryck genom att vi exempelvis börjar stampa takt, 
gunga eller dansa. Vi lyssnar inte enbart - vi känner15. Musik för samman och enar människor 
då den berör med sitt förmedlande, bekräftar Björkvold med boken ”Sköldpaddans sång”. 
Han hävdar också att forskning och vetenskap borde inse sin begränsning, han verkar till och 
med vara emot att forska för mycket i hur människan upplever musik. Han menar att 
ögonblick såsom musikupplevelser levs och kan inte återskapas eller ens beskrivas i ord, 
musikupplevelsen i sig är mycket rikare och mäktigare än så16. Detta är något som jag också 
har en fast tro om, akademi och musik kan gå ihop men inte i exakt alla ögonblick.  
 

                                                
9 Gardner, 1994 
10 Bjurström, Lilliestam, 1993 
11 Bojner, Bojner Howitz, 2005 
12 Bojner, Bojner Howitz, 2005 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Bjurström, Lilliestam, 1993 
16 Björkvold, 2004 
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Dock är det roligt och intressant att läsa vad andra forskare säger om musikpsykologi och 
musiktolkning, för att se vad jag kan ha nytta av när jag själv sitter där med material i handen 
och ska skapa uttrycksfullhet och förmedla känslor med hjälp av en produkt.  

3.4 Att kommunicera med musik 
Irving beskriver musikens kommunikationskedja och tankar kring denna ur en musikers 
perspektiv17. Hon menar att spela är den enkla biten och att det svåra är allt det andra, det 
känslomässiga. Hon ställer sig frågan om alla musiker kan lära sig att förmedla, och syftar då 
på det tidigare nämnda samspelet i möten med musik. Hon menar att vissa har lätt för att 
uttrycka sig med sitt musicerande och kommunicera medan andra är hämmade, men att alla 
kan lära sig teknik. Att på förhand ha ett bestämt resultat, en målbild, är bra då det motverkar 
rädsla18. Hon skriver med fokus på liveframträdanden men jag tar ändå till mig det hon vill 
säga då jag tror samma sak gäller även i studioarbete. Det är lätt att spela; det finns som sagt 
teknik, notskrift och andra medel att ta till, men hur man spelar, hur man uttrycker är något 
som man inte kan läsa till sig.  
Men det finns en viktig sak att komma ihåg; lyssnaren vet inte vilket mål musikern, eller för 
all del producenten, har med den musik som ljuder, och kan därmed få en genuin vacker 
musikupplevelse även om musikern inte är helt nöjd och tvärtom19. 

3.5 Musikaliska avväganden 
Musikaliska avvägningar kan översättas och förklaras som bedömningar vilka påverkar det 
musikaliska resultatet, som exempelvis det musikaliska resultatet i ett skivprojekt. När man 
som producent planerar och genomför en musikproduktion genom ett kreativt samt 
affärsmässigt tänkande20, kan dessa två olika tankevärldar kanske komma att krocka. 
Processen är väldigt spännande och oförutsägbar, då den handlar om kommunikation mellan 
människor där producentens ansvar är att leda samt medla mellan arrangör, musiker, 
ljudtekniker och så vidare för att få så lyckat resultat som möjligt och uppnå ett mål med 
projektet21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Irving, 1987 
18 Ibid 
19 Irving, 1987 
20 Huber Miles, Runstein, 1997 
21 Ibid 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Presentation av inblandade i skivprojektet 
Här följer en presentation av samtliga involverade i mitt skivprojekt; vilka de är, vad de gjort 
tidigare samt hur jag kom fram till att det var just dem jag ville tillfråga för projektet – vilket 
är en musikalisk avvägning i sig.   
 
Kjell Öhman 
Kjell Öhman är en erkänd pianist och hammondorganist bland svenska jazzmusiker, han är en 
väl anlitad arrangör samt ackompanjatör. Under ett stort antal somrar har han suttit som 
kapellmästare i tv- programmet ”Allsång på skansen” i SVT och vid sidan av detta turnerat 
landet runt med olika konstellationer av band. Under 60 och 70-talet arbetade Kjell en hel del 
som studiomusiker och hittills har han hunnit medverka på mer än 3000 skivinspelningar. 
Däremellan har han också gjort egna skivinspelningar med hammondorgel som ”Hammond 
Connection”, ”Misturada”, ”Organ jazz” och ”No comments”, samt två skivsläpp med bandet 
”Öhman Organ Grinders” som var mest aktiva under tidiga 90-talet.  Alice och Kjell Öhman 
driver, sedan 1994, Öhman musik produktion med inriktning mot arrangering, produktion och 
musicerande.  
 
Hans Backenroth 
Hans Backenroth studerade på musikhögskolan i Stockholm 1987-1990. Sedan dess har han 
blivit en av landets mest eftertraktade basister; han turnerar landet runt med olika jazzmusiker 
och har även genomfört stora turnéer i Europa, USA, Canada och Asien. Han har tidigare 
spelat ihop med Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, Monica Zetterlund, Buddy 
de Franco, Toots Thielemans, Scott Hamilton, Bobby Shew och Ulf Wakenius med flera. 
Backenroth är också adjunkt och har undervisnings – sessions i bas på Piteå musikhögskola. 
Jag har fått lära känna Hans Backenroth och han är den första jag kommer att tänka på om 
någon ber mig nämna en etablerad basist. Därför föll det sig naturligt att fråga honom om han 
ville vara med och det gör mig lycklig att han tackade ja. 
 
Jocke Ekberg 
Jocke Ekberg är en trumslagare från Uppsala som är med i många olika sammanhang och 
turnerar landet runt med olika musiker. Tidigare har han spelat mycket ihop med Trio X i 
Uppsala, Claes Janson med Blågul blues som blev en platta 2002, Ulf Wakenius, Arne 
Domnérus, Bobby Shew med flera. Han är också adjunkt och undervisar på Piteå 
musikhögskola. Jocke Ekberg är, liksom Hans Backenroth, en person jag har fått lära känna 
och som jag spontant ville få med. Han är full av energi och briljerar med varierat trumspel- 
Han var den förste jag ringde när det blev klart att skivan skulle bli mitt examensprojekt och 
jag möttes av positiv respons vilket sporrade mig till att kontakta alla de andra.  
 
Johan Hörlén 
Johan Hörlén har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han i dag arbetar 
som lärare, och behärskar förutom altsax även tenorsax, sopransax, flöjt, klarinett och 
basklarinett. Han är en musiker med stor karriär såväl i Sverige som utomlands. Han har 
tidigare musicerat med bland andra Joakim Milder, Mathias Algotsson, Johan Löfcrantz, 
Martin Sjöstedt, Nils Lindberg, Peter Asplund, Rebecka Törnquist, Stina Nordenstam, 
Radiojazzgruppen, Monica Zetterlund, Bernt Rosengren Big Band, Norrbotten Big Band, 
Bohuslän Big Band, Nogenja, och Hector Bingert Latin Lover Big Band, Bird Songs med 
Håkan Broström där de tolkar Charlie Parker.  
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Johan Hörlén komponerar också för sitt eget band och har spelat in skivorna, ”Dance of 
Resistance” och ”Chills”. Johan Hörlén är en kille som jag beundrat länge, och vars musik jag 
alltid har lyssnat till. Jag vet inte hur mycket tid jag faktiskt har ägnat åt att öva och planka av 
hans solon på olika inspelningar, men det är mycket kan jag lova. Egentligen var det när 
Öhman uttryckte att det vore roligt att på något sätt krydda till den instrumentala delen av 
julplattan lite som jag kom på idén om att det skulle passa bra att ha med saxofon och flöjt på 
några låtar. Då finns väl ingen bättre att fråga tänkte jag, och så gjorde jag. Glädjande nog 
tackade han ja.  
 
Janne Ottesen 
Janne Ottesen är en gitarrist som sedan många år ackompanjerar och lever tillsammans med 
Meta Roos. Han har spelat mycket med bland andra Pierre Swärd, Acoustic Light Orchestra 
med flera. I ett samtal med Meta Roos uppkom en liten brainstorming om vilka låtar som kan 
passa henne, och då berättade hon att hon tolkat några julsånger tidigare med Janne Ottesen, 
som exempelvis ”Christmas Song”.  Ja men varför inte, tänkte jag vidare och började planera 
tillsammans med Öhman för några arrangerade inslag med gitarr på skivan. Att Janne Ottesen 
ställde upp på detta gör mig jätteglad.  
 
Meta Roos 
Meta Roos har en sångkarriär som är längre än tjugo år och under 80-talet turnerade hon 
tillsammans med dansbandet Rose band, deltog på tre LP -släpp samt medverkade i ett antal 
revyer. Meta har gett ut två egna cd-skivor; ”Enjoy the rhythm” (1994) och ”Soft winds”, 
vilken gavs ut 2003. Sedan 2005 innehar Meta Roos huvudrollen i Rune Lindströms lustspel 
Skinnarspelet; ”Den underbara pälsen” som sätts upp i Malung varje sommar. Som 
jazzsångerska har Meta tidigare sjungit tillsammans med Trio X, Georgie Fame, Svante 
Thuresson, Rune Gustafsson, Arne Domnérus, Claes Crona Trio, Roger Pontare, Pierre Swärd 
med många flera22. Meta Roos är en artistisk kvinnlig förebild för mig och jag hade en dröm 
om att få med henne i projektet just eftersom jag älskar hennes röst då den kan klinga med 
stora variationer, allt ifrån en barnslig energi till sensuell mjukhet, till klassisk styrka med 
djup. Jag funderade över huruvida hon skulle reagera när jag ringde upp henne för att fråga 
om hon kunde tänka sig att ställa upp. Funderingarna fick glädjande svar då hon var både glad 
och engagerad i skivprojektet direkt. Hon har musicerat med samtliga musiker tidigare och 
kände sig därmed trygg med min ensemblepresentation. Jag hoppas att hon kommer att få 
användning av det material vi får fram och så småningom gör en egen julskiva.  
 
Claes Janson 
Claes Janson har en lång karriär som blues -, jazz - och vissångare. Han har sjungit med Good 
morning blues, Sandviken Big Band, Öhman Organ Grinders, Soul Train (Årets jazzgrupp 
1986), Claes Janson band, Anders Widmark, Bosse Broberg med flera. Han släppte sin egen 
debutplatta 1990, ”Frestelser”. Den blev Grammisnominerad och innehöll den låt som skulle 
bli hans stora hit, ”Har du kvar din röda cykel”. Efter detta har han gjort ytterligare ett antal 
skivsläpp; ”All of Me” 1993, ”Samlad” 1996, ”Skuggorna runt slussen” 1997, 
”Ångbåtsblues” 2000, ”Nat King Cole Forever” 2000 samt ”Blågul blues” 2002. Vidare har 
han även medverkat på många andra skivinspelningar.  
 
 
 
 
                                                
22 www.metaroos.com 
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Claes Janson har tilldelats Cornelispriset då han under ett antal år tolkat och framfört musik 
av Cornelis Wreeswijk, bland annat på Uppsala Stadsteater med ”Cornelis svenska bilder” 
och även tillsammans med Kjell Öhman på duo med en föreställning som hette ”Sagan om 
den flygande holländaren” där Claes sjöng och berättade medan Öhman stod för 
ackompanjemang och arrangemang23. Claes Janson har funnits med i min uppväxt och är en 
av dom som uppmuntrat mig till att själv börja sjunga. Därmed kände jag att det skulle vara 
roligt om han ville ställa upp på mitt examensprojekt. Claes Janson har tidigare talat om att 
det skulle vara roligt att göra en egen julskiva men det har hittills inte blivit av. Genom att 
tolka några jullåtar på min produktion gör han inte bara mig lycklig – han kommer igång med 
det projekt han själv länge planerat att göra. 
 
Alice Babs 
Alice Babs, egentligen Alice Sjöblom, föddes 1924 i Kalmar och hon har en lång och stor 
karriär som hovsångerska samt filmstjärna. Hon fick sitt genombrott i ”Swing it magistern” 
och medverkade därefter i ett flertal filmer. 1958 var Alice först med att representera Sverige i 
Eurovision Song Contest, och hamnade då på en fjärdeplats med sången ”Lilla stjärna”. Några 
år tidigare, 1954, släppte hon skivan ”Käre John” tillsammans med Charlie Norman som blev 
Sveriges första guldskiva. Tillsammans med Ulrik Neumann och Svend Asmussen bildade 
hon gruppen ”Swedanes” som fick framgångsrika turnéer utomlands under 60-talet. 
Tillsammans med Duke Ellington har hon skapat ”Sacred Concerts”. Efter ett uppehåll med 
turnerandet och musicerandet gjorde hon en uppskattad comeback med plattan ”Swingtime 
again” 1998 samt en turné landet runt. Alice Babs medverkan på min skiva var inte med i min 
planering från början, det var någonting som utvecklades efter ett roligt telefonsamtal, hur 
som helst så gör hennes uppmuntran samt medverkan mig både stolt och glad.  
 
OAL studio AB 
OAL studio ligger i Sollentuna, norr om Stockholm. På OAL finns två inspelningsstudior 
samt utrustning för tv/video – produktion. Den studio vi använt för projektet är en studiomiljö 
om 120 kvm med enheter som lätt kan delas av, i kontrollrummet finns ett analogt 48-
kanalsbord och möjligheten finns att spela in med analog eller/och digital 
flerkanalsinspelning. Studion drivs av Lennart Ström och det är han som bistått mig i detta 
projekt med studion samt ljudteknik, han har funnits vid min sida igenom det tekniska 
praktiska arbetet. Några som valt att använda OAL studio för sina skivinspelningar är; 
Cornelis Wreeswijk, Allan Edvall, Arne Domnérus, Georg Riedel, Egil Johansen, Jan 
Lundgren, Putte Wickman, Anders Widmark, The Real Group, Toots Thielemans, Ulf 
Wakenius med flera24. Jag och Öhman musik produktion AB kontaktade Lennart Ström på 
OAL, dels då det är en studio som Öhman arbetat mycket i tidigare och känner till väl, och 
dels då det är en sådan studiomiljö där flera musiker kan vara avskärmade för lyckad 
inspelning i samma rum och spela ihop samtidigt. Det gör att man kan spela in live utan att 
uppleva akustiskt läckage. Jag har varit i studion tidigare och anser miljön vara trevlig, 
dessutom har jag bekantat mig med Lennart Ström vilket också känns tryggt då det här är 
relativt nytt för mig. Det känns helt rätt att spela in mitt examensprojekt på OAL Studio AB.  
 
 
 
 

                                                
23 http://hem.bredband.net/b156373/ 
24 www.oal.se 
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4.2 Inledande musikerkontakt 
Den första som blev inblandad i projektet var, som tidigare nämns Kjell Öhman då det var i 
samtal med honom som min idé både uppkom och blev verklighet. Detta var i november 2005 
men jag valde att vänta några månader innan jag drog igång projektet på allvar då det kan 
kännas ”insnöat” att hålla på med julmusik som produktion mitt i julstöket. Vidare har jag lärt 
känna trumslagaren Jocke Ekberg, basisten Hans Backenroth och saxofonisten Johan Hörlén 
väl och jag betraktar dem som goda vänner, därigenom min vision om att få med dem i 
kompet (den instrumentala ensemblen). Samtliga har musicerat ihop under åren och 
tillsammans har de ackompanjerat både Claes Janson och Meta Roos tidigare. Därav finns en 
röd tråd i hur jag valt ensemble efter det kontaktnät jag kunnat ta del av, jag ville få ihop ett 
gäng samspelta musiker. Jag tror att det är en fördel att de redan är kända för varandra i ett 
projekt som detta då de kommer att bli tilldelade noter och få inbokad tid för inspelning. Det 
finns sällan någon direkt tid till repetitioner eller nytt bekantande i en sådan situation. Det 
blev januari 2006 och jag tog kontakt med samtliga, detta i hopp om positiv respons och 
intresse hos dem att delta, inte bara för min skull utan också för att det skulle kunna gagna 
dem.  

4.3  Bemötande 
Musikerna var alla vänliga och tillmötesgående när de gav mig ett definitivt och positivt ja till 
att vara med, trots att jag vid det läget inte hade någon vidare koll på budget, studiotid eller 
någonting alls egentligen. Det enda jag var klar över var att en julskiva skulle göras. De 
oklara frågorna skulle få sina lösningar med tiden vilket samtliga hade förtroende till. Det 
hade kunnat bli en affärsmässig problematik där frågan skulle ha kunnat lyda ”vad får de 
deltagande ut av att vara med och hur mycket kommer det att kosta?”. Det är viktigt att reda 
ut sådana frågor tidigt för att undvika att missförstånd och obehagliga situationer kan komma 
att uppstå. Min handledare gav mig rådet att, från början berätta för de tillfrågade om min 
utbildning, examensarbete och syfte. Därefter skulle jag höra mig för hur mycket de tror att 
det skulle kosta mig att göra denna skiva med deras medverkan.  
 
Ett erbjudande jag och Öhman Musik Produktion AB gav Claes Janson och Meta Roos, var 
tillåtelsen att använda det inspelade materialet på egna kommande skivor, och rättigheten till 
att använda arrangemangen fritt i andra sammanhang; såväl live som i studio. Detta är en bra 
”affär” då de sparar studiotid och resurser om och när de vill återanvända sitt material. Det 
som kunde ha varit en budgetproblematik löstes med stort stöd från mina handledare på 
Öhman Musik Produktion AB, medan det kreativa arbetet fortgick. Med ”budgetproblematik” 
menar jag hur jag ekonomiskt skulle kunna genomföra projektet. Flera av de inblandade i 
produktionen underströk att de såg det här mer som en rolig idé än en affärsuppgörelse, och 
vidare kände jag ett stort stöd från dessa musikervänner som faktiskt ville vara med och se till 
att jag får ett fint avslut på min utbildning. I det här läget kan jag väl medvetet konstatera att 
jag sitter i en favoritsits som inte många andra gör, och jag är väldigt tacksam över den 
möjlighet jag fått, vem skulle inte ta vara på den?  

4.4 Planering 
Arbetet påbörjades och fortgick under våren 2006 och studion bokades för ett antal dagar i 
maj, två främst för inspelning av instrumentala grunder och två för sångpålägg samt 
instrumentala utfyllnader såsom t ex stråkar, och slutligen två dagar för mixning. Nu återstod 
några månader att förbereda allt inför inspelningen.  
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Till att börja med tog jag fram låtförslag som jag gav Kjell Öhman då han skötte notering av 
arrangemang, samt till Meta Roos och Claes Janson som skulle sjunga några, för dem, relativt 
okända låtar. Detta gjorde jag dels för att de skulle få in en ungefärlig känsla för vilken stil jag 
var ute efter men också för att de skulle få veta vad som redan har gjorts på jazzfronten när 
det kommer till julmusik. Jag använde mig främst av referenser som Oscar Peterson, Diana 
Krall, Ray Brown och Laura Fygi (se diskografi).  
 
Den person jag har haft mest kontakt med, bortsett från Öhman, är Meta Roos som var den 
första att höra av sig och ge uppmuntrande ord på vägen samt tacka för ett passande 
låtmaterial hon fått. Det sporrade mig och jag kände direkt att hennes inställning och karisma 
skulle komma att vara ett stort stöd i min nya roll som producent. I sökandet efter lämplig 
variation i den kommande skivans låtmaterial samt kontinuerliga uppföljningsmöten med 
mina handledare, påbörjade Öhman noterandet av musiken under februari 2006 och vi kom 
överens om vilka låtar skivan skulle innehålla. Det var näst intill en problemfri process. Han 
var duktig på att låta mig ha det slutgiltiga ansvaret över vilka låtar och vilken framtoning på 
arrangemangen som skulle gälla. Detta trodde jag skulle vara svårt att hålla fast vid men det 
gick över förväntan bra. Det hände givetvis ett fåtal gånger att vi var oense om någon låt, som 
exempelvis den gången jag var övertygad om att det skulle vara både önskvärt och vackert 
med en lugn och stillsam, men ändå nytänkande, tolkning av ”Silent night”. Öhman trodde 
inte alls på idén och menade att det är en sådan låt som inte går att tolka om till något bättre, 
men han gick med på att prova i alla fall. Trots detta övertygades jag och ändrade mig strax 
innan det var dags för inspelning då vi gemensamt hörde en traditionell julpsalm som heter ”O 
little town of Bethlehem”. Jag insåg att jag faktiskt var villig att hålla med i den tidigare 
utläggningen om ”Silent night” och att den egentligen inte blir vackrare än när den sjungs av 
en kör, så varför inte tolka den här, för oss mer annorlunda, julpsalmen istället? Den är dels 
något okänd här i Sverige och den har inte hunnit bli söndertolkad, om jag nu vågar hävda att 
”Silent night” skulle vara det, det vågar jag.  

4.5 Mål och förslag 
Några mål jag hade i mitt förberedande arbete med skivan var att få till en bred omväxling i 
musiken, att skivan innehåller såväl känd som okänd repertoar, där alla musiker får utrymme. 
Exempelvis kom jag överens med Meta Roos och Claes Janson om att de skulle sjunga tre 
låtar var och två tillsammans, medan Alice Babs lovades att få sjunga en julvisa som hon själv 
önskat samt, om hon kände för det, gärna improvisera ihop en blues spontant i studion.  
 
Saxofonisten Johan Hörlén skulle få större utrymme på två – tre nummer, och för dessa 
nummer gav jag Kjell Öhman lite försmak på arrangemang genom att spela upp ”White 
Christmas” med Charlie Parker och en något friare, till och med stökig, jazztolkning av ”Deck 
the halls” med Miles Davis. Jag visste direkt att de skulle falla honom i smaken och att dessa 
låtar senare skulle finnas med i den hög noter jag fick. 
 
Jag hade som förslag till Meta Roos att hon skulle sjunga en ballad som heter ”Merry 
Christmas Darling”, skriven och tidigare framförd av Carpenters då det är en relativt okänd 
julsång här i Sverige men också en väldigt fin ballad - passande för hennes röst, enligt min 
bedömning. Vidare gav jag henne en låt som heter ”Christmas time is here”, en söt vals som 
används i tecknade ”Snobben” och som insjungits av flera amerikanska artister men inte av 
någon svensk, så vitt jag känner till. Den skulle vara fin med lite ”plingplong”, gitarr och blås 
i en slags bossanova – vals – tolkning.  
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Jag tipsade henne också om ”Sleigh Ride” som är en desto mer känd melodi men som jag vill 
tolka med en busig känsla av pling och swing. Hon gillade mina idéer och tog sig an 
låtförslagen.  
 
Claes Janson har en raspig röst som passar bra till att sjunga jullåtar med lite blues i, ansåg jag 
och bestämde att ”Santa Claus is coming to town”, ”Please come home for Christmas” och 
”Santa Claus do you ever get the blues” skulle passa honom då de är lite gungiga vilket jag 
fastnade för. Vidare planerades att Claes Janson och Meta Roos skulle göra två duetter. Det 
var Öhman som frambringade idén om duellerande mellan sångarna och jag letade vilt i den 
stora julrepertoaren efter inspiration. I mitt sökande fann jag en visa som heter ”In the bleak 
midwinter”, en stillsam koral som jag tidigare endast hört i körsammanhang men som jag tror 
skulle vara passande att dela upp i en duett där sångarna får sjunga varannan vers och 
möjligen lite sångutrymme att fylla i varandras fraser. Nästa duett jag kom fram till att jag 
ville både göra och höra, var en tolkning av ”Christmas Song” som jag annars enbart hört 
sjungas solo. Denna idé var jag ensam om att tro på ett längre tag men efter en stunds 
övertalning fick jag även Öhman att tro på tanken. Även i denna komposition skulle duetten 
formas så att de sjunger en varsin vers, gärna med någon slags tonartsförändring för att stegra 
låten något.  
 
Alice Babs hade en önskan om att få sjunga ”En jul när mor var liten” eller ”Julbocken” som 
den egentligen heter, skriven av Alice Tegnér. Inte mig emot eftersom denna visa inte blivit 
inspelad många gånger tidigare (jag har aldrig tidigare hört visan). Vi enades över ett 
telefonsamtal att hon skulle försöka tolka den som en blues med lite salsainslag från Jocke 
Ekberg vid trummorna. Vidare utvecklade Kjell Öhman istället ett förslag om att behålla 
känslan av barnvisa men använda några ”skotska trummor” som han uttryckte det. Eftersom 
jag personligen inte riktigt kände till låten eller hade någon som helst relation till den hade jag 
svårt att tycka till på förhand, så jag beslöt mig för att ge dem fria händer tills vi var i studion, 
väl där skulle vi i gemenskap hitta form åt visan. Detta kan tyckas varit en lätt utväg men 
ibland är de lätta utvägarna de rätta att ta.  
 
När det gällde de instrumentala inslagen var jag snabb med att föreslå ”Let it snow”, tolkad 
med pianotrio i en svängig lättsam tolkning. Vidare frågade jag Hans Backenroth om han 
kunde tänka sig att ha huvudrollen i ett nummer och föreslog ”We wish you a Merry 
Christmas”. Den är ganska klatschig men tråkigt och enformigt tolkad tidigare, enligt min 
åsikt, och det skulle vara roligt att försöka hotta till den men fortfarande ha den lättsam. 
Öhman fick utmaningen att ta sig an den traditionella valsen och göra om den lite lagom så 
den skulle passa Backenroth.  
 
När repertoaren för skivan var fastställd, klar och arrangerad, gjordes en planering för 
studiotiden samt idéer kring finansiering och juridiska möjligheter/rättigheter att använda 
materialet. I det sistnämnda kan man lättast ta hjälp av STIM genom att rapportera vilken 
musik som används och vilka kompositörer som tonsatt verken på skivan. Vidare måste jag 
eller ett skivbolag, vid en eventuell utgivning, ta kontakt med musikerna/artisterna och 
eventuella skivbolag som artisterna är knutna till för att komma överens om hur man får ge ut 
materialet eller inte. Detta är dock en eventuell framtida fråga och inget som jag har för avsikt 
att redovisa i den här rapporten.   
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4.6 Studioarbete 
Solen sken med sina 25-30 plusgrader under samtliga inspelningsdagar utanför det pyttelilla 
fönstret och jag var glad över det fläktsystem som fanns i kontrollrummet. En piano - trio 
bestående av Hans Backenroth, Jocke Ekberg och Kjell Öhman lyckades under ledning av 
mig och ljudteknikern Lennart Ström, under en heldag, spela in bakgrunder på hela elva låtar, 
och dagen därpå sex låtar med ensembleförstärkning av saxofonisten Johan Hörlén.  
 
Alice Babs klev in i studion med ett stort leende på läpparna och under armen hade hon en 
tjock traditionell visbok. Det blev ett roligt och givande möte som inleddes med en kopp kaffe 
och en obligatorisk pepparkaka för julstämningen, vilket resulterade i en söt tolkning av 
”Julbocken” som hon berättade att hon hade fina minnen av. Detta var en julsång som hon 
alltid sjungit för sina barn under jularna. Därefter fick hon göra en fri improviserad blues utan 
några som helst direktiv. Hon provade en gång innan vi skulle börja spela in, och mitt i den så 
kallade repetitionen ångrade jag att vi inte hade råkat komma åt rec – knappen, men i 
efterhand gjorde det ingenting då känslan blev lika spontan även när vi väl spelade in. Hon 
improviserade ihop en blues med personlig inlevelse för sin gamla hemstad New Orleans med 
tanke på naturkatastrofen, orkanen Katrina, som drabbade området under sensommaren 2005. 
Medan hon sjöng duellerande med Johan Hörlén rann några tårar ner för hennes kind 
samtidigt som hon sjöng ”Let´s hope and pray for the best for New Orleans…” Det blev ett 
fint och minnesvärt ögonblick i studion medan resultatet blev en ca 6 minuter lång 
improvisation. 
 
Johan Hörlén gjorde en stor insats när han spelade in sina stämmor med flöjt och sax på ett 
antal låtar. Han tog tag i notpapprena, synkroniserade med sina tidigare inspelade stämmor 
och gjorde allt felfritt vid första tagningen. Vidare när han spelade in ett makalöst solo, så 
ville han ändå av någon anledning göra om det, och när han gjorde det blev det ännu bättre. 
Jag kände, precis som Lennart Ström vid min sida uttryckte det, ”man blir nästan förbannad”.  
 
Claes Janson kom till studion en solig morgon och verkade både glad och nyfiken. Nyfiken 
över de låtar han skulle göra, eftersom han inte tidigare var särkilt bekant med dessa. Han 
hade som förberedelse, från min sida, fått en cd med referensmaterial samt låttexter via e-post. 
Till att börja med skulle han få tolka två jullåtar med en känsla av blues, och dessa var förstås 
ingen match då han är ett riktigt bluestroll som gärna improviserar. Svårare blev det när vi 
kom till duetten ”In the bleak midwinter” som han aldrig hört tidigare.  
 
I samma stund som jag sitter och övar tillsammans med Claes Janson, och sjunger för honom 
hur jag vill att det ska klinga på ett ungefär, hörs en glad kvinnlig dalastämma i entrén. Det är 
Meta Roos som anlänt och med sig har hon goda brownies plus sin glada hund Dizzy, döpt 
efter Dizzy Gillespie.  
 
Med en fikastämning och solig paus ifrån studioarbetet hämtades nya krafter innan Meta Roos 
och Claes Janson skulle få sjunga ihop sig. Jag gillar kombinationen av deras röster då de 
båda är speciella och, enligt mitt omdöme, kompletterar varandra väldigt bra. Janson med sin 
bluesiga och raspiga röst mot Roos rena och klara men djupa stämma.  
 
Uppdelningen i ”In the bleak midwinter” var inte allt för avancerad, ungefär varannan vers 
och några unisona partier, dock någon liten detaljförändring i melodin som kanske inte 
uppmärksammas av den som lyssnar för första gången, men som är av vikt att klara för den 
som sjunger, för att följa arrangemanget korrekt.  
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Duetten blev jättevacker och jag tror att de kände sig nöjda med sin insats, det var en mysig 
stämning och de följde varandra i sången naturligt. Vidare arbetade vi med ”Christmas Song” 
som inte heller var alltför avancerat uppdelad. Tvärtom, här sjöng de halva låten var och 
möttes aldrig direkt sångligt. På slutet bollas en liten fras mellan dem men annars var det två 
soloartister i en melodi. Även denna inspelning blev lyckad, och det är en sådan låt som jag 
både tror och hoppas att de kan använda i framtiden med samma arrangemang. Här kommer 
gitarristen Janne Ottesen med i ljudbilden. Han gör ett sansat gitarrsolo i kompositionen och 
vidare fick han göra en hel del pålägg på några andra låtar som det tidigare gjorts bakgrunder 
till.  
 
Janson lämnade studion medan Roos stannade kvar för att leka med bland annat ”Sleigh 
Ride” som resulterade i en glad och fartfylld inspelning redan vid första tagningen. Roos hade 
även hon fått referensmusik, låttexter samt noter och några av våra förinspelade bakgrunder. 
Hon var väl förberedd och jag blev imponerad av hur hon hade arbetat med sitt tilldelade 
material samt tagit sig an låtarna på ett personligt sätt. Bara genom att titta i de utskrivna 
låttexterna som hon hade med sig, kunde man se att det låg mycket tanke och repetition 
bakom, hon hade till och med ritat ut var hon kunde tänkas andas mellan orden i fraserna. Vi 
hade enormt roligt och jag tror att Roos kände sig nöjd över vad vi lyckades åstadkomma den 
där dagen. Vi arbetade hela tiden effektivt och hann med betydligt mycket mer varje dag än 
jag räknat med från början. Arbetet flöt på felfritt och sällan har jag blivit så imponerad av 
musikersamspel som nu.  
 
Vi sparade aldrig på tagningar när vi spelade in något på nytt igen, i en annan situation kanske 
man hade gjort annorlunda och sparat så mycket inspelningsmaterial som möjligt för att sedan 
ha ett flertal tagningar att välja emellan. Det beror på vilka man arbetar med och i det här 
fallet kände jag inte att det behövdes då musikerna visste precis hur de ville få till tonerna och 
känslan, särskilt då det mesta var nerskrivet på papper. Jag favoriserar dessutom live – 
inspelningar med möjlighet för lyssnaren att faktiskt upptäcka att det är riktiga människor som 
spelar. Vid osäkerhet är dock sparmetoden en smidig metod, och framförallt när man arbetar 
med nutidens datateknik då det inte finns någon ekonomisk kostnad eller problematik i att 
lagra data. När man arbetar analogt är det lite annorlunda, då man använder stora bandrullar 
som är 30 minuter långa och som både kostar en del och tar mer plats. I den här studion finns 
både nutida musikprogram i datorer och äldre traditionell analog studioutrustning. Eftersom 
systemen går att integrera så hade jag kunnat välja att spara omtagningar i datorn men 
fortfarande ta bort dem från rullbanden. Nu behövde inte det som sagt, vad jag däremot 
sparade var eventuella omtagningar av solon som jag sedan kunde välja mellan.  
 
När allt material var inspelat påbörjade vi mixningen av låtarna. Under denna process fanns 
Kjell Öhman och Lennart Ström vid min sida för både vägledning och tekniskt arbete. När 
låtarna var färdigmixade mastrades skivan med hjälp av Jon Allan, en kille som under många 
år har jobbat i studion men som nu börjat studera ljudteknik i Piteå. Under mastringen fanns 
varken Öhman eller Ström i studion, det var bara jag, Jon Allan, musikdatorer och ramlösa 
som fanns på plats. Men mer behövdes inte, vi hade ett jättebra och lugnt samarbete under två 
kvällar som ledde till det slutresultat jag har av skivan, och som jag är nöjd med att kunna 
presentera.  
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5 RESULTAT 
Här följer resultatet över vad jag fann i arbetet med produktionen, som svar på vilka 
musikaliska avväganden som uppstår och hur man kan resonera i de frågor som väcks.  

5.1 Processen från idé till färdig musikproduktion 
Processen i det här fallet tog sig framåt i flera steg; en idé väcktes som följdes av kontakt och 
brainstorming till några inbokade datum i kalendern som blev en drivkraft framåt mot ett 
resultat – en färdig skiva. När man väl har bokat människor och plats vet man med större 
säkerhet att det kommer att bli av. Dessförinnan är det mer som en liten fas av önsketänkande 
som man inte riktigt vet hur allvarligt den ska tolkas. Idén om skivprojektet väcktes över en 
vardaglig och familjär diskussion som från en skämtsam tonart utvecklades till att bli en 
allvarlig tanke. När det var fastställt att projektet skulle bli av kontaktades de önskvärt 
medverkande för bekräftelse om de kunde och framförallt ville ställa upp. Här möttes jag 
aldrig av någon mottgång, tvärtom. Vidare tog jag fram låtmaterial som förslag med blandade 
influenser från jazzen. Jag hittade, med samtycke från de medverkande, idéer om allt ifrån att 
tolka en amerikansk julsång med känsla av valskombinerad bossanova till att göra en 
gammaldags swinginspirerad tolkning av en annan. När låtmaterialet var fastställt bokades en 
studio och tid fanns nu för arrangören att notera, artisterna att ta in materialet och för mig att 
förbereda mig inför min ledarroll på plats i studion samt hålla i alla trådar, med viss hjälp från 
mina handledare på Öhman Musik Produktion. På plats i studion spelade vi in, mixade samt 
mastrade skivan. Resultatet blev ”Walking in a Winter Wonderland”.  

5.2  Musikaliska beslut som fattas i processen 
Efter att ha fastslagit att skivan som examensarbete kunde och skulle bli av, handlade det mest 
om att fokusera kring de första frågorna som väcktes; det vill säga vilken skiva det skulle bli, 
vilka som skulle delta i projektet och hur de skulle kunna tänkas ställa upp.  Vidare uppkom 
beslutsfrågor som rörde låtmaterial och arrangemang. Frågorna jag fokuserat kring, och anser 
är viktiga att ta i beaktande vid musikproduktionsprojekt är följande; val av genre, språk, 
låtval, val av instrument, tonarter, arrangemang samt låtordning, s.k. koppling mellan låtarna. 
En ytterligare fråga som skulle kunna vara aktuell för musikproducenter att tänka på är hur 
man väljer bland tagningar men eftersom jag inte arbetade med att spara material så blev 
denna avvägning aldrig aktuell för mig att utreda.  

5.2.1 Val av genre 
Vilken genre jag ville arbeta och närma mig med var jag fast besluten om redan från början; 
jazz, inget snack om saken. Mitt mål var att få fram en julskiva som produkt, med influenser 
från genren jazz och på ett sätt hänger genrevalet, enligt min uppfattning, ihop med vilka 
musiker man väljer att arbeta med, och tvärtom.  
 
Hade jag velat göra en rockversion av exempelvis ”Let it snow” hade jag inte kontaktat 
samma musiker. Vidare kan diskuteras vad som är jazz,, är det när man lägger vispar på en 
lugn jullåt eller när musikerna spelar improviserade solon? Hur får man in en känsla av jazz? 
Det hela är givetvis en fråga om tolkning, som med all konst, men visst finns både teoretiska 
samt historiska, auditiva idéer om vad som är jazz. Jazzen som genre är ganska bred och 
därmed svår att sätta fingret på exakt hur det ska klinga, men i mitt projekt ville jag få med 
flera subgenrer till jazzen för att få ett varierat koncept som svänger med olika stilar men 
samma attityd.  
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Då menar jag att jag hade som mål att få med influenser från flera olika jazzstilar, dels 
traditionell swing a la Duke Ellington, bebop a la Charlie Parker, tidig tradjazz a la Oscar 
Peterson och dels senare popigare hardbop a la Clifford Brown eller modernare pop a la 
Carpenters, till och med influenser från latinmusikens bossanova.  

5.2.2  Språk  
Frågan om vilket språk som skulle användas var till en början betydligt svårare att besvara än 
genrefrågan som redan var given när jag startade projektet. Tvärtom uppkom flera tankar och 
diskussioner angående vilket språk som skulle brukas vilket slutligen resulterade i att det blev 
det amerikanska låtutbudet som avgjorde saken. Jag måste dock erkänna att jag i den här 
frågeställningen, var oense med Kjell Öhman, på så vis att han till en början ansåg att det 
kunde bli stilbrott att blanda språk som jag från början föreslagit. Varför måste språket 
begränsas, resonerade jag och tyckte vidare att en blandning skulle öppna dörrarna till ett 
ännu större låtutbud att välja i. Han menade på att antingen borde vi tolka kända julsånger på 
svenska, som prickar folk i hjärtat, eller finna en salig blandning av okända 
engelskamerikanska julmelodier, vilket kan locka en allt större publik. Jag lyssnade och tog 
till mig av Öhmans åsikt i frågan och slutligen gick jag med på att välja mellan språken. Jag 
var splittrad i frågan länge då jag fann två olika resonemang hos mig själv som båda stämde 
lika bra. Dels tyckte jag mig känna att svenska skulle kunna vara mer eftertraktat om man ska 
se till vad den svenska skivmarknaden vill ha, och den kan vara viktig att tänka på när man 
gör sådana här projekt egentligen. Med eftertraktad menar jag att det inte finns så många 
nytänkande julskivor på svenska inom genren jazz och det skulle kanske vara roligt att få till 
en ändring på det.  
 
Jag tvekade till resonemanget om att använda den svenska julmusiken då jag personligen 
njuter mer av den engelska och amerikanska repertoaren. Det finns många vackra julpsalmer, 
visor och popigare kompositioner i den repertoaren som, enligt min smak, är roligare att både 
omtolka, spela, producera och lyssna på. För att ta med en affärsmässig aspekt så är det 
engelskamerikanska alternativet också ett bredare val då det inte begränsar utgivningen på så 
vis att den bara skulle kunna släppas i Sverige. Det kan vara värt att nämna även om just den 
aspekten inte på något sätt påverkar mig i det här fallet då det här projektet genomförs av 
andra skäl än att tjäna pengar.  
 
Jag hörde mig för i min omkrets hur människor kände för julmusik och fick på detta sätt ta del 
av olika tankar kring hur andra resonerar och vad de helst skulle vilja höra på en ny julskiva. 
Några menade att det är viktigt att känna igen låtarna och få minnen till julen, medan andra 
tvärtom ville slippa uttjatat material och bli presenterade ny fräsch julmusik. Någon sa att det 
är roligt med svensk juljazz medan en annan sa att ”Jingle bells” låter snyggare än 
”Bjällerklang”. Efter många velande tankar beslöt jag mig för att låta min personliga smak ta 
överhanden och vidare kom jag tillsammans med Kjell Öhman överens om att utbudet på 
skivan skulle bli av den engelska och amerikanska sorten. Och så blev det. Nästan, för mitt i 
arrangerandet skedde en förändring genom att jag fick ett tillskott i ensemblen, Alice Babs, 
som ville bidra med en eller eventuellt två framföranden och hjälpa mig med min examen. 
Hon hade önskan om att få göra en svensk julvisa vilket på sitt sätt inte hade så mycket 
gemensamt med de övriga låtarna jag planerat, men detta såg jag personligen enbart som ett 
roligt inslag för skivan som kunde bidra med kult. 
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5.2.3 Låtval 
En desto svårare process än beslutsfattandet gällandes språk var den att välja låtar. Det finns 
många traditionella, kända och okända låtar som är vackra och intressanta. Personligen ville 
jag ha med allt för många kompositioner och jag blev näst intill tvungen att använda en 
uteslutningsmetod. Jag fick ställa mig frågan, Vilka låtar ville jag inte ha med och varför? Jag 
ville exempelvis inte ha med ”O Holy night” och slutligen heller inte ”Silent night” eftersom 
detta är två exempel på stillsamma traditionella jullåtar som redan tolkats och spelats in 
många gånger. Vidare letade jag istället efter tänkbara ersättare, för självklart ska det, enligt 
mig, finnas stillsamma inslag på en julskiva som sätter en nostalgisk eller rentav emotionell 
stämning på tillvaron. Den engelska julpsalmen ”O little town of Bethlehem” är ett exempel 
på en stillsam låt, liksom ”Silent night”, men som, enligt min uppfattning, inte gjort sig lita 
bemärkt här i Sverige som de tidigare nämnda. Alltså kändes den som ett annorlunda och bra 
val. I detta sökande efter låtmaterial som skulle passa alla, var jag beredd på att affärsmässigt 
tänkande och kreativa idéer skulle kunna komma att mötas i en tuff duell, men det gick över 
förväntan bra, då jag ansåg mig hitta en blandning av såväl känt som okänt material kontra 
stillsamt och svängigt i en repertoar som skulle passa alla medverkande på skivan.  
 
Medan Kjell Öhman efterlyste svängigt och okänt material ville Alice Babs tolka svensk 
gammal vistradition. Claes Janson och Meta Roos ville båda tolka den välkända amerikanska 
julsången Christmas Song, vilken jag istället ville få till en tonartsändrad duett, passande nog.  
Så här är viljorna - många och smått olika men varför inte ta lite av varje, om det nu kan 
fungera, det är ju vad jag var ute efter. Vissa kan kalla det kompromisstänkande, om inte en 
grad av feghet och eftergift, medan jag personligen ansåg i detta fall att det var tursamt hur 
jag kunde få olika viljor att passa ihop. Så hur gör man när man väljer låtar? Genom att lista 
alla kompositioner man är intresserad av att arbeta med, finns en klarare bild av hur många 
låtar det skulle kunna bli, vilka som påminner om varandra och så vidare. När det, som i mitt 
fall, finns en väldigt stor repertoar kan uteslutningsmetoden vara effektiv för at komma fram 
till en god blandning av både lugnt, snabbt, känt och okänt material.  

5.2.4 Val av instrument 
Instrumenten som fanns att tillgå i ensemblen var piano, bas, trummor, saxofon, gitarr och tre 
sångstämmor. Dessutom fanns vetskapen om att Johan Hörlén som spelar saxofon även 
behärskar tvärflöjt och klarinett och att Kjell Öhman gärna spelar på en orgel eller kan lägga 
stråkar i efterhand om det krävs. Det är en ganska rik ensemble instrumentmässigt och det 
finns inga problem med att få variation i musiken ur denna aspekt. I en annan situation med 
en fattigare ensemble instrumentmässigt hade man kanske som producent valt att låna in 
någon musiker för specifika pålägg på någon inspelning som krävde det. I mitt fall har 
musiken skrivits ner, arrangerats, för att spelas av just de musikerna som är med i projektet 
och därmed behövde jag aldrig handskas med någon instrumental problematik, vilket jag 
heller aldrig var orolig över.  
 
5.2.5 Tonarter 
Tonarterna måste, framförallt i de sångliga fallen, väljas ut efter register men det såg jag inte 
heller som något problem. Dels har jag en ungefärlig idé om var de befinner sig i registret 
genom att ha lyssnat in mig på deras tidigare inspelningar men därpå har jag dessutom stor 
hjälp av Öhman som skriver arrangemangen. Jag gav Öhman referensmusik att utgå ifrån och 
då har han kanske sänkt någon låt högst ett tonsteg annars var det perfekt.  
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Då Claes Janson och Meta Roos gör duetter är det ganska skönt att de inte skiljer så mycket 
ifrån varandra när det gäller tonarten. En bra idé, enligt min uppfattning, för en producent som 
aldrig tidigare arbetat med artisterna som ska ingå vid en inspelning eller ett låtskrivande och 
så vidare, är att lyssna in sig på deras tidigare inspelade material eller bara fråga helt enkelt 
var de befinner sig i registret på ett ungefär. Man brukar tala om olika registerlägen som 
sopran, alt, tenor och bas, vilka kännetecknar i vilket läge rösten eller ett annat instrument 
befinner sig i. Genom att ta reda på ett instruments omfång blir det därmed lättare att 
bestämma tonart, och att följaktligen skriva arrangemang.   

5.2.6 Arrangemang 
Arrangemangen har jag och Öhman kommit överens om, sedan har han stått för fördjupning 
och notskrift av stämmor. I början var jag lite rädd att jag i flera utav fallen skulle få lägga ner 
min idé och följa en veterans spår, men Öhman har köpt alla förslag som jag kommit upp 
med, oavsett vad han själv tyckt om vissa detaljer. Att han exempelvis skulle göra en enklare 
tolkning av ”Skating in Central Park” bemöttes inte med någon förtjusning men han gjorde 
det - då det i detta fall är jag som bestämmer. Jag har hela tiden, förutom att ge referensmusik, 
skriftligen gett övergripliga direktiv till vad arrangemangen ska resultera i, som Öhman sedan 
utvecklat respons på genom att skriva ner noter och visa upp. Det kunde exempelvis, från min 
sida, vara direktiv som: ”spela den här kompositionen med enkla harmonier och snabba 
rytmer, gärna med fri improvisation, piano trio, vispar”, ”Vals med känsla av bossanova och 
gungande gitarr, basklarinett, sax och flöjt i ett färggrant blåsarrangemang för sångerskan att 
luta sig emot”.  
 
Genom att presentera olika exempel på instrumentala tappningar av julmusik för Öhman, blev 
han inspirerad och noterade ner en blandning av mina och sina egna idéer. I början utvecklade 
vi en tanke om olika medleyn men som med tiden blev inaktuella då vi hittade, enligt oss, 
bättre förslag under arbetsprocessens gång. När Johan Hörlén blev klar som saxofonsolist på 
skivan, fick vi inspiration till att influeras av Charlie Parker och tolka ”White Christmas” med 
gammal traditionell jazz, i enkla harmoniseringar, inga konstigheter. Hans Backenroth fick 
leka med ”We wish you a Merry Christmas” och Jocke Ekberg fick briljera med sina 
latinkunskaper I “Winter Wonderland”. Vidare fick pianotrion göra en svängig men lättsam 
tolkning av ”Let it snow”.  
 
Det måste inte alltid vara så att ett arrangemang riktar sig mot specifika instrument, ett arr kan 
exempelvis innebära en enkel kompstämma som man därmed flexibelt kan byta ut 
instrumenten på när man ska spela. Man kan givetvis använda olika instrument till alla slags 
arrangemang och stämmor men om en stämma exempelvis är skriven för basklarinett så måste 
den transponeras om, ifall den exempelvis ska spelas av en tvärflöjt då den har ett annat 
register. Det finns något som kallas transkription, som inom musiken innebär att man 
arrangerar en komposition som från början är skriven för ett visst instrument, så att den passar 
för ett annat/andra instrument. I studion hade vi ett arrangemang som vi på plats ändrade om 
instrumenten i, och det var ”White Christmas”, som skulle göras med stämmor av orgel, gitarr 
och sax ihop. Men som resulterade i att Johan fick spela in alla stämmor på sax. Det blev en 
illusion av att man hade ställt en saxtrio i studion och jag gillade effekten.  
  
Öhman och jag var eniga om hur samtliga låtar som arrangemang skulle klinga; vilken rytm, 
vilket tempo, vilka tonarter och vilka instrument som skulle vara med på näst intill alla låtar, 
men några nummer var öppna för ytterligare ändringar ända tills vi faktiskt spelade in 
musiken.  
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Exempelvis skrevs ett tydligt instrumentfast arrangemang för Meta Roos tolkning av 
”Christmas time is here” där det blev just en stämma för basklarinett o.s.v., medan ”Let it 
snow” fick en kompstämma som musikerna kunde utgå ifrån för att sedan improvisera loss. 
Duetten ”In the bleak midwinter” skrevs ner och i noterna markerades var Meta Roos skulle 
sjunga samt var Claes Janson skulle sjunga, till skillnad från Christmas Song där 
kompstämmor skrevs och friheten lämnades till dem att sjunga efter varandra, eventuellt byta 
av varandra mitt i låten.  

5.2.7 Låtordning – kopplingen mellan låtarna 
Ett annat svårt, men samtidigt mycket roligt och viktigt fastställande, enligt min uppfattning, 
är vilken ordning musiken placeras på skivan, låtordningen. Det är en sådan detalj som kanske 
kan lyfta en skiva och göra den roligare att lyssna på, genom att musiken kommer i en salig 
blandning. Denna blandade ordning är väldigt svår, näst intill omöjlig, att klargöra på förhand 
innan materialet blivit inspelat, men tänkandet bakom en trackordning är bra att ha med sig 
hela tiden för att undvika att det bli enbart tralliga melodier eller, tvärtom, smetiga ballader 
och så vidare.  
 
Det finns alltid oskrivna regler för att få en så lyckad låtordning som möjligt, och de här tre är 
de viktigaste enligt min erfarenhet;  
 

• Se till att det blir varierat tempo, sprid balladerna respektive fartfyllda inspelningar 
• Kontrollera så att det blir viss variation även i tonart 
• Blanda ordningen och varva instrumentalt med sångligt, behöver dock inte vara jämn 

ordning 
 
Jag fick under arbetet med min produktion, lära mig ett nytt ord för låtordning, nämligen 
”koppling”. Det var en kväll i soliga maj som Öhman frågade om vi skulle ”ta och sätta oss 
ner för att göra en koppling tillsammans”. Jaha, tänkte jag och undrade samtidigt vad han 
menade, tills han bad mig ta fram alla låttitlar och skriva upp dem på lösa lappar som vi kunde 
pussla med. Det blev ett roligt arbete som vi råkade vara ganska överens om. (Se bilaga) Jag 
fick tipset att ta hänsyn till både tempon, tonarter och vilka som framför, för att få en lyckad 
variation. Vi kom snabbt fram till att den improviserade blues som blev av med Alice Babs 
spontant i studion, inte kunde passa någon annanstans än som sista spår, som ett ”bonustrack”. 
Vidare kändes det rätt att låta hennes andra låt komma relativt tidigt på skivan, med 
motiveringen att det kan vara snyggt att låta artisterna presenteras i början. Inledningsvis 
placerade jag ”Christmas time is here” med Meta Roos då jag tycker att den är lite busig och 
gullig på samma gång som den är okänd och kan väcka nyfikenhet för vad som komma skall. 
Därefter placerade jag ”White Christmas” för att låta presentera solisten Johan Hörlén och för 
att ge en traditionell julsång som jag kan räkna med att de flesta lyssnare känner till. Vidare 
skulle det då bli dags att ta fram Alice Babs kanske? Nu råkar det vara så att hennes låt, 
”Julbocken” sticker ut något och kommer eventuellt att kunna uppfattas som ett väldigt udda 
inslag gentemot det övriga på plattan, men detta behöver inte alls vara negativt, tvärtom. Den 
följs av en presentation av Claes Janson och då valde jag att placera ”Please come home for 
Christmas” som är en av hans två blueslåtar, vilka kan komma att påminna om varandra, och 
då är det smart att hålla dem ifrån varandra på skivan, och ha den ena tidigt, andra sent.  
 
Efter två sångliga nummer passar en instrumentalare in, och varför inte en känd lättsam vals 
som ”We wish you a Merry Christmas” med en möjlighet för basisten att märkas lite mer? 
Den är fylld av improvisation samt har ett glatt tempo som gärna kan följas av en ballad, som 
till exempel duetten ”In the bleak midwinter” som innehåller stråkar och lugna vispar.  
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Efter en lugn duett vill man få upp tempot igen och då ville jag lägga den gladaste piggaste låt 
vi hade i repertoaren, nämligen ”Sleigh ride” med Meta. Den är så pass glad att man kan 
varva ner med ytterligare en lugn melodi, menade Kjell och ansåg att vi skulle lägga en 
instrumental ballad efter denne. Så gjorde vi och placerade ”O little town of Bethlehem” som 
spelas av en lugn pianotrio, ifylld av stråkar och en hornstämma. Efter denna melodi kan 
lyssnaren känna att det var ett tag sen man hörde en manlig sångstämma, så att ta fram en låt 
med Claes känns helt naturligt här, ”Santa Claus is coming to town”. Den är varken lugn eller 
särskilt snabb, utan har ett lagom gung och kan därför följas av ännu mera sväng enligt mig. 
En latininfluerad version av ”Winter Wonderland” med lekfulla trummor och en lättsam 
saxofon känns som ett uppiffande nummer, följd av en mysigare duett, ”Christmas Song” som 
sätter en något mer amerikansk filmaktig julstämning, enligt mitt omdöme, dels för 
kompositionen i sig men också för arrangemanget som växer med stråkar och 
tonartsförändring. Varför inte fortsätta i det amerikanska temat ett tag, tänkte jag och lät en 
instrumental version av ”Let it snow” ta plats. Den är harmlös på sitt vis, inte för stökig på 
något sätt, utan mer gullig och svängig a la hissmusik fast med positiv bemärkelse. 
”Hissmusik” är annars ett begrepp som kan klinga negativt, men i mitt användande av ordet i 
detta sammanhang menas det en lyxig känsla av att man är med i en lycklig scen som utspelar 
sig i snöiga New York en mysig Decemberkväll, eller något liknande.  
 
Vid det här laget hade jag, förutom Alice Babs improvisationsblues, kvar två instrumentalare 
och två sånglåtar. Det måste ju inte bli vartannat nummer på något sätt, det kan tvärtom bli en 
krystad blandning om man gör så, men det är bara en gissning från min sida. Claes andra 
blues; ”Santa Claus do you ever get the blues” fick följas av Metas tolkning av Carpenters 
”Merry Christmas Darling”. Efter denna placerade jag en något mer frijazzvariant på den 
engelska traditionella ”Deck the halls”, som mest kan vara känd för att vara en trallig sång 
med körstämmor. Här är det saxofon, gitarr och orgel som möts och busar tillsammans. Som 
avslutning, innan bonustrack i form av cirka sex minuter lång blues med Alice Babs, 
placerade jag den gulliga valsen ”Skating in Central Park”, som framförs av pianotrio i lugn 
valstakt. Med detta hoppas jag att jag har fått ihop en bra låtordning, eller som Öhman 
uttryckte det, koppling. Jag tror det och känner i alla fall själv att jag kan stå för den.  
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6 ANALYS 

6.1 Från idé till färdig produktion – arbetsprocess 
Jag både tror samt upplever att en idé som blir upphov till ett större projekt först väcks till liv i 
ett vardagligt och ledigt samtal utan någon som helst tanke på vad det skulle kunna leda till. 
Vidare är det inte förrän positiv respons ges som idén blir mer än bara tanke, det förvandlas 
till en brainstorming som så småningom utvecklas till ett riktigt projektarbete. För mig 
började det hela med en intern diskussion kring ett matbord som slutligen landade i att jag 
fick med mig ett flertal musiker i mitt examensprojekt.  
 
En påbörjad rolig idé ledde till några nervösa telefonsamtal som ledde till desto fler men 
mindre nervösa möten och samtal. Slutligen hade jag en full ensemble som var engagerad, 
inspirerade och väldigt glad över idén. Med en sådan förgrund kan arbetsprocessen med ett 
glädjefyllt projekt samt samspelt gäng knappast bli svår, tänkte jag, och det blev den heller 
inte. Mitt största förarbete innebar att hitta låtar som kunde passa, och förmedla 
arrangeringstankar och förslag till Kjell Öhman, som har burit ett stort lass när det gäller 
noterandet. Det blev slutligen en ganska tjock hög med noter som jag stolt har hemma i 
lägenheten. Då jag ekonomiskt kommit lindrigt undan kan man av ren nyfikenhet ändå undra 
vad vissa moment i produktionsarbetet hade kunnat kosta, som exempelvis den där härliga 
nothögen som gavs till mig. Beräkningen steg upp till 48 000 kronor. 
 
På plats i studion arbetade vi snabbt och effektivt, noter tilldelades och mindre genomgångar 
av låtarna gjordes. Vidare lärde jag mig att muntlig kommunikation i studiomiljö mer går ut 
på slangbegrepp än formaliteter, vilket för mig känns väldigt svårt när jag för denna 
examensrapport försöker översätta min upplevelse och arbetsprocess i akademisk form. Jag 
vill ha detta nämnt då det faktiskt är en problematik, större än man tror, att skriftligen på ett 
regelmässigt sätt återge ett kreativt arbete, enligt min uppfattning.  

6.2 Kommunikation i studio – min producentroll 
Att kommunicera med musikerna var aldrig några problem, inte heller med ljudteknikern, 
tvärtom. Vi samarbetade på ett bra sätt och när musikerna behövde ta om inspelningen från ett 
visst ställe i låten så kunde vi i kontrollrummet hjälpas åt genom att jag tittade i noterna och 
visade på ett ungefär var vi skulle klippa in musikerna igen. 
 
Förutom att ta till mig ett språk fullt av det som många kallar söderslang, förkortningar och 
näst intill svengelska, fick jag handskas med utmaningen att agera chef. Jag var högsta bossen 
i beslutsfattande vilket var en första gång för mig som producent, och det var en nyttig 
erfarenhet samt prövning. I och med att de medverkande var helt införstådda i mitt syfte med 
produktionen, var de väldigt tillmötesgående och oerhört lätta att samarbeta med. De till och 
med bad mig säga vad jag tyckte och eventuellt ville utveckla hela tiden, då det var min stora 
uppgift vid inspelningstiden att guida dem till det resultat jag var ute efter. 
 
Jag kan dock erkänna att det kändes svårt första gången jag skulle försöka ändra på någonting, 
när jag hörde att något blev annorlunda än jag hade tänkt, och jag märkte att jag lät väldigt 
psykologisk och pedagogisk i mitt sätt att framföra sådan kritik, kanske i rädsla för att trampa 
någon på tårna trots vetskapen om att jag inte skulle göra detta. Det är ju min produktion, 
självklart har jag rätt att säga till om saker, det vet jag. Så löd min tanke hela tiden, men visst 
är det inte så lätt till en början att våga uttrycka sig som man vill i verkligheten. Dock vänjer 
man sig och jag upplevde aldrig att ingen ville lyssna. Tvärtom har jag fått positiv feedback, 
den bästa feedback man kan få faktiskt.  
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I e-post från Meta Roos skriver hon att hon i framtiden vill göra en egen julskiva, och att hon 
gärna hör av sig till mig angående detta, och hur det än blir med det så tar jag det som en stor 
komplimang och ett gott tecken på att jag skötte mitt arbete på ett bra sätt.  
 
Några låtar var lite krångligare än andra vid inspelningstillfället, som exempelvis 
arrangemanget på ”We wish you a Merry Christmas”. Vi hade delade meningar om hur 
melodin skulle klinga men det är svårt att säga vem av oss som egentligen hade ”rätt” då det 
är en folksång som därmed kan ha utvecklats och lärts ut med några små variationer. Dock var 
det min plikt att reda ut vad som skulle gälla, så självklart blev det min tolkning av melodin 
som denna gång fick anses vara ”den rätta”.  
 
Under inspelning och mixning hade jag tryggheten i sällskap av Öhman som arrangör och 
mentor, samt Lennart Ström med ljudtekniken, och vi var överens om ljudbild och klang i 
stort sett hela tiden under arbetet. Jag hade kanske vid några tillfällen kritik på det eko 
(reverb) som Lennart verkade tycka om att lägga på med stor märkbarhet, och även här vill 
jag erkänna att det kan kännas svårt att hitta bra sätt att framföra åsikter på. Man vill inte såra 
någon och man strävar efter att lyckas vara finkänslig, men samtidigt är det viktigt att våga 
vara tydlig för annars kan det hända att man inte blir förstådd och tagen på allvar. Jag lärde 
mig detta allt eftersom, och kan väl i efterhand konstatera att det inte hade varit så 
märkvärdigt att ryta ifrån lite tydligare från början istället för att smått påpeka saker flera 
gånger.  

6.3 Musikaliska avväganden  
Det kan vara en utmaning att kliva in som ny ung, relativt oerfaren, producent och fatta kloka 
beslut åt andra som råkar vara proffs inom det arbetsområde besluten gäller. Men här gäller 
det att vara djärv och bara stå på sig när man väl får chansen. Hur gick beslutsfattandet till då? 
En fråga dök upp; som exempelvis kunde handla om huruvida vi skulle bevara en inspelning 
med endast klang från flygeln eller om vi skulle göra ett pålägg (göra ytterligare en 
ljudupptagning) med elpiano som tillsammans med flygeln kunde ge en annan speciell klang. 
Skönt med kreativitet är att det inte finns några regler, rätt och fel, men på samma gång är det 
lite läskigt att stå helt fri från vägledning i hur man ska tänka när man resonerar för att komma 
fram till ett beslut som känns rätt. I frågan jag beskrev nyss valde jag att göra ett pålägg med 
elpiano för att få ett mattare och rundare, kanske till och med mysigare, ljud på en lugn 
valsmelodi. I musikaliska avvägningar som uppkommer handlar det om att tänka sig en 
målbild och sen resonera kring denne, hur man bäst når fram till den. Det kan också vara 
nyttigt att tänka på hur man inte vill att resultatet ska bli, för att lättare komma fram till vad 
man vill ha. Det finns inga rättssnören på så vis, det är ju mest en fråga om smak.  
 
Mina handledare för examensarbetet har tryckt på att jag måste våga styra och ställa genom 
att verkligen säga till och stå på mig om och när jag vill ändra något. Detta skulle kunna vara 
en svår uppgift för mig som student och praktikant i sitt sammanhang, men det fungerade 
faktiskt väldigt bra för att våga ge en kort sammanfattad självreflektion redan här över min 
insats som producent. I och med att jag fått arbeta med professionella musiker som är vana 
vid studioarbete blev mitt producentarbete vid inspelningsstadiet en relativt lätthanterlig 
uppgift, till skillnad från om jag hade arbetat med musiker som aldrig tidigare varit i en 
studiomiljö. Ur den synvinkeln är producentrollen unik för varje projekt, man måste kunna 
anpassa sig till den arbetsgrupp man har.  
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Musikerna var medvetna om syftet med mitt inspelningsprojekt och de ville gärna att jag 
skulle ge dem feedback och åsikter kontinuerligt, för att de skulle låta mig öva på min 
producentroll, och för att de skulle kunna göra mig nöjd. Svårigheter med att fatta beslut 
gällande det musikaliska materialet infann sig endast vid arbetet med en av låtarna, och det 
var Alice Babs inspelning av Alice Tegnérs visa ”Julbocken”. Detta var en låt som hon själv 
valt att få göra, och som jag inte hade någon vidare koll på. Jag valde i detta fall att avvakta 
tills inspelningstillfället för att se vart vi skulle hamna. Jag kan i efterhand erkänna att 
”Julbocken” blev en svår om än rolig bit att arbeta med i studion. Det blev inte blues, inte 
salsa och inte heller så mycket skotska influenser som jag kanske hade tänkt och trott vid 
planerandet. Jag är absolut inte besviken, det är inte det jag säger, men resultatet blev udda. 
Det blev nämligen verkligen en barnvisa, helt utan spår av jazz. Den blev dock otroligt gullig 
och när Alice Babs sjunger den så känns den på sitt vis kult. Jag är helt klart nöjd om än låten 
kommer som ett relativt plötsligt inslag, en utstickare, mot det övriga låtmaterialet på skivan 
som är av amerikansk karaktär och bjuder på fler jazzharmoniseringar. 

6.4 Vad styr besluten?  
Vilka som ska ingå i ett skivprojekt avgörs genom vilka kontakter du som producent har, 
vilka du har visionen om att ha med i arbetet samt vilka som kan tänkas passa till just det 
koncept, den musik, som du vill skapa. Frågan om vilka som deltar i projektet kan knytas an 
till frågan om vilken genre som ska fokuseras. Om producenten, liksom jag, väljer att ta med 
jazzmusiker i ett skivprojekt faller det sig ganska naturligt att göra jazz, även om inget är ett 
måste.  
 
Språkfrågan är av stor betydelse bland annat då det påverkar låtutbudet och därmed ger en 
länk till frågan om hur låtarna väljs. Om producenten/musikerna skriver låtmaterialet själva 
kanske frågan inte är lika svår att besvara som den kan vara när man exempelvis ska göra en 
julskiva och har ett otroligt stort utbud att välja emellan. 
 
Vilka instrument som ska användas, avgörs dels genom arrangemang men också genom hur 
ensemblen ser ut och vilka instrument som finns att tillgå i denne. Det finns alltid olika 
alternativ att välja emellan, som exempelvis att hyra in enstaka musiker och göra vissa pålägg 
om ett arrangemang kräver det, eller att omtolka ett arrangemang och anpassa det till de 
instrument som redan finns med. Detta kan vara en fråga om budget. Vid behov av stråkar på 
en inspelning så kostar det mer att hyra in en stråkkvartett att spela än att koppla in en 
ljudmodul till en keyboard och spela in stråkar via klaviaturen. 
 
Tonarter bestäms efter instruments register. Om en låt involverar blåsinstrument så bör man 
som arrangör först ta reda på blåsinstrumentets omfång innan man börjar notera. Det finns 
litteratur om arrangering som tar upp olika instruments omfång och tonartsregister vilken är 
lämplig att ha till hands. När det gäller sångare bör man ta reda på ungefär hur de låter vilket 
man kan göra genom att exempelvis höra referensmusik som de medverkar på och dels genom 
att de själva känner efter hur deras omfång ligger, huvudsaken är att det känns bekvämt för 
dem att sjunga.  
 
Arrangering av musik kan genomföras på olika sätt; dels genom improvisation i studion, med 
färdiga ackordanalyser och ackompanjemangsstämmor eller med utskrivna noter och olika 
stämmor till musikerna. Det som, enligt mig, är roligt med arrangemang är att man kan tolka 
om redan befintliga kompositioner men ändå sätta särprägel på musiken som framförs. Denna 
fråga avgörs enbart genom personlig musiksmak och känsla, inget sätt kan anses vara det 
rätta. Frågan styrs av vilka som deltar i projektet och hur de är vana att arbeta.  
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Genom att be musikerna improvisera och leka i studion helt utan förberedelser tar man som 
producent en viss risk. Risken innebär att om musikerna inte får flyt i musicerandet kan 
produktionen bli lidande, då det är dyrt att vara i en studio och tiden oftast är begränsad. På 
samma gång kanske det tvärtom kan kännas främmande för andra musiker att helt förlita sig 
på notpapper och inte få fria händer. Som sagt, det hela beror på projektet och vilka som ingår 
i det.  
 
Låtordningen kan tyckas vara en småsak som inte behöver ta särskilt lång tid eller kraft att 
planera. Jag vill dock hävda att det är en konst att få till en lyckad låtordning och eftersom jag 
är intresserad av uppgiften ägnade jag mycket tid till denna. Målet med den organiserade 
låtordningen är att hålla upp ett flyt i skivan. Om en jazzskiva till exempel börjar med ett 
snabbt tempo och vidare följs av fyra lugna ballader innan nästa fartfyllda inspelning, tonas 
energin ner och kanske kommer lyssnaren då uppleva att skivan är tråkig. Detta är endast min 
spekulation och jag tror att en blandning av tempon och tonarter ger en trovärdigare 
låtordning som håller liv i skivan.  
 
I ett kreativt arbete som detta finns inga regelverk som talar om vilket beslutsfattande eller 
metod för detta som är det rätta. Det kan vara befriande då producenter resonerar olika; ska 
man fatta de musikaliska besluten efter personlig musiksmak eller med stort hänsynstagande 
till musikindustrin. Själv har jag låtit min personliga musiksmak och mitt kontaktnät vara två 
starka faktorer i mitt beslutsfattande. Min personliga smak har fått avgöra det mesta medan 
mitt kontaktnät och inblandade i projektet har fått ge mig sina råd och önskningar inför 
genomförandet av projektet.  
 
Jag hade en någorlunda tanke redan från början om vilka låtar jag ville att sångartisterna och 
musikerna skulle framföra på skivan, men jag var beredd på att de kanske inte skulle gå med 
på alla mina förslag, sånt kan man aldrig vara för säker på. I samtal med handledaren Michael 
Bruze samt med Kjell och Alice Öhman fick jag rådet att vara stark och stå på mig, då det är 
jag som fattar de slutgiltiga besluten. Men självklart måste lyhördhet finnas för att någon artist 
opponerar sig och inte finner tycke för en viss låt. Jag har dock haft tur i det här fallet och inte 
hamnat i någon större tvist om vilka låtar som ska framföras, tvärtom fick jag beröm av Meta 
för mina låtval till henne och hon ville med stor glädje lära sig och framföra dem.  
 
Konsten att våga stå på sig, blev alltså i detta fall, tack vare medvetna musikvänner, ingen 
större konst för mig, förutom kanske i själva studion där jag satt bakom ett mixerbord som 
rattades av en annan person. Vid min sida hade jag Lennart Ström som faktiskt inte alltid var 
helt enig med mig hur ljudbilden skulle klinga, även om han absolut var mån om att följa 
mina önskemål. Han har arbetat länge med sin ljudteknik och har sitt sätt att jobba på, och 
ibland visade det sig bli svårt för mig att våga vara övertydlig med hur mycket eller lite reverb 
jag ville ha på sången exempelvis. Dock löste sig detta, det fick bara handla om att samla mod 
och säga hur man vill ha det. Det finns inga rätt eller fel, eller överkörningar, vi arbetar med 
något kreativt och den som är producent ska fatta besluten som rör resultatet.  
 
Jag var väl inte heller alltid helt enig med Kjell Öhman under studiotiden även om vi 
mestadels kommunicerade väl och förstod varandra. Det var vid något enda tillfälle som våra 
uppfattningar kring en melodi kom ihop sig och jag var i det läget tvungen att inte fortsätta stå 
på mig, då vi arbetade med ett arrangemang som inte gick ihop med den melodifras som jag 
ville åt. Det gjorde ingenting, för ibland måste kunna kompromissa samt erkänna att man inte 
kan ha rätt i situationer. Det som i sådana lägen dock kan distrahera en konst som finns att 
försöka stå på sig, är om andra lägger sig i och ger deras mening om saken.  
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En producent och en arrangör är oense, och plötsligt kliver anhöriga in i studion och talar om 
för producenten att denne måste lyssna till hur arrangören har skrivit. Eller tvärtom, talar om 
för arrangören att det faktiskt är producenten som ska avgöra. En variant av den här lilla 
situationen råkade alltså infinna sig under en kort stund i studion och det var väl inte den 
roligaste stunden på arbetsdagen men definitivt en nyttig erfarenhet. Jag lärde mig att bita mig 
i läppen, koncentrera mig på vad vi egentligen höll på med, och snabbt försöka komma 
underfund med hur man på ett smidigt och ett bra sätt löser detta så att alla känner sig nöjda 
när det är över. Det gick bra. Resultatet blev ju en färdig produktion som jag, och 
förhoppningsvis samtliga medverkande, kan stå för. 

6.5 Affärsmässigt kontra personligt tänkande 
Det är intressant, enligt mig, hur affärstänkandet kan komma att ta över beslutsfattandet så 
fort man tar på sig en roll som producent på allvar. Jag kan inte låta bli att våga hävda att man 
plötsligt bryr sig mer om hur folk i allmänhet tycker och tänker, och vad de helst vill höra. 
Det gör att man kanske tappar en del av den personliga stilen i vissa beslutsfattanden. Till en 
början i projektet sållade jag mest bland låtmaterial och sökte fram musik som tilltalar mig 
personligen som om jag skulle göra en privat skiva att ha i min freestyle, utan att ta hänsyn till 
vad någon annan skulle tycka. Därefter klev mitt tänkande samt stoffhantering, till viss del, in 
i en annan fas där det mer handlade om att komma fram till vad som är intressant utåt – vad 
andra vill höra, inte bara jag och min musiksmak för vem vet hur många som delar den. Nu 
menar jag inte att jag började tänka totalt opersonligt, för det går nog inte att helt och hållet 
släppa sin egen musikuppfattning. Dock blev det desto tydligare att jag i avvägande 
situationer tänkte på vad som skulle kunna ”gå hem” istället för vad som går rakt in i just mitt 
hjärta. I många anseenden kan dessa olika tankesätt gå hand i hand, men när de inte gör det 
anser jag att det kan vara svårt att veta vilket tänkande som ger mer för produktionen. Detta 
beror, enligt mig, på vad man har för avsikt med produktionen och för min del innebär 
produktionen ett personligt musikprojekt, men som inte bara blivit ett examensarbete för mig 
att visa upp, utan som också blivit en eventuell affärsidé som skulle kunna komma att sälja. 
Min personliga vilja har fått sin dominans i beslutsfattande när det gäller låtval samt 
arrangering av låtarna, instrumentalt som sångligt. Dock finns ett mer strategiskt, det som jag 
menar med affärsmässigt, tänkande vid exempelvis frågor som i vilken ordning låtarna ska 
komma på den färdiga skivan. Då har jag tänkt på hur andra lyssnare ska uppfatta musiken. 
En av inspelningarna kändes som lite stökigare jazz än vad många lyssnare kanske är vana 
vid, och för att inte skrämma dessa placerade jag den låten relativt långt ner på listan 
exempelvis. Om detta är fånigt eller genialt kan diskuteras men för mig känns det oerhört 
viktigt att tänka på sådana detaljer, för att få en fungerande låtordning. Ballader varvades med 
snabba takter, för att hela tiden underhålla lyssnaren och aldrig låta denne tröttna, somna eller 
bli för stressad av en enformig ordning, tvärtom ska det kännas varierande utan att bli rörigt. 
Om jag lyckades med detta kan också diskuteras men jag är nöjd och jag både tror samt 
hoppas på att låtordningen kan tilltala de som väljer att lyssna till den här skivan.  
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7 DISKUSSION 
När man som producent startar upp ett skivprojekt är man direkt medveten om vad man vill få 
fram, en målbild av musikgenre och därmed ett resultat. Jag finner ett resonemang i att valet 
av musikgenre också hör ihop med hur man resonerar i valet av musiker för projektet, även 
om detta också kan tänkas styras av det kontaktnät producenten har. Musikerna måste, i alla 
fall enligt Gabrielsson, känna sig anknutna till musikgenren för att förstå och kunna skapa 
något av den, och vidare måste musikutövarna ha erfarenhet av de psykologiska skeenden 
som musiken handlar om, oavsett genre25. I det här fallet menas jazz, med kombinationen av 
noter och improvisation. Exempelvis är det svårt för en person som inte kan läsa noter att 
musiskt känna sig delaktig i ett sammanhang där musiken är strukturerad på notpapper i 
arrangemang med olika stämmor till var och en. Likaså är det tvärtom rentav elakt att begära 
av en människa som enbart har erfarenhet av att läsa notprickar, att släppa loss spontaniteten 
och musicera fritt i improvisation. Inget är omöjligt men det är till fördel om det finns känsla 
och förståelse bakom.  
 
Nachmanovitch säger att det ofta antas att man i improvisation är tillåten och kan göra vad 
som helst, spela hur som helst, men han menar att det fortfarande finns vissa oskrivna regler26. 
Genom att vara sin särprägel fullständigt trogen, följer man i själva verket ett mönster vilket 
är en frihet som står i motsats till ”vad som helst” eller ”hur som helst”. Med andra ord 
handlar det om att fullstädigt lita på sin egen musikalitet och våga spela ”fel” för det är då det 
kan bli ”rätt”. Vidare menar Nachmanovitch att människan omedvetet bär på regler och att vi 
därför inte har möjligheten att skapa något totalt slumpartat, som andra kan tolka att 
improvisation är – slumpspel, men istället hävdar han att vi kan skapa udda sammansatta 
mönster i spelandet som ger en illusion av slump – improvisation.  
 
I improvisation speglar varje ton den utövande musikern och det som höjer kvaliteten samt 
förädlar musikverket är det faktum att det inte går att redigera, ångra eller ändra 
improvisation, det blir som det blir bara genom att låta impulsen ha överhanden och inte 
störas27. 
  
Vid valet av låtar inför en skivproduktion inom julmusik använder sig producenten främst sin 
personliga musiksmak och gallrar bland de julsånger som denne favoriserar. I detta finns 
också en strävan som producent att lyckas hitta andra kompositioner som anses vara relativt 
okända och därmed intressanta för lyssnaren. Förutom att resonera och sortera ut musik efter 
egen smak, är det affärsmässigt klokt att ta hänsyn till vilka känslor de olika kompositionerna 
(som låtar) förmedlar, vilka budskap de sänder. Kända melodier och låtar förmedlar 
personliga betydelser; som exempelvis minnen från en kärlek, resa, barndomen och så vidare, 
och sådana minnesöppningar tilltalar oss människor, då vi kan relatera till vår egen värld, 
vilket vi gör när vi lyssnar på musik, vi kopplar det till oss själva. Genom att höra en låt kan 
känslan väckas av att ”åh, det är ju min sång”, ”det där är ju vår låt” och så vidare. 28  
 
 
 
 
                                                
25 Gabrielsson, 1983 
26 Nachmanovitch, 2004 
27 Nachmanovitch, 2004 
28 Bjurström, Lilliestam, 1993 
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I litteraturgenomgången som behandlar musikpsykologi väcks frågan om musik skulle kunna 
symbolisera känsla/emotion. Denna fråga binder jag samman med val av arrangemang då det, 
i arrangemanget, målas och färgas med olika mönster som instrumenten följer. Det kan 
diskuteras huruvida stråkar skapar en viss känsla av filmmusik och så vidare.  
 
Forskare har vid ett flertal tillfällen fastslagit att musik har en stark påverkan på oss 
människor då olika musik samt arrangemang av musik framkallar olika känslor hos oss.29 
Musik påverkar oss inte bara psykiskt utan också fysiologiskt, och Björkvold menar att de 
musiska elementen ljud, rörelse och rytm finns med i människans sinnesorgan redan innan vi 
föds.30 Hastigheten, rytmen, stämföringens intervaller, instrumentens register är några faktorer 
som påverkar musikupplevelsen31 vilket är intressant att ha i åtanke när man är i det skedet att 
kunna påverka musikens uttryck av olika slag. Med detta i tanken kan jag vidare spekulera 
hur musiken på skivan kan komma att påverka lyssnaren (men än en gång är det enbart en 
fråga om tolkning och väldigt svårt att fastställa, mäta eller analysera musikupplevelserna för 
att få fram till ett absolut svar).  

7.1  Övriga frågor som väckts 
Under arbetet med skivan har många frågor väckts, som exempelvis hur mycket ett 
examensarbete som detta kommer att kosta, eller skulle kosta om situationen var annorlunda. 
En studio tar för det mesta en viss kostnad per timme och ibland extrakostnader för att 
använda deras flygel till exempel. Vidare är det inte helt gratis att förbruka stora analoga 
rullband eller att trycka upp cd-skivor. Kostnaderna har, relativt sett, varit mycket milda i mitt 
fall och även om jag inte redovisar några exakta siffror i min rapport så kan jag väl konstatera 
att min skivproduktion skulle ha kunnat hamna någonstans mellan 100 000 och 200 000 
kronor i en annan situation. En annan stor fråga som väcktes hos mig är hur man fattar bra 
beslut åt människor som redan är proffs inom området. Jag har fått positiv respons på detta, 
exempelvis fick jag höra att det var inspirerande med en ung och ny producent som inte har 
fördomar mot musik och som kan hitta ”ny” musik och presentera detta. Dessa ord tog jag till 
mig och det stärkte både mitt självförtroende som producent samt vilja att fortsätta skapa 
musik. Avslutningsvis vill jag säga att det här projektet har varit en rolig resa och nyttig 
erfarenhet och jag anser detta vara en värdig avslutning på min tvååriga 
musikproducentutbildning. Det blev inte bara slutet på någonting utan också början på något 
nytt och jag är glad över att få ha varit med om detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Bojner, Bojner Howitz, 2005, Björkvold, 1991 
30 Björkvold, 1991 
31 Bojner, Bojner Howitz, 2005  
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Bilaga  
 
Förteckning över låtarna samt medverkande på julskivan 
”Walking in a Winter Wonderland” 
 
1. Christmas time is here (V Guaraldi) 
Meta Roos – Sång  
Kjell Öhman - Klaviatur 
Hans Backenroth - Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Johan Hörlén – Saxofon, Tvärflöjt 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
2. White Christmas (I Berlin)  
Johan Hörlén – Saxofon 
Kjell Öhman – Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
3. Julbocken (A Tegnér) 
Alice Babs – Sång 
Kjell Öhman – Flygel, Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
4. Please come home for Christmas (C Mose Brown & G C. Redd) 
Claes Janson – Sång 
Kjell Öhman – Hammondorgel, Stråkar 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Johan Hörlén – Saxofon 
Janne Ottesen - Gitarr 
 
5. We wish you a Merry Christmas (Trad)  
Hans Backenroth – Bas 
Kjell Öhman – Flygel 
Jocke Ekberg - Slagverk 
 
6. In the bleak midwinter (G T Holst & C Rossetti) 
Meta Roos – Sång 
Claes Janson – Sång 
Kjell Öhman – Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Johan Hörlén – Tvärflöjt 
 
7. Sleigh Ride (L Anderson & M Parrish) 
Meta Roos – Sång 
Kjell Öhman – Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Johan Hörlén – Saxofon 
  
 
 



 

 

 
8. O little town of Bethlehem (L H. Redner & P Brooks) 
Kjell Öhman – Flygel, Klaviatur, Stråkar 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
9. Santa Claus is coming to town (Trad) 
Claes Janson – Sång 
Kjell Öhman – Hammondorgel, Flygel 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
10. Winter Wonderland (F Bernard & R B Smith) 
Johan Hörlén – Saxofon 
Kjell Öhman – Elpiano 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
11. Christmas Song (M Tourme & R Wells) 
Meta Roos – Sång 
Claes Janson – Sång  
Kjell Öhman – Flygel, Stråkar, Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
12. Let it snow (S Jule) 
Kjell Öhman – Flygel 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
13. Santa Claus do you ever get the blues? (Roomful of Blues) 
Claes Janson – Sång 
Kjell Öhman – Hammondorgel, Flygel, Stråkar 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
14. Merry Christmas Darling (F Pooler & R Carpenter) 
Meta Roos – Sång 
Kjell Öhman – Elpiano, Klaviatur, Stråkar 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
15. Deck the halls (Trad) 
Johan Hörlén – Saxofon 
Kjell Öhman – Hammondorgel, Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
Janne Ottesen – Gitarr 
 
 
 
 



 

 

16. Skating in Central Park (J Lewis) 
Kjell Öhman – Flygel, Klaviatur 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg – Slagverk 
 
17. Improvisation; Christmas Blues for New Orleans  
Alice Babs – Sång 
Johan Hörlén – Saxofon 
Kjell Öhman – Flygel 
Hans Backenroth – Bas 
Jocke Ekberg - Slagverk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


