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Abstract 

I det moderna musiksamhället, som jag i hög grad upplever präglas av elektronisk 

dansmusik, har de traditionella musikgenrerna som blues, jazz och soul allt som oftast 

hamnat något i skuggan. Men det finns artister som lyckats bygga en karriär inom de 

traditionella genrerna, både nationellt och internationellt och en av dessa är Daniel 

Norgren. I denna fallstudie undersöks fyra fonografiska verk av Daniel Norgren för att 

kartlägga musikaliskt hörbara kännetecken i hans musik. Två verk är av blueskaraktär 

och två är av balladkaraktär. De aspekter som har analyserats är i första hand ljudbild, 

harmonik, melodi och text. Undersökningens resultat visar att de verk som är av samma 

karaktär, blues respektive ballad, har tydliga likheter med varandra, men genomgående 

likheter finns bland annat i textens strukturering, instrumentering och melodi i samtliga 

fyra analyserade verk.
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Inledning 

Att det svenska folket är duktiga på att exportera sin musik världen över är ett fenomen som 

världen känt till länge. I takt med samhällets utveckling utvecklas även musiken och tekniken 

som musiken produceras med. Den nya prismässigt billiga tekniken har resulterat i att allt fler 

ägnar sig åt musikskapande. Den musik som jag upplever främst präglar vårt musiksamhälle 

är den elektroniska dansmusiken. När jag som tjugoettåring fick ett tips av en vän att lyssna 

på en artist vid namn Daniel Norgren förväntade jag mig att höra svensk elektronisk 

dansmusik som i mina öron ofta låter väldigt lik varandra och saknar känsla i och med 

musikens perfektionism, så var inte detta fall. Jag möttes av den raka motsatsen till 

elektronisk dansmusik. Albumet som jag lyssnade på hette Buck och fokuserade mycket på 

traditionella genrer som blues och americana, med inslag av biljud och ibland rent oväsen i 

form av ambient ljud, men som ändå gav mig tillfredställelse i lyssningen. Daniel som vid 

denna tid var en relativt liten artist i musiksverige har med åren växt och lockade först till sig 

publik i Europa och fram till nutid då även publiken i Nordamerika är lockade av hans musik. 

I vår tid där den elektroniska dansmusiken präglar musikvärlden är det inte många som lyckas 

dra uppmärksamheten till sig. Från att spela sin musik i form av enmansband på diverse 

mindre kända bluesfestivaler i Sverige till att uppträda för tusentals människor världen över. 

Det skrivs om Daniel Norgren på kultursidorna om albumet The green stone i Dagens Nyheter 

den 14/10–2015: 

Sverige har flera starka artister i den amerikanska folk- och rocktraditionen, men få som på det här 

sättet helt och hållet frigjort sig från att härma och efterapa förlagorna. 

Daniel Norgren är i och med detta på gränsen till det stora genombrottet. Något så här fint kan inte 

hållas hemligt länge till. (Tidholm, 2015) 

Det är nu fyra år sedan detta skrevs och det stora genombrottet sker just nu i skrivande stund 

och därför ställer jag mig frågan; vad är det som kännetecknar produktionerna hos denne 

framgångsrika indieartist? 

janolofgullo
Markering
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Syfte & frågeställning 

Uppsatsens syfte är att bidra till ökad kunskap inom musikproduktion och 

produktionsprocessen hos musikartister/producenter inom traditionella genrer i det moderna 

musiksamhället. Detta leds till följande forskningsfråga: 

• Vilka musikaliskt hörbara kännetecken finns i Daniel Norgrens fonografiska verk?

Avgränsningar och urval 

Daniel Norgren är en artist som verkar i de traditionella genrerna som exempelvis blues. I 

dagsläget är blues inte en av de populäraste genretyperna. Det är därför intressant att studera 

vad som ligger till grund för artistens världsliga framgångar. 

För att svara på forskningsfrågorna i denna uppsats kommer denna studie avgränsas till de 

fyra senaste skivorna: Buck, Alabursy, The green stone och Wooh dang. För att ytterligare 

avgränsa studien kommer endast ett fonografiskt verk per album att analyseras. De 

fonografiska verken har valts ut baserat på genretyp. De genres som är aktuella är blues och 

ballad. Alla fonografiska verk följer dessa två krav: 

- Det fonografiska verket skall vara publicerat de senaste sex åren

- Vara av blues eller balladgenre

De fonografiska verk som valts ut till denna uppsats är: 

- Moonshine got me, 2013, Buck

- Lonely girl, 2015, Alabursy

- My rock is crumbling, 2015, The green stone

- Dandelion time, 2019, Wooh dang
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Begrepp 

Fonografiska verk 

Ett fonografiskt verk är ljuduppbyggnader skapade med hjälp av inspelningsutrustning för att 

utrycka konstnärlighet snarare än ett rent dokumenterande syfte. Det fonografiska verket kan 

inte framföras utan endast spelas upp (Brown, 2000). 

Teori och tidigare forskning 

Omvärldens syn på Daniels Norgrens musikaliska kännetecken 

Intressant att veta var hur omvärlden musikaliskt kännetecknar Daniel Norgren. För att ta reda 

på detta granskades en rad av albumrecensioner. Detta gav grund till att problematisera 

recensenternas påståenden och därmed skaffa kunskaper om vilka aspekter som ansågs 

relevanta för analys. Nedan följer citat ur tidskrifter som har gemensamma nämnare i 

beskrivningen av Daniel Norgrens musikaliska kännetecken. 

Rolling Stone om Wooh dang: 

Over ten songs, Norgren offers a survey course of sorts in 20th century American roots music: 

“Dandelion Time” is a Southern blues indebted to Howlin Wolf; “The Power” draws from Smokey 

Robinson’s pop balladry; “Let Love Run the Game,” the album’s shining centerpiece, is a finely-

tuned classic soul pastiche by way of Muscle Shoals. There’s an innocence and intensity to 

Norgren’s reimagination of the American South, a tendency towards straightforward appropriation 

countered by the careful studiousness with which Norgren approaches his source material. 

But the singer-songwriter’s latest is also much more complex and multi-layered than any sort of 

mere blues revivalist project. The album doesn’t open so much as simply begin, with Norgren’s 

noodling around on a three minute instrumental soundscape (“Blue Sky Moon”) before creeping 

into a moody, six-and-a-half minute ballad that finds Norgren half-mumbling over brooding piano 

chords (“The Flow”). (Bernstein, 2019). 

Kristianstadsbladet om Wooh dang: 

Efter två finstämda och lite flummiga inledande låtar skruvas tempot upp med bluesen ”Dandelion 

time” och sedan följer en rad riktigt starka spår. Daniel Norgrens något sårbara och speciella röst 

är den här gången uppbackad av ett helt band, vilket gör soundet större. Influenserna från gospel, 

country och blues hörs tydligt och Norgrens fans kommer att känna igen sig. (Lindhe, 2019). 
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Aftonbladet om Wooh dang: 

Norgren har i lugn och ro kunnat bygga sin trogna publik, fjärran från sofistikerade 

marknadsplaner och hetsiga karriärstrateger och utan överdrivet mycket hjälp av medierna. 

Med en sällsynt fin låtskrivarpenna och en grundmurad kärlek till traditionell amerikansk rock, 

blues och folkmusik hittar den långe mannen i kepsen och flanellskjortan lyssnare ändå. (Steen, 

2019). 

HYMN om The green stone: 

Vissa låtar tenderar dock att glida ut i periferin, inramningen blir allt för diffus, men situationen 

räddas alltid av en frasering eller instrumentering. Ordningen är återställd. Detta är en 

egenskap som karakteriserar hela albumet och stärker Norgrens psalmliknande och 

stillsamma berättelser. The Green Stone är vardagsrealism för människor som behöver varva ner. 

(Andersson, 2015). 

Gefle Dagblad om The green stone och Alabursy 

"The Green Stone" är ett ännu bättre album för den som gillar denna lågmälda countryrock i moll. 

Medan do it yourself-känslan stundtals lyser i genom allt för mycket på "Alabursy" är soundet på 

"The Green Stone" proffsigare och mer enhetligt. 

Ett och annat fan saknar säkert den raspiga rösten och det rytmiska och drivande elgitarrspelet som 

blivit något av Daniel Norgrens kännetecken. (Wikström, 2015). 

HYMN om Buck: 

Det hela börjar med ”Go Play With Him” som består av en och en halv minuter långt industriellt 

bullrande och skrapande. En sida av Daniel Norgren som överraskar mig, men han övergår snabbt 

tillbaka till amerikansk countryblues där han gör sig som bäst. Dock återkommer det industriella 

och statiska som en röd tråd genom hela albumet. (Eklund, 2013). 

Bluesens kännetecken 

Något som recensenterna förknippar Daniel Norgren med är blues, folk, country och rock. 

Och de kännetecknar honom musikaliskt med rytmiskt drivande gitarrspel och en säregen 

röst. Dessa påståenden leder in till boken Blues: the basics där författaren Dick Weissman 

(2005) skriver om hur de olika typerna av blues vanligtvis är uppbyggda.  
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Den tidiga 1900-tals bluesens lyrik var ofta uppbyggd på en struktur som kallas AAB. AAB 

innebär att den första textraden upprepades som andra textrad följt av den tredje textraden 

som ett typ av svar till de två första raderna. Slutet av de två första textraderna rimmar ofta 

med slutet av den tredje textraden (Weissman, 2005:23). Musiken skrivs allt som oftast i fyra 

fjärdedelstakt med verser som består av 12 takter som vanligtvis har en treackordsföljd vilket 

grundar sig i tonika, subdominant och dominant i en tonskala (ibid). 

Folkbluesen utvecklades under 1920-talet. Denna övergripande genre består av en mängd 

olika subgenrer. Det som förknippas med folkblues idag är Deltabluesen. Anledningen till 

detta är på grund av dess starka influenser på rock n rollen (Weissman, 2005:52). Det som 

kännetecknar Deltablues är bland annat intensivt gitarrspel där antingen ett sliderör eller kniv 

används i kombination av en öppet stämd gitarr, ofta i ackorden G eller D. Likt den tidiga 

bluesen hade Deltabluesen en tendens att ackordprogressionen förhöll sig till de första, fjärde 

och femte tonerna i den skala som spelades. Strukturen av låtarnas uppbyggnad är friare och 

inte lika orienterad runt den tidiga tolv takters uppbyggnaden. Gitarren användes ofta för att 

dubbla sångmelodin (Weissman, 2005:77–78).   

Aspekter i analysen 

I boken Song means; Analysing and Interpreting Recorded Popular Songs (Moore, 2012) 

skriver författaren Allan Moore om teorier om hur populärmusik kan analyseras. Moore 

skriver om ett antal faktorer som bör finnas i en musikanalys för att göra den komplett samt 

hur dessa faktorer bör analyseras. Det skrivs om tre grundläggande faktorer: funktionella 

lager, soundbox och klangfärg (Moore, 2012:19–49).  

Moores soundbox-modell kommer inte att användas i detta fall. Istället har David Gibson 

(1997) tagit fram en bättre modell där mixen visualiseras med hjälp av bollar istället för 

Moores transparenta bilder av instrumenten. Detta för att bollar är lättare att sätta i 

storleksperspektiv mot varandra, jämfört med bilder av transparenta instrument.  

Funktionella lager 

Den första faktorn som Moore skriver om kallas functional layers som direkt översatt till 

svenska blir funktionella lager. De funktionella lagren har delats in i fyra grupper.  
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Den första gruppen heter ”explicit beat layer”, och behandlar det fonografiska verkets 

rytmiska beståndsdelar som till exempel trumset, trummaskin, shakers och så vidare. Detta 

lager skapar det fonografiska verkets grundrytmik och är grunden till verkets ”groove”. Detta 

lager innehåller ofta element utan bestämd tonhöjd (Moore, 2012:20). 

Den andra gruppen av lager heter ”functional bass layer” och behandlar det fonografiska 

verkets låga frekvensregister som ofta består av någon typ av basinstrument. Detta lager ger 

en nyans till rytmiken och bidrar till det fonografiska verkets ”groove” (Moore, 2012:20). 

Tredje gruppen heter ”melodic layer”. Den här gruppen behandlar det fonografiska verkets 

melodiska beståndsdelar, som till exempel sång, keybord, elgitarr eller andra solo instrument. 

Instrumenteringen i detta lager har stark inverkan för identifieringen av ett verks stil. Det är 

oftast detta lager som lyssnare tenderar att referera till när det kommer till att känna igen ett 

verk (Moore, 2012:20). 

Den fjärde samt sista gruppen heter ”harmonic filler layer”. Detta lager behandlar det 

fonografiska verkets element och instrument som fyller frekvensregistret mellan diskant och 

bas. Några exempel är kompgitarrer, piano och orgel. Likt ”melodic layer” anses detta lager 

påverka verkets stil fast i större grad (Moore, 2012:21) 

Klangfärg (timbre) 

Enligt Moore beskrivs ett instruments klangfärg (timbre) som karaktären av en ljudkälla. 

Några exempel han benämner ljudkällorna med är hård, mjuk, tjock, tunn, distanserad och 

eftergiven. Moore förespråkar även att den personliga känslan hos personen som spelar 

instrumentet påverkar klangfärgen tillsammans med de effekter som används på instrumentet 

som till exempel distorsion och filtrering av frekvenser med EQ (Moore, 2012:44–49).  

Moylan (2014a) skriver om klangfärg som något vi uppfattar som en helhetsbild av en 

ljudkällas delaktiga komponenter. Vi uppfattar ljudkällor som enheter och enskilda objekt 

trots att det finns många bidragande faktorer till att ljudet låter som det gör. Detta beskriver 

Moylan med ordet fusion. Trots att många frekvenser är närvarande tenderar vi att 

sammanfoga dessa frekvenser till en enskild textur. Vi sammanfogar de delar som är 

harmoniskt relaterade till grundfrekvensen. Fusion av två klangfärger (ljudkällor) kan uppstå 

under rätt omständigheter. Om två ljudkällor ofta spelas samtidigt eller är harmoniskt 
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besläktade med varandra är chansen stor att fusion kommer att uppstå ljudkällorna emellan. 

Desto mer komplex en ljudkällas karaktär är, desto mindre är chansen att en fusion kommer 

att uppstå med en annan ljudkälla. Om lyssnaren redan känner till en ljudkälla är chansen liten 

att någon fusion kommer att uppstå. Ljud skapade med hjälp av ljudsyntes har ofta svårt att 

skapa fusion med ljud av akustikkaraktäristik (Moylan, 2014a:23-24).  

Gibsons mixvisualisering 

David Gibson (1997) beskriver ett koncept för att visualisera en mix av ett fonografiskt verk. 

Med hjälp av tre axlar, X, Y och Z kan en mix visualiseras i ett tredimensionellt rum. X-axeln 

behandlar det fonografiska verkets element och instruments placering i stereobilden. Y-axeln 

behandlar elementens frekvensspektrum. Elementet placeras högre upp i rummet om 

elementet är baserat på ljusare frekvenser och lägre ner om elementet baseras på mörkare 

frekvenser. Z-axeln behandlar ljudets distans i rummet. Distansen bestäms av ett fåtal faktorer 

som volym, frekvensomfång och dynamik (Gibson, 1997:8-14). Se exempel på detta i bilaga 

2 (figur 9) 

Låttexter

I Boken Understanding and crafting the mix, the art of recording skriver William Moylan 

(2014a) om låttexters signifikanta tillägg till hela musikupplevelsen. Genom texten förmedlas 

ett koncept eller beskrivs ett drama i det fonografiska verket. Låttexter har skrivits om otaliga 

ämnen, allt från vardagliga händelser till mänsklighetens yttersta ideal. Texten i ett 

fonografiskt verk kan presentera ett händelseförlopp, eller vara en berättelse om en specifik 

händelse, eller spegla författarens syn på världen. Låttexternas potential att behandla ämnen är 

gränslös (Moylan, 2014a:70-71).  

Struktur 

Texten och musikens struktur interagerar med helhetsbilden av det fonografiska verket. Det 

uppfattas som att både text och musik är kopplade till varandra för att bättra på varandra, eller 

ibland ge kontrast. Både de kompletterande och kontrasterande relationerna av de strukturella 

elementen hos text och musik återfinns ofta i de flesta fonografiska verk. Elementen spelar 

mot varandra och skapar en typ av drama mellan text och musik. Ett exempel på detta är om 

låtens musik har en glad stämning men texten är dyster. Detta skapar en kontrasterande 

relation mellan musik och text. Relationerna av strukturerna skapar ett intryck av form. Med 
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ett intryck av form som övergripande koncept i det fonografiska verket ger det utrymme för 

konceptualisering för delar av klimax och delar av återhämtning, vi konceptualiserar 

karakteristiken av designen och formen av materialen som skapar progressionen från en viktig 

händelse eller moment till nästa (Moylan, 2014a:72), (Moylan, 2014b).  

De två viktiga delarna för analys av text som Moylan (2014b) tar upp är: 

1. Undersök texten för att avgöra dess struktur och den ljudmässiga karaktären av ord,

textrader och strofer:

- Antalet verser och antalet textrader per strof.

- Återkommande textrader och strofer

- Textradernas rytmik och ordrytmik

- Schematiskt rimmande

2. Undersök textens koncept och mening(ar):

- objektivt undersöka poesin i texterna och textens litterära innehåll

Lyssnarens kunskap och erfarenheter 

Den typiske gemene lyssnaren skiljer sig drastiskt från de professionella lyssnarna i 

musikbranschen. Dessa två grupper har olika nivåer av lyssning. Den gemene lyssnaren 

lyssnar ofta för nöjes skull och för att bli underhållen. Den professionella lyssnaren har en 

djupare lyssningsförmåga och fokuserar ofta mer ingående på musiken och specifika 

egenskaper i ljudet (Moylan, 2014a:74).  

Samma material kan uppfattas och tolkas på helt olika sätt beroende på lyssnarens tidigare 

kunskap och erfarenheter. Lyssnarens tidigare ackumulerade information som är relaterat till 

det som sägs i texten, likväl ämnena relaterat till deras existens spelar en väsentlig roll för att 

förstå texten och musiken (Moylan, 2014a:75).   
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Metod 

För att besvara frågeställningen har metoden musikanalys använts. Ternhag (2009) skriver att 

det är viktigt att skilja mellan att höra och att lyssna. Benämningen ”att höra” bör användas 

för ljudens rent fysiska funktion. Ternhag skriver även om ljudhändelsebeskrivning som ett 

verktyg som används för att beskriva vad som hörs i en inspelning av musikaliska verk. Detta 

leder oss in på forskningsfrågan: vilka musikaliskt hörbara kännetecken finns i Daniel 

Norgrens fonografiska verk? Med tanke på denna frågeställning ansågs det relevant att 

använda sig av denna analysmetod.  

För att dela in och strukturera analyseringen har William Moylan (2014b) skrivit en artikel för 

AES om olika vägar genom analyseringen av musikinspelningar. I en av dessa vägledningar 

har han delat in analysen i steg som gör att analysen blir effektiv och resultatrik för 

utvärdering av observationen. Analysen kan anpassas efter de intentioner som analysen avser. 

De steg jag valde att använda mig av var: 

• Steg 1. Ljudkällor. Analysera vilken typ av ljudkälla som hörs och medverkar i det

fonografiska verket till exempel akustisk gitarr, synt, elgitarr, bas, trummor och så

vidare.

• Steg 2. Skapa en tidslinje. Kartlägg det fonografiska verkets takter och dela in i större

sektioner till exempel intro, vers och refräng. Alltså det fonografiska verkets struktur.

Identifiera medverkande instrument i den specifika sektionen.

• Steg 3. Text. Undersök texten för att avgöra dess struktur och den ljudmässiga

karaktären av ord, textrader och strofer.

• Steg 4. Text. Undersök textens koncept och mening(ar).

Utförande 

Till en början skapades en tabell över instrument och ljudkällor som medverkar i det 

fonografiska verket. Vidare skapades en tidslinje i tabellform som löper längs hela det 

fonografiska verkets speltid och ger en god översikt. Tidslinjen är strukturerad efter tidskod 

på grund av att inget är inspelat efter metronom och tempot varierar därmed. Detta resulterade 

i att det blev svårt att få alla takter rätt i Pro tools rutnät som i sin tur kunde resultera i att fel 

takt beskrevs. Denna tidslinje delades sedan upp i större omfattande sektioner såsom intro, 
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vers, refräng och så vidare. En kartläggning av instrument och ljudkällor som medverkar i de 

specifika sektionerna utfördes (Moylan, 2014b). 

För att veta vilka egenskaper som skulle analyseras förhöll jag mig till de egenskaperna som 

Moore (2012), Moylan (2014a), (2014b) introducerat. De egenskaper jag valde att studera mer 

grundligt var harmoni, melodi, dynamik, ljudbild, effekter och text. Dessa egenskaper ansågs 

efter egen reflektion frambringa resultatrik empiri. Dessa egenskaper beskrevs med hjälp av 

ljudhändelsebeskrivningen i varje strukturell del som till exempel intro, vers och refräng. 

Detta gav en god fördel att hitta återkommande element i de fonografiska verkens enskilda 

delar.    

En del element framställdes visuellt med hjälp av Gibsons teknik med ett rum och 

ljudkällornas placering längs tre axlar, X, Y och Z (Gibson, 1997:9). Även tidslinjen 

visualiserades i tabellform för att enkelt kartlägga det fonografiska verkets struktur och 

instrumentering. 

Analysen avslutades med en sammankoppling mellan de olika fonografiska verken och deras 

lika samt olika karaktärsdrag. De valda fonografiska verken är i filformatet WAV. Detta 

gjorde att alla fonografiska verk hade en gemensam standard i kvalité. All lyssning skedde 

med mjukvaran Pro tools. 

Metodkritik 

Moore (2012:2) hänvisar till Shaugn O’donnells (2006) recension av Ken Stephensons (2002) 

bok: What to Listen for in Rock: A Stylistic Analysis i sitt inledande kapitel. Moore 

sympatiserar till viss del med O’donnells utryck att tiden inte är inne för att en grundlig 

teoretisk avhandling skall kunna existera. Inte ens på rockmusik. Det skulle behövas en enorm 

mängd av djupgående analyser på specifika låtar innan man ens kan tänka sig generalisera de 

musikaliska egenskaperna femtio år av rock. Moore skriver vidare eftersom han delvis håller 

med om detta påstående kommer en metod snarare presenteras än en teori.  

Med detta sagt innebär det att det som presenterats som teori i denna uppsats snararare är en 

tolkning av vad en teori om analys av populärmusik skall visa hänsyn till för element. 
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Som Moylan (2014a:75) tar upp under sitt resonemang kring texters mening och koncept 

spelar lyssnarens tidigare kunskap och livserfarenheter stor roll i hur textens mening och 

koncept kommer att tolkas. Detta kan resultera i att mina tolkningar och sammanfattningar av 

texternas mening(ar) och koncept i de fonografiska verken inte är repeterbara.   

Etiska överväganden 

I denna undersökning har jag arbetat efter Vetenskapsrådets etiska regler (2017). De fyra

fonografiska verk som studien avser har inte använts på ett sätt som bryter mot Sveriges 

upphovsrättsliga lagar. 
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Resultatanalys 

Dandelion time 

Det fonografiska verket Dandelion time släpptes den 19 april 2019 och är det tredje spåret på 

albumet Wooh dang. Låten har ett tempo på cirka 78bpm och spelas i fyra fjärdedelstakt i 

tonarten G moll. De instrument och ljudkällor som finns med i det fonografiska verket är: 

sång, piano, kontrabas, elgitarr, banjo, trummor, bongo-trummor, tamburin och saxofon 

(Wooh Dang, 2019).  

Instrument och ljudkällors medverkande 

Tabell 1: Ljudkällors medverkande i det fonografiska verket Dandelion time över tid. 

Dandelion time

Tidkod Banjo Kontrabas El-gitarr Piano Tamburin Trummor Bongos Saxofon Sång

0:00-0:02 Tystnad 

0:02-0:30 Intro x x x x x x

0:30-0:52 Vers 1 x x x x x x x

0:52-1:05 Mellanspel x x x x x x x

1:05-1:28 Vers 2 x x x x x x x

1:28-1:59 Mellanspel x x x x x x x x x

1:59-2:22 Vers 3 x x x x x x x

2:22-2:35 Mellanspel x x x x x x x x x

2:35-2:59 Vers 4 x x x x x x x x

2:59-3:23 Mellanspel x x x x x x x x

3:23-3:45 outro x x x x x x

3:45-3:49 Tystnad 

Ljudhändelsebeskrivning 

Det fonografiska verket börjar med två sekunders tystnad. Från och med 0:02 hörs en banjo 

till vänster i ljudbilden (figur 2) som rytmiskt spelar ett ackord. Vid 0:04 introduceras en 

golvpuka in i ljudbilden som låter som att den har något liggandes på skinnet. 0:06 kommer 

en elgitarr som spelar ett riff på tre ackord. Vid 0:10 hörs ett piano långt bak i ljudbilden som 

följer samma ackordföljd som elgitarren dock en oktav ner. 0:12 introduceras en taktfast 

tamburin. 0:15 hörs kontrabasen spela ett antal snabba toner långt ner på greppbrädan innan 

den vid 0:18 går över till att spela en basslinga med lägre toner som följer elgitarrens 

ackordföljd. Samtidigt vid 0:18 tar pianot ett kliv närmarare in i ljudbilden och spelar 

växlande mellan två ackord i det ljusa registret. Ljudbilden har nu byggds upp och fortsätter 
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med treackordsföljden fram till introts slut vid 0:30. Vid 0:30 börjar den första versen, sången 

är kraftfull och glädjerik. Sången är strukturerad i form av call and response där Daniel 

sjunger call-delen och kören tillsammans mer Daniel sjunger response-delen. 

Harmoniseringen och rytmiken är oförändrad under hela versen med en snarast oförändrad 

dynamik. Pianot utvecklar en mer komplicerad melodislinga i vad jag anser kan klassas som 

boogiewoogie-stil. Vid 0:46 gör elgitarren en kortare frasering som består av fem toner. 0:50 

förändras sången en aning i dynamiken. Sången blir lugnare under den sista textraden. Vid 

0:52 börjar ett mellanspel, här introduceras en saxofon som har ett rytmiskt spelande. Under 

samma tidpunkt spelar gitarren melodiösa fills. Pianot spelar snabbt tre toner i rad 

upprepande. Detta fortgår fram till 1:05 då den andra versen börjar. Saxofonen försvinner ur 

ljudbilden och gitarren går tillbaka till att spela sin treackordsföljd. Sångstruktureringen och 

känslan av sången är likt den första versen förutom den sista textraden som nu har mer kraft. 

Pianot tar ytterligare ett kliv längre fram i ljudbilden och tar sig friheter med boogiewoogie-

fills längs hela versen vilket gör att man får känslan av att det mer är ett trevligt jam än ett 

hårt strukturerat musikaliskt verk som framförs. Detta fortgår fram till 1:28. Vid 1:28 börjar 

ett mellanspel likt det mellan vers ett och två, fast det börjar med ett hojtande glädjetjut. Som 

tidigare introduceras saxofonen med samma rytmiska spelsätt och elgitarren spelar 

fraseringen från mellanspelet. Pianot tar sig även här friheter och bidrar med en trevlig känsla. 

Vid 1:35 introduceras en bongotrumma som gör ett fåtal slag och försvinner sedan. Vid 1:38 

ändrar elgitarren fraseringen och går vid 1:40 över till att spela ett bluesigt solo som varar i 

fyra takter. Under solot vid 1:45 hörs ett till glädjefyllt rop. När solot tar slut vid 1:53 går hela 

bandet tillbaka till att spela som under verserna i två takter innan den tredje versen börjar vid 

1:59 och saxofonen försvinner ännu en gång ut ur ljudbilden. Den tredje versen går efter 

samma struktur som tidigare verser förutom små förändringar i pianot, detta fortgår fram till 

versens slut vid 2:22. Vid 2:22 kommer ytterligare ett mellanspel med samma närvarande 

element med liknade fraseringar och slingor som tidigare men detta mellanspel innehåller 

wail och glädjetjut vid tre punkter 2:23, 2:29 och 2:32. Vers fyra börjar vid 2:35 och denna 

gång håller sig saxofonen kvar i ljudbilden med sitt rytmiska spelande. I övrigt är det 

oförändrat i denna vers som tidigare dock ändrar sig pianot något även här. Vid 3:23 

återkommer solot från tidigare och vid dess slut vid 3:36 går det tillbaka till upplägget som 

verserna har samtidigt som låten börjar att tona ut till en tystnad som varar från 3:45 till 

verkets slut vid 3:49.  
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Harmoni 

Ackordet som används under hela låten är Gm. Detta ackord används genom hela det 

fonografiska verket på alla dess delar. Ackordet spelas som ett bluesriff på tre toner.  

Melodi 

Sångmelodin är simpel och består endast av ett par toner (Figur 1). Detta är grundmelodin. 

Den sista tonen fraseras under vissa verser men förhåller sig runt dessa toner. Melodin är i 

form av call and response och går alltid ner i tonläge vid response delen. 

Figur 1: Noter över sångmelodi i det fonografiska verket Dandelion time. 

Dynamik 

I detta fonografiska verk förändras dynamiken sällan. De delar där dynamiken förändras är i 

stort sett intro och outro. Efter verkets intro där successivt instrument introduceras hålls en 

konstant dynamiknivå fram till låtens outro där en fadeout avslutar. 

Effekter 

Elgitarren spelas med overdrive vilket är en genretypisk gitarreffekt för bluesrock. Overdrive 

är en form av distorsion. Det ligger även ett spring-reverb på elgitarren. Spring-reverb är en 

efterklangsimulering där en del av den elektroniska inputsignalen skickas genom en fjäder 

vilket skapar vibrationer i fjädern som sedan plockas ut genom en output och skapar 

illusionen av ljudkällan befinner sig i ett rum. Något som man lägger märke till är att man har 

utnyttjat rummets naturliga efterklang, det ger god effekt i detta fall.  
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Ljudbild 

Figur 2: Visualiserad ljudbild av det fonografiska verket Dandelion time. 

Textens struktur 

Texten i detta fonografiska verk är endast baserad på verser. Det finns fyra verser som vardera 

innehåller fyra textrader. Texten är i formen call and responce. Varje textrad avslutas med 

samma två ord: dandelion time. Det tredje ordet i textrad ett och två rimmar alltid med 

varandra. Även i textrad tre och fyra rimmar det tredje ordet med varandra. Vers ett upprepas 

som vers fyra. Hela texten hittas under bilagor. 

Textens mening 

Texten ger lyssnaren möjlighet att tolka innebörden fritt men vad som förmedlas med texten 

enligt mig är vårkänslor. Det fonografiska verkets titel Dandelion time betyder på svenska 

maskrosens tid. Maskrosen som är en av de första växter som tar blom efter vinterns slut och 

anses som ett av de tidigaste vårtecknen.  

Som texten förtäljer i första versen: Wake me up, dandelion time och Break me up, dandelion 

time. Dessa textrader kan tolkas som att man vill vakna till liv, och bryta sig loss från en lång 

vinter för våren är här.   
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”Tap your boots, dandelion time” och ”Toot that flute, dandelion time”. Som på svenska 

betyder slå ihop stövelklackarna, maskrosens tid och tuta i flöjten, maskrosens tid. Dessa två 

textrader tolkar jag till att vara gester som förmedlar glädjen för att våren är här. 

Den andra versen förmedlar drivkraften som man kan upplevas under våren. Den första 

textraden lyder: ”Hit the scene, dandelion time” vilket är ett utryck som kan översättas till att 

ta sig an en händelse eller ett event. ”Whip that creme, dandelion time” som är den andra 

textraden skulle kunna symbolisera det rika i årstiden i och med att grädde sedan långt tillbaka 

har symboliserat något värdefullt. Den tredje textraden ”let’s unfold, dandelion time” som 

direktöversatt till svenska betyder: låt oss utvecklas, maskrosens tid och förmedlar 

drivkraften, pånyttfödelsen och viljan att utvecklas som kan upplevas under våren. Säcken 

knyts ihop i den fjärde och sista textraden som lyder ”Shine like gold, dandelion time” och 

översätts till: att lysa som guld. Att lysa som guld kopplar jag direkt som ett svar till den 

tredje textraden där man utvecklas och därmed kan lysa som guld. 

Den tredje versens första två textrader förmedlar att allt känns lätt. Detta grundar jag på 

känslan av lätthet och flöde i de första två textraderna ”Flow like silk, dandelion time” och 

”Run like milk, dandelion time” som betyder på svenska: att flyta som silke och rinna som 

mjölk tolkas som att saker och ting flyter på i en god stillsam takt och det känns lätt för att det 

är vår. Den tredje och fjärde textraden symboliserar bekymmerslöshet. ”Spill the juice, 

dandelion time” och tolkas på svenska som ett uttryck att det inte gör något om man spiller 

juicen för det är en bekymmerslös tid. ”Kill the blues, dandelion time” som den fjärde 

textraden lyder översätts och tolkas till att frigöra sig från nedstämdheten, det är vår. Den 

fjärde versen är likadan som den första versen och förmedlar samma budskap. 

Moonshine got me 

Det fonografiska verket Moonshine got me släpptes den 1 mars 2013 och är det elfte spåret på 

albumet Buck. Låten har ett tempo på cirka 108bpm och spelas i fyra fjärdedels takt i tonarten 

Bb moll. De instrument och ljudkällor som finns med i det fonografiska verket är: sång, kör, 

elorgel, elgitarr, kontrabas, trummor och bjällror (Buck, 2015). 
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Instrument och ljudkällors medverkande 

Tabell 2: Ljudkällors medverkande i det fonografiska verket Moonshine got me över tid.

Moonshine got me 

Tidkod El-orgel El-gitarr Kontrabas Trummor Bjällror Sång Kör

0:00-2:30 intro x x x x x

2:30-2:53 vers 1 x x x x x x

2:53-3:12 Mellanspel x x x x

 3:12-3:25 vers 2 x x x x x x

3:25-3:47 Mellanspel x x x x

3:47-4:00 vers 3 x x x x x x

4:00-4:22 Mellanspel x x x x x

4:22-4:36 vers 4 x x x x x x x

4:36-4:55 Mellanspel x x x x x

4:55-5:36 Solo x x x x x

5:36-6:02 Mellanspel x x x x x

6:02-6:54 Kör del x x x x x x x

6:54-7:20 vers 5 x x x x x x x

7:20-7:53 Solo x x x x x

7:53-8:52 Outro x x x x x

Ljudhändelsebeskrivning 

Från och med 0:00 hörs en publik småpratandes i bakgrunden och en elorgel som har ett 

förföriskt och drömskt sound som introduceras direkt in i ljudbilden. Elorgeln spelar ett fåtal 

långvariga toner fram till 0:23 då en elgitarr introduceras. Elgitarren har ett rent sound och 

spelar tre repeterande toner i följd. Vid 0:33 introduceras en kontrabas som försiktigt finner 

sin väg in ljudbilden. Elgitarren ökar sin densitet något under samma tidpunkt och elorgeln 

fortsätter i samma drömska framfart. Vid 1:09 in lugnar elgitarren ner sig och kontrabasen 

tystnar. Vid 1:18 introduceras bjällror som gör anslag på fjärdedelarna och elgitarren spelar en 

lugn melodislinga som succesivt ökar i densitet tillsammans med den nu återfunna 

kontrabasen som spelar en lugnare växelbas fram till 1:46 då låten ökar något i tempo och 

börjar följa elgitarrens melodi. Under samma tidpunkt introduceras trummor in i ljudbilden. 

Trummorna spelar ett beat på hi-hat, virvel och baskagge. Vid 2:06, 2:15, 2:20 och 2:25 hörs 

ett öppet hi-hat slag. Vid 2:30 introduceras sång in i ljudbilden samtidigt som elorgeln 

försvinner ur ljudbilden. Sången är melankolisk. Den andra textraden upprepas tillsammans 

med kören som introduceras vid 2:40. Vid samma tidpunkt går kontrabasen tillbaka till att 

spela växelbas. Vid 2:53 tar ett mellanspel över och spelas efter den melodislinga som tidigare 

används under låten. Mellanspelet spelas fram till 3:12 då den andra versen tar vid. Versen 

denna gång består endast av en textrad som upprepas två gånger. Upprepningen sker 
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tillsammans med kören vid 3:21. Under tidsperioden 3:25-3:47 spelar gitarren några små 

förändringar i verkets grundmelodi. I övrigt förhåller sig övriga instrument som under tidigare 

del. Vid 3:47 tar den tredje versen vid och förhåller sig strukturellt likadant som den andra 

versen fast nu med en ny upprepande textrad. Versen tar slut vid 4:00 och följs av ett 

mellanspel. Elorgel kommer åter tillbaka in i ljudbilden och spelar en drömsk slinga. 

Mellanspelet spelar en takt i liknade struktur som tidigare och efter den ökar intensiteten 

markant och ett tredje ackord spelas. Detta agerar som en build up till den fjärde versen vid 

4:22. Vid denna tidpunkt återgår intensiteten till det normala och versen spelas strukturellt likt 

den tidigare versen med en ny textrad som sjungs själv först och som sedan upprepas 

tillsammans med kören vid 4:31. Vid 4:36 tar ett mellanspel över som förhåller sig strukturellt 

lika som tidigare fram till 4:55. Vid 4:55 börjar ett elgitarrsolo. Gitarren har ökat sin overdrive 

något. Solot fortgår fram till 5:36 där ett mellanspel tar vid med en starkare intensitet. 

Elorgeln tar större plats i mixen och spelar en drömsk slinga med några toner. Detta 

mellanspel går över i en kör del 6:02 där intensiteten minskas något. Kör hörs tillsammans 

med Daniel sjunga oh-ande melodier fram till 6:54 då vers fem tar vid. Denna vers är en 

upprepning av den första versen. Den första textraden sjungs först själv och upprepas med 

kören som andra textrad. Den tredje textraden sjungs även den med kören. Vid 7:20 tar ett 

elgitarrsolo över med samma tonalitet som tidigare solo under det första partiet med små 

förändringar under andra delen av solot. Detta solo är mer inlevelserikt. Vid 7:52 tar solot slut 

och intensiteten minskas till det normala igen. Från och med 8:01 minskas dynamiken 

successivt fram till 8:49 då låten fadeas ut helt. 

Harmoni 

Ackordföljden som mestadels hela det fonografiska verket är uppbyggd på är Bbm, Ab. 

Denna ackordföljd spelas under alla verkets delar förutom slutet av det tredje mellanspelet där 

ackordföljden är Bbm, Eb, Db. 

Melodi 

Sångmelodin använder sig av ett fåtal toner. Bilden nedan visar grundmelodin (figur 3). 

Melodin fraseras på olika vis under vissa verser. 
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Figur 3: Noter över sångmelodi i det fonografiska verket Moonshine got me. 

Dynamik 

Det fonografiska verket ökar succesivt i dynamik under introt fram till första versen där 

dynamiken lägger sig på en stabil nivå fram till första mellanspelet då det minskar något i 

dynamik. Generellt minskar dynamiken under alla mellanspel förutom det tredje där låtens 

dynamik ökar som mest. Under solopartierna ökar även dynamiken en aning. 

Effekter 

Elgitarren spelas även i detta verk med overdrive vilket är en genretypisk gitarreffekt för 

bluesrock. Det ligger även ett kortare spring-reverb på elgitarren. Elorgel har ett större reverb 

pålagt antagligen ett spring-reverb. Trumvirveln har ett tydligt ljud av plate-reverb med en 

sekunds decay. Sången och kören har även de ett reverb. 

Ljudbild 

Detta fonografiska verk består av sju element som fyller upp ljudbilden på ett något 

annorlunda vis. Elementen är panorerade enligt bilden nedan (figur 4). Det som gör att mixen 

känns annorlunda är att reverbet på trummorna är en aning panorerat till vänster vilket gör att 

trummorna upplevs komma snett till vänster. Samma fenomen gäller även gitarren men det är 

inte lika påtagligt.  
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Figur 4: Visualiserad ljudbild av det fonografiska verket Moonshine got me. 

Textens struktur 

Texten i detta fonografiska verk är uppbyggd på verser. Det finns fem verser där första och 

femte versen är likadana. Den andra, tredje och fjärde versen består av två textrader. I den 

andra och fjärde versen upprepas textraderna med det första ordet utbytt. Till exempel första 

textraden i vers två: ”On a good old sunny day” och den andra textraden: ”Oh a good old 

sunny day”. I den tredje versen upprepas den första textraden som andra textrad utan 

förändringar. 

Textens mening 

Texten lämnar mycket till lyssnaren att tolka fritt vad innebörden av texten är. Det som 

förmedlas med denna text enligt mig är ensamhet, beroende och depression. Det känns som 

att konceptet i texten är en alkoholists dagliga förlopp. 

Den första versens första textrad lyder ”Moonshine got me” och översätts och tolkas på 

svenska till: hembränt har tagit över mig. Den tredje textraden i versen är: ”Sun shines for 

me” och översätts till svenska som: solen lyser för mig.  Dessa två textrader får en innebörd 

att oavsett hur vacker dagen är så är man fast i något mörkare som är svårt att ta sig ur.  
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Den andra versens första textrad lyder: ”On a good old sunny day” och översätts till svenska 

som: på en gammal hederlig solig dag och den andra textraden: ”Oh a good old sunny day” 

översätts till: åh en gammal hederlig solig dag. Den första textraden förmedlar en känsla av att 

vanligtvis hade en sådan dag varit en bra dag. Den andra textraden förmedlar någon form av 

längtan tillbaka till då det var bra. 

Den tredje versens första och andra textrad ”When there’s no one bothered” som översätts 

till: när ingen längre bryr sig. Detta förmedlar en ensamhet som förmodligen grundas i det 

beroende av sprit som personen i texten har skaffat sig. Det införskaffade beroendet har gått 

så långt att ingen längre bryr sig och personen är lämnad ensam. Denna innebörd förstärks av 

den andra repeterande textraden. 

Den fjärde versens första textrad lyder: ”Cruel rain, kiss me” och översätts till: grymma regn, 

kyss mig. Denna textrad tolkas till att det grymma regnet är hembränt och att en kyss av det 

skulle göra saker bra för stunden men att det har sitt pris. Den andra textraden lyder: ”Cool 

rain, kiss me” och översätts till: svalkande regn kyss mig. Detta tycks förmedla en form av 

övergång till att det för stunden nu känns lätt igen. Textens person har fått sin nödlösning och 

släpper de bekymmer som den plågas av. 

Den femte versen innehåller samma textrader som den första. Med denna återkommande vers 

känns det som personen i texten helt plötsligt kommer på sig själv och sina problem och det 

som nyss var en lösning är återigen problemet.  

Lonely girl 

Det fonografiska verket Lonely girl släpptes den 15 april 2015 och är det femte spåret på 

albumet Alabursy. Låten har ett tempo på cirka 55bpm och spelas i fyra fjärdedelstakt i 

tonarten G dur. De instrument och ljudkällor som finns med i det fonografiska verket är: sång, 

piano, elorgel och fågelsång (Alabursy, 2015). 
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Instrument och ljudkällors medverkande 

Tabell 3: Ljudkällors medverkande i det fonografiska verket Lonely girl över tid. 

Lonely girl 

Tidkod El-orgel Piano Sång Fågelsång

0:00-0:45 intro x x x

0:45-1:40 vers 1 x x x x

1:40-1:59 Mellanspel x x x

1:59-2:54 vers 2 x x x x

2:54-3:52 outro x x x

Ljudhändelsebeskrivning 

Det fonografiska verket börjar med bandbrus och först vid 0:04 hörs fågelsång en bit bak i 

ljudbilden (figur 6). Vid 0:08 introduceras piano och elorgel. Pianot har en lång efterklang. 

Under samma tidpunkt introduceras elorgeln. Dessa två ljudkällor kan till en början uppfattas 

som en enhet då elorgeln lägger borduntoner efter pianots ackordföljd men vid 0:20 går det att 

skilja instrumenten från varandra. Fågelsången finns fortfarande kvar i ljudbilden. Vid 0:45 

introduceras sång. Sången är nedstämd och ligger långt fram i mixen. Sången följer melodin 

som pianot spelar. Elorgeln hanterar de låga frekvenserna. Detta fortsätter fram till 1:40 där 

mellanspelet tar över. Vid denna tidpunkt tar både piano och elorgel ett steg fram i ljudbilden. 

Pianot spelar melodislingan i det ljusare registret och elorgeln spelar kompletterande ljusa 

ackord vilket påverkar uppfattningen av pianot på grund av elorgelns vibrato. Detta gör att de 

uppfattas återigen som en enhet. Vid 1:59 kommer sången tillbaka in i mixen. Sången följer 

som tidigare pianots melodi. Det går nu att skilja instrumenten åt igen. Fågelsången är kvar i 

ljudbilden. Vid 2:53 försvinner sången och det som nu finns kvar i mixen är piano, elorgel 

och fågelsång. Ackordslingan spelas två gånger och tonar ut till att endast fågelsång hörs från 

och med 3:14. Fågelsången hörs fram till 3:48. Fyra sekunder av tystnad sker innan verket är 

slut. 

Harmoni 

Ackordföljden i detta fonografiska verk är: G, Em, D. Denna ackordföljd fortlöper under alla 

delar av det fonografiska verket. 

Melodi 

Sångmelodin i detta fonografiska verk är något mer komplex än tidigare nämnda verk. Även i 

detta verk sker ornamentering i olika fraser men förhåller sig runt dessa toner (figur 5). 
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Figur 5: Noter över sångmelodi i det fonografiska verket Lonely girl. 

Dynamik 

Dynamiken varierar under de olika sektionerna. Detta fonografiska verk innehåller endast ett 

fåtal element som skapar mycket luftighet mellan textraderna. Under de partier där sång 

förekommer är dynamiken som tätast. Dynamiken är som luftigast under intro och outro. 

Effekter 

Det finns några tydliga effekter som går att urskilja i detta fonografiska verk. En av dem är 

reverb. Denna effekt återfinns på elorgeln, pianot och sången. En annan effekt som använts på 

elorgeln är vibrato.  

Ljudbild 

Figur 6: Visualiserad ljudbild av det fonografiska verket Lonely girl. 

Textens struktur 

Texten är uppbyggd på verser. Antalet verser i det fonografiska verket är två. Verserna 

innehåller sex textrader. I den första versen upprepas den tredje textraden som femte textrad. I 
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den andra versen upprepas den fjärde textraden som sjätte textrad. Den första textraden i den 

första versen är även den sista textraden i den andra versen. 

Textens mening 

Denna text förmedlar en konkret historia till skillnad från tidigare fonografiska verk där texten 

varit mer öppen för egen tolkning. Texten handlar om en liten flicka som spenderar rasterna 

själv på skolgården för att hon inte har några vänner. Varför ingen vill ha med henne att göra 

framgår inte i texten. 

Jag tror att Daniel försöker att spegla vardagen som många barn går igenom. Eventuellt kan 

historien grunda sig i något han sett eller själv varit med om under sin skoltid. 

My rock is crumbling 

Det fonografiska verket My rock is crumbling släpptes den 16 oktober 2015 och är det fjärde 

spåret på albumet The green stone. Låten har ett tempo på cirka 75bpm och spelas i tonarten 

G moll. De instrument och ljudkällor som finns med i det fonografiska verket är: sång, piano, 

elgitarr, elorgel, trummor och kontrabas (The green stone, 2015). 

Instrument och ljudkällors medverkande 

Tabell 4: Ljudkällors medverkande i det fonografiska verket My rock is crumbling över tid. 

My rock is crumbling

Tidkod El-orgel Piano Sång Trummor El-gitarr Kontrabas

0:00-0:08 intro x x x

0:08-1:23 vers 1 x x x x x

1:23-1:49 Mellanspel x x x x x

1:49-3:16 vers 2/outro x x x x x x

Ljudhändelsebeskrivning 

Det fonografiska verket börjar direkt vid 0:00 med ett ackord som spelas ut på piano. 

Kontrabasen spelar även den en ton som ringer ut. Trummorna kommer även in ljudbilden vid 

samma tidpunkt (figur 8). Vid 0:07 tas samma ackord på pianot igen och vid 0:08 

introduceras sången in i ljudbilden. Sången är lågmäld och känslomässig. Vid 0:10 

introduceras elgitarren in i ljudbilden. Elgitarren spelar en glidande slinga toner mellan 

textraderna. Trummorna ligger kvar och spelar samma beat som tidigare. Detta fortlöper fram 
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till versens slut vid 1:23. Vid 1:23 introduceras elorgel in i ljudbilden som spelas med en 

svävande rad toner. Vid 1:24 börjar ett gitarrsolo som spelas med ljusa toner fram till 1:47. 

Från 1:47 till 1:49 spelas en frasering på pianot som består av tre toner. Vid 1:49 återkommer 

sången in i ljudbilden. Denna vers är ungefär likadan som tidigare med den glidande 

elgitarren, trummbeat, och pianot. Elorgeln ligger dock kvar i ljudbilden. Vid 3:00 börjar låten 

att tonas ut. Vid 3:07 spelar pianot en melodislinga på tre toner som avslutar verket och det 

fonografiska verket har helt tonat ut vid 3:13. Efter detta följs en tystnad på fyra sekunder. 

Harmoni 

Ackordföljden under detta fonografiska verk är G, Em, C, D. Denna ackordslinga upprepas 

två gånger i första versen innan ackorden C och D spelas och följs av en upprepning av första 

ackordslingan. Under solot spelas ackordföljden G, Em, C, D två upprepningar som sedan 

leder in till vers två som denna gång inleds med C, D och fortlöper resterande tid av verket i 

den förstnämnda ackordslingan. 

Melodi 

Sångmelodin är även i detta fall något mer komplex. Bilden nedan visar grundmelodin men 

frasering sker under verkets gång (figur 7). 

Figur 7: Noter över sångmelodi i det fonografiska verket My rock is crumbling. 

Dynamik 

Detta fonografiska verk har en genomsyrad luftig dynamik. Dynamiken är som tätast under 

verserna. Strax innan första versen är dynamiken som luftigast. 

Effekter 

Detta fonografiska verk använder sig av ett fåtal effekter. Den mest frekvent använda effekten 

är reverb. Det reverb som används är ett plate-reverb. På elgitarren anas en liten mängd 

overdrive. 
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Ljudbild 

Figur 8: Visualiserad ljudbild av verket My rock is crumbling. 

Textens struktur 

Även detta fonografiska verk är uppbyggt på verser. Den första versen består av tio textrader 

där den nionde textraden repeteras som tionde textrad. Den andra versen består av sex 

textrader. Dessa textrader är en upprepning av den första versens sista sex textrader.  

Textens mening 

Denna text förmedlar en tillbakablickande historia om en närståendes tankar och känslor kring 

en sjuk man som ligger inför döden.  

De första två textraderna ”I went to see him” och ”Just the other day” översätts till: jag åkte 

för att träffa honom, bara här om dagen. Den tredje och fjärde textraden ”He still has a little 

left” och ”But soon he’s all blown away” översätts till: han har fortfarande lite kvar, men 

snart är han borta med vinden och kan tolkas till att det handlar om tiden som den döende 

personen har kvar, vilket inte är en längre tidsperiod. Den femte och sjätte textraden ”We 

talked about this and that” och ”The coming and the past” som översätts till: vi pratade om 

allt möjligt, det som kommer att hända och det som hänt. Detta tolkas till att de två personerna 

i texten sitter och pratar om det saker som dessa två har gjort tillsammans samt diskuterar vad 
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som är på väg att ske. Textrad sju och åtta ”I didn’t really know what to say” och ”it’s real at 

last” översätts till: jag visste inte vad jag skulle säga, det är till slut verklighet. Dessa 

textrader kan tolkas som att den sjuke personen till sist har gått bort och det är svårt att förstå 

vad som har hänt. Textrad nio och tio ”My rock is crumbling” översätts till min sten faller 

sönder. Dessa ord kan tolkas till att symbolisera att personen som berättar denna historia 

vanligtvis inte visar känslor så ofta och uppfattar sig själv ha ett hjärta av sten. Men i detta fall 

klarar denne person inte att stå emot och dennes hjärta går i bitar. Under vers två upprepas de 

sex sista raderna och förstärker känslan av hur svårt denne person har att greppa det som hänt.  

Sammanfattning 

Ljudkällor och instrument 

De ljudkällor och instrument som förekommer i de fonografiska verken varierar något från 

verk till verk. Det går tydligt att se att användningen av vissa instrument är mer frekvent 

använda än andra. De instrument som detta gäller är piano, elorgel, kontrabas och elgitarr. 

Dessa instrument är något som kan anses som genretypiska i americana-stilen. Även en del 

instrument som inte frekvent förknippas med americana-stilen hörs användas i de 

fonografiska verken såsom bongo-trummor och bjällror som kan höras i det fonografiska 

verket Dandelion time. Ett annat avvikande inslag från americana-stilen som används i ett av 

de fonografiska verken, Lonley girl är att en ambient ljudkälla i form av fågelsång används 

längs med hela verkets speltid. 

När det kommer till instrumentens medverkande ses ett mönster av att vissa instrument 

medverkar i mellanspelsdelarna och försvinner ur ljudbilden under de första två till tre 

verserna för att sedan komma tillbaka in i ljudbilden under sista mellanspelet och fortsätta 

medverka under verkets sista vers, mellanspel och outro.   

Harmoni 

Ett mönster som tydligt uppstår är att de låtar som kan anses som blues förhåller sig till en 

kortare ackordföljd. Moonshine got me och Dandelion time som är de två blueslåtar som valts 

ut för denna studie använder sig av upprepande ackordföljder som grundas i som minst ett 

ackord och upp till fem. När det kommer till de fonografiska verk som är av balladtyp ser man 
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att ackordföljden följer en mer populärmusiksinriktad ackordföljd som består av tre till fyra 

ackord.  

Melodi 

Sångmelodin i de bluesverk som valts ut grundar sig i en mindre komplex grundmelodi. 

Denna grundmelodi fraseras flitigt på slutet av textraderna med toner som ligger nära 

grundmelodin. De ballader som innefattar denna studie använder sig av en mer komplicerad 

melodi. Likheten mellan de bluesverk och ballader som kan kartläggas är att även balladerna 

utgår från en grundmelodi som fraseras på olika vis vid slutet av varje textrad. Detta är något 

som kännetecknar alla de utvalda fonografiska verken. 

Dynamik 

Dynamiken varierar verken emellan. När det kommer till de verk som är av blueskaraktär kan 

ett mönster ses av att dessa har en stabilare och tätare dynamik som löper längs verket på en i 

det närmaste konstant nivå. Bluesverket Moonshine got me tenderar att variera något under 

verkets gång men förhåller sig oftast runt sin grunddynamik. I balladerna varierar dynamiken 

oftare.   

Effekter 

Det som dessa fonografiska verk har gemensamt är den sparsamma användningen av effekter. 

De effekter som används är två typer av reverb och overdrive på elgitarren. Dessa effekter är 

inte något ovanligt att använda sig av. Det som anses mest genretypiskt är overdrive som är 

vanligt att använda sig av i bluessammanhang.  

Att det är sparsamt med effekter är något som skapar en effekt i sig. Det blir en mer intim 

ljudupplevelse där man låter instrumenten tala för sig själva i sin ursprungliga form.  

Ljudbild 

Ljudbilden har många gemensamma faktorer. Sången är det som får ta den största platsen och 

ligger centrerat i ljudbilden, detta är genomgående i alla de fonografiska verken. Pianot ligger 

panorerat i stereo långt till höger samt vänster. Pianot tar en varierande plats i ljudbilden från 

verk till verk men mönstret är att detta instrument får ta större plats under de låtar som är av 

balladtyp. Elorgeln är även den panorerad i stereo och varierar i mängden plats den tar i 

ljudbilden. Något som är förekommande där piano och elorgel infinner sig i samma verk är att 
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dessa samarbetar på samma plats i mixen och kompletterar ofta varandra snarare än strider om 

utrymmet. De uppfattas ibland som samma ljudkälla (Moylan, 2014a:23-24). Elgitarren ligger 

genomgående i mono och är centrerad i mitten av ljudbilden. Detta instrument varierar i den 

plats det tar i ljudbilden men i de bluesartade verken är detta instrument det som tar mest 

plats. Trummorna har en tendens att ligga lite längre bak i ljudbilden. De enskilda instrument 

och ljudkällor som enbart återfinns i specifika verk tenderar att vara i mono, ta en olika stor 

mängd och vara panorerade något sporadiskt. De instrument som är av rytmtyp centreras 

alltid i ljudbilden. De instrument som är av det melodiska slaget sker panorering något till 

vänster eller höger. Atmosfäriska ljudkällor ligger centrerade och tar inte en stor mängd plats i 

ljudbilden. 

Textens struktur 

Det mest genomgående mönster som tydligt kan ses i texternas struktur är att de fonografiska 

verken enbart är uppbyggda på verser där halva eller hela första versen återkommer som sista 

vers. I de fonografiska verk som är av blueskaraktär består textraderna av ett fåtal ord medan 

de verk som är av balladtyp använder sig av fler ord per textrad. När det kommer till verkens 

ordrytmik så framgår det att de blueskaraktäristiska verken jobbar mer med ordens rytmiska 

flöde snarare än de ballader som studerats. Detta kan direkt kopplas till den tidiga bluesens 

ordrytmik (Weissman, 2005:23). 

Textens mening 

Den gemensamma faktorn för dessa fonografiska verks textinnebörd är att de tycks behandla 

vardagsproblem som kan anses tabubelagda eller vara svåra att tala om som till exempel: 

sjukdom, beroendeprolem och utanförskap. Av de fyra verk som analyserats har tre av dem 

denna typ av innebörd. Det verk som skiljer sig från detta mönster är Dandelion time som 

istället tycks förmedla en naiv känsla av frihet och glädje. 

Texternas innebörd går inte säkert att redogöra eftersom varje enskild individ kan tolka 

texternas innebörd på olika vis (Moylan, 2014a:75).  

Slutsatser 

Resultaten av analyserna tyder på en rad återkommande element verken emellan som kan 

klassas som musikaliskt hörbara kännetecken, såsom svar på forskningsfrågan: ”Vilka 
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musikaliskt hörbara kännetecken finns i Daniel Norgrens fonografiska verk?” redogörs de 

tydligaste kännetecknen här. 

De fonografiska verk som är av samma genretyp har mer likheter med varandra och skapar 

kännetecken för Daniel Norgren i enskilda genrer. I de fonografiska verk som är av 

bluesgenre förhåller sig till en simplare melodi, harmoni och dynamik. Dessa verk arbetar 

även med en större mängd av instrument och ljudkällor i ljudbilden. Texterna lämnas öppnare 

för egen tolkning av innebörden. Texterna är skrivna med kortare textrader där ordrytmiken är 

mer påtaglig. I de verk som är av balladgenre förhåller sig till en mer komplex melodi, 

harmoni och dynamik. Dessa verk arbetar med en mindre mängd instrument och ljudkällor i 

ljudbilden. Texternas innebörd förmedlas mer konkret i dessa verk och berättar snarare 

historier om speciella händelser. Ordens rytmik i balladverken är inte lika påtaglig som de 

verk som är av bluestyp. De kännetecken som genomsyrar alla de fyra verken är 

användningen av instrument, låtstrukturering och melodisk frasering. De instrument som 

oavsett genre förkommer är piano, elgitarr, elorgel och kontrabas. Pianot tenderar att lyftas 

fram mer under de verk som är av balladtyp och elgitarren lyfts fram mer under bluesverken. I 

de verk där piano och elorgel finns uppstår ofta en fusion av dessa instrument. Texterna är 

enbart strukturerade efter verser. Genomgående för alla texter är att den första versen 

upprepas som sista vers sin helhet eller halva versen. Ett kännetecken i melodi är att den alltid 

utgår från en grundmelodi som flitigt fraseras under verkets gång.  
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Diskussion 

I de analyserade fonografiska verk av Daniel Norgren finns likheter eller snarare musikaliskt 

hörbara kännetecken som återkommer verken emellan. De fyra fonografiska verken är två 

med blueskaraktär samt två av balladkaraktär och de som är av samma genrekaraktär har mer 

likheter med varandra men likheter alla verk emellan finns. De verk som är av bluestyp 

tenderar att förhålla sig till en simplare melodi, harmoni och dynamik samt att dessa verk 

arbetar med ett större antal instrument och ljudkällor i ljudbilden. I bluesverken är texterna 

även mer öppna för egen tolkning av innebörden och använder sig av korta textrader med en 

betydlig mer påtagande ordrytmik. I de verk som är av balladtyp hittar man något av 

motsatsen till bluesverken. Dessa verk förhåller sig till en något mer komplex melodi, 

harmoni och dynamik samt att dessa verk arbetar med ett mindre antal instrument och 

ljudkällor i ljudbilden. I balladverken förmedlar texten en mer konkret betydelse och använder 

sig av längre textrader med en mindre komplex ordrytmik. De egenskaper som genomsyrar 

alla de fonografiska verken är valet av instrument, låtstrukturering och melodisk frasering. 

Det som gjorts självklart under denna studie är att man kan räkna med att höra ett piano, en 

kontrabas, en elorgel eller en elgitarr oavsett genretyp och att den första versen kommer att 

återkomma som sista vers samt att verket kommer att enbart vara uppbyggt på verser där en 

grundmelodi används som underlag men fraseras flitigt under verkets gång. 

Då Daniel Norgren har släppt nittio fonografiska verk sedan 2006 innebär det att jag endast 

analyserat 3,6% av dem. Detta innebär att jag endast skrapat på ytan av alla fonografiska verk 

och resultatet skulle se annorlunda ut om en studie inkluderade alla släppta eller ett annat 

urval av verk. 

Genom att studera de aspekter som tagits upp tidigare i metodavsnittet har det gett en god 

grund till att se mönster och återkommande element. Genom att använda Ternhags (2009) 

ljudhändelsebeskrivning i kombination med Moylans (2014b) tidslinje får man en god 

överblick över hur det fonografiska verket för sig under tid. Med användning av Gibsons 

(1997) metod att visualisera en ljudbild har man kunnat se tydliga mönster i hur ljudbilden ser 

ut vilket varit bra under jämförelsen verken emellan. Jag anser att de metoder som har använts 

under denna studie har gett resultat som besvarat forskningsfrågan. 
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Med min forskning hoppas jag kunna bidra med en bredare bild av kunskapen om hur artister 

och producenter i dessa genrer arbetar. Mina förslag till fortsatt forskning är att analysera alla 

album för att sedan kunna hitta kännetecken emellan albumen och för de enskilda albumen. 

Detta skulle även resultera i en kartläggning över hur Daniel Norgrens musikaliska utveckling 

ser ut. Något som skulle vara intressant är även att enbart fokusera på en typ av genre för att 

ytterligare kartlägga vilka kännetecken som kännetecknar Daniel Norgren. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Texter 

Dandelion time 

Vers 1 

Wake me up, dandelion time 

Break me up, dandelion time  

Tap your boots, dandelion time 

Toot that flute, dandelion time  

Vers 2 

Hit the scene, dandelion time  

Whip that cream, dandelion time 

Let’s unfold, dandelion time  

Shine like gold, dandelion time  

Vers 3 

Flow like silk, dandelion time 

Run like milk, dandelion time 

Spill the juice, dandelion time 

Kill the blues, dandelion time  

Vers 4 

Wake me up, dandelion time  

Break me up, dandelion time  

Tap your boots, dandelion time 

Toot that flute, dandelion time 

Moonshine got me 

Vers 1 

Moonshine got me 

Moonshine got me 

Sun shines for me  

Vers 2 

On a good old sunny day 
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Oh a good old sunny day 

Vers 3  

When there’s no one bothered 

When there’s no one bothered 

Vers 4  

Cruel rain, kiss me 

Cool rain, kiss me  

Vers 5 

Moonshine got me 

Moonshine got me 

Sun shines for me 

Lonely girl 

Vers 1 

Down by the trees on the schoolyard 

There´s one little girl in the green grass 

She has no friends so she's all alone 

Playing alone in the green grass 

She has no friends so she's all alone 

Making up games in the green grass 

Vers 2 

No one would ask her to come along 

No one would miss her if she´s gone 

Nobody knows how it feels to be alone 

Down by the trees on the schoolyard 

Nobody knows how it feels to be alone 

Down by the trees on the schoolyard 

My rock is crumbling 

Vers 1 

I went to see him 

Just the other day 
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He still has a little left 

But soon he's all blown away 

We talked about this and that 

The coming and the past 

I didn't really know what to say 

It's real at last 

My rock is crumbling 

My rock is crumbling 

Vers 2 

We talked about this and that 

The coming and the past 

I didn't really know what to say 

It's real at last 

My rock is crumbling 

My rock is crumbling 
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Bilaga 2: Gibsons mixvisualisering 

Figur 9: Exempel på Gibsons mixvisualisering. 




