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Sammanfattning 

I dagens skolor pratar man ofta om digitala verktyg och dess för och nackdelar. Inom 
musikämnet kan man använda digitala verktyg till att bl.a lyssna på låtar, kolla upp text och 
ackord, stämma sitt instrument samt skriva och spela in en låt. Apple har utvecklat en 
applikation till deras iPad som heter Garageband och är populärt i dagens musiklektioner. 
Applikationen är så väl utvecklad och enkel att jag ibland kan ha svårt att höra vad som är 
inspelat via ett mixerbord och dyra mikrofoner och vad som är skapat i Garageband. 

Studiens övergripande syfte är att undersöka komponerandet och inspelningen av elektronisk 
musik med hjälp av ett digitalt verktyg, en dator med programvara. Jag vill undersöka hur min 
process ser ut när jag sätter mig ner vid min dator med ett inspelningsprogram och börjar 

komponera och spela in just elektronisk musik. 

Nyckelord: Musikproduktion, arrangering, DAW, komposition, ljudteknik. 
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1. Inledning 

Det har alltid funnits ett intresse hos mig av mötet som uppstår när två olika genrer möts eller 
när man river en mur hur en genre brukar låta. Är det OK att spela ett verk från Kind of Blue 
med Miles Davis med massa effekter på trumpeten? Är det OK att improvisera i ett klassiskt 
stycke? 

Redan i högstadiet började mitt intresse för inspelningsteknik att växa fram. Inspelning ansågs 
dock på den tiden vara krånglig. Band och artister var tvungen att boka en studio som skulle 
kosta mycket pengar, man hade bara några timmar på sig och sedan skulle låtarna brännas ut 
på CD-skiva.  

Under min tid på gymnasiet studerade jag jazzpiano och spelade i olika ensembler som var 
inriktade mot genrer som fusion, pop, blues m.fl, men mitt intresse för elektronisk musik 
växte. En arpeggiator i datorns inspelningsprogram intresserade mig mer än ett jazzigt ackord. 
Efter mina gymnasiala studier fortsatte min resa till Sjöviks Folkhögskola där jag började 
bevandra mig i genrer som var för mig då, ganska långt ifrån min huvudgenre. Folkmusik var 
en utav genrerna som tilltalade mig mest. Jag minns första gången när vi i kören på Sjövik 
skulle sjunga Gå varsamt min kristen och blev helt tagen av den melodin. Den låten skulle 
senare visats få stor betydelse i detta arbete.  

Under mitt andra år på Sjövik bytte jag inriktning från jazzlinjen till en egen, lite friare,  
utbildning där fokus på mitt nya soloprojekt kom mer och mer. Jag började skriva egna låtar 
och lärde mig att spela in och producera musik. Jag kände mig ganska vilsen i vilken typ av 
genre som var roligast att skriva och producera. Men till slut blev det elektronisk indiepop, 
som länge hade legat mig varmt om hjärtat. 
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1.1.Bakgrund 

Många kompositörer och andra kreativa konstnärer brukar dela in skapandet i två olika faser. 
En inspirationsfas och en hantverksfas. 

Folkestad (1992) beskriver inspirationsfasen som en fas där inspirationen står i fokus. Där en 
får nya idéer av tillfällen och aktiviteter som t.ex promenader, åker tunnelbana eller befinner 
sig i en miljö en inte är särskilt bekant med. Den andra fasen beskrivs mer som en fas där en 
gör jobbet direkt. Om det finns en melodi som man har gått och tänkt på en period så sätter 
man sig ner och skriver klart den och hämtar inte in någon ny inspiration utan använder de 
musikaliska kunnandet som redan finns. 

Jag vill studera vilka möjligheter musikproducenter och ljudtekniker har när man skapar 
elektronisk musik via datorn. Om det finns några begränsningar i datorns programvara som 
gör att målet med inspelning inte blir som förväntat eller om det faktiskt finns allt som krävs 
för att göra en professionell inspelning. 

 De musikproduktionsmjukvaror som finns tillgängliga har i programmen inkluderat alla verktyg 
 som en producent behöver för för skapa musik som virtuella bandspelare, musikinstrument, 
 mixerbord och effekter. I ett och sammas programpaket kan en musikproduktion skapas från 
 första idé fram till färdigt original, en så kallad master. (Gullö, 2010) 

Burleson (2005) hänvisar till forskning av Shneiderman (1999) som visar att ca hälften av 
tiden som spenderas vid datorn slösas bort i de vanligaste datorprogrammen. Shneiderman 
skriver också att människor med hög tidspress sänker sin kreativitet med 45% och att de leder 
till att folk tror att de är mer kreativa än vad de egentligen är. (Burelson 2005, s.445, 446) 

I programmet jag kommer att jobba i finns ett väldigt brett utbud av instrument och ljud. 
Fördelarna med detta är att man, oftast, brukar hitta ljudet man verkligen vill ha med i sin 
produktion men de finns även en risk att man blir sittandes med alla dessa ljud och till slut hör 
man inga större skillnader på ljuden. Föreställ dig att du har möjligheten till att kunna göra 
precis vad du vill och att du har 190 olika virvelljud att välja mellan. Jag tror att man jobbar 
som bäst när man känner sig lite begränsad men inom vissa ramar. Man har inte tiden att sitta 
och lyssna igenom alla 190 virvelljud och välja ut de man tycker är bäst. 

!  2



1.2.Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka hur jag komponerar och spelar in musik med datorns 
programvaror som hjälpmedel. 
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2.Metod 

Jag har valt ut tre svenska folkmusikvisor som arrangerats om och spelats in i elektroniska 
versioner. Jag valde folkmusik för att det finns ett stort musikbibliotek med många fina 
melodier och visor som kan arrangeras om på ett fint sätt. Jag utgår från att elektronisk musik 
innehåller bl.a synthar, effekter och digitala trumljud. 

Låtarna jag valde var Visa från Rättvik, Polska från Medelpad och Uti vår hage. Jag har 
arbetat parallellt med att skriva arrangemangen och spelat in enklare ljudskisser på låtarna så 
jag får en känsla av hur låtarna kommer att låta när de är färdiga.  

Fördelen med att jag har inspelat material i min konstnärliga del är att jag alltid kan gå in och 
ändra på någonting jag tyckte lät bra för tre veckor sedan men som jag idag kanske skulle 
kunna göra om och bättre. Efter varje inspelningstillfälle med någon av produktionerna sparar 
datorn automatisk den gamla och den nya versionen. På så sätt håller jag koll på vad som har 
hänt mellan gångerna. 

Under mina kreativa tillfällen när jag skriver ny musik brukar jag ofta använda mig av 
referenslåtar som jag lyssnar på när det inte låter som jag vill att de ska göra. Till dessa tre 
låtar kommer jag att ha producenterna Axel Boman (Studio Barnhus), Baba Stiltz (Studio 
Barnhus) och Nicholas Jaar som referensproducenter. 

I de kommande kapitlen kommer det att förekomma många tekniska begrepp. Du hittar en 
teknisk begreppslista (se bilaga 1) som jag skulle rekommendera dig att skriva ut så att inte 
flödet i läsningen stoppas upp. De vanligaste begreppen har jag valt att skriva ut i kapitlen.  

2.1. Inspelningsteknik  
Digital Audio Workstation (DAW) är ett inspelningsprogram till datorn. Ableton, Logic, 
Cubase, Pro Tools är bara några av de olika programtillverkarna. När jag spelar in brukar jag 
oftast att arbeta parallellt i två olika DAWs. Jag har använt mig av Ableton och Logic för att 
de är program som jag har arbetat mest med och känner att jag behärskar bra. 

I dessa tre låtar har jag mestadels arbetat med Musical Instrument Digital Interface (MIDI).  
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MIDI är ett gränssnitt som består av ettor och nollor, likt ett tangentbord med text. Trycker 
man ner en tangent på tangentbordet bildas det en symbol eller en bokstav. Sedan kan man 
ändra bokstaven till ett annat typsnitt, man kan bestämma vilken storlek bokstaven ska ha 
men man kan också välja att kopiera ett ord och klistra in de någon annan stans. Exakt så 
fungerar MIDI också. (Nyqvist & Fink, 1995) 

Spelar man in en skala i C-dur kommer man få upp alla toner som ingår på dataskärmen och 
utifrån de kan man flytta runt alla toner så att den bildar en annan rytm, skala eller dynamik. 
När man sedan har spelat in en skala har man också möjligheten att bestämma vilket 
instrument som ska klinga. Om man vill ha C-durskala två gånger som kommer efter 
varandra, då kan man enkelt kopiera första inspelningen och lägga direkt efter. På så sätt 
underlättar det arbetsprocessen mycket.   

Den andra inspelningstekniken jag har använt mig av är audio som är ljudvågor som spelas in 
med hjälp av ett ljudkort, mobiltelefon eller någon annan form av inspelningsenhet. Jag har 
valt att arbeta via ett ljudkort som heter Apogee Quartet för att de ljudkortet har en bra 
ljudkvalitet och jag är van att arbeta med Apogees produkter. Ljudkortet gör att man spelar in 
direkt i sin DAW och att man slipper tiden som uppstår om man skulle spelat in via sin 
mobiltelefon. Spelar man in via sin mobiltelefon är man tvungen att skicka över alla filer från 
mobilen till datorn för att sedan lägga in de i sin DAW. Fördelen med att ha en 
inspelningsfunktion i mobilen är att om man befinner sig i en miljö där man inte har 
möjligheten att ha med sig dator, ljudkort och en mikrofon men ändå uppfattar ett ljud eller en 
låtidé som man tycker låter bra kan man spela in ljudet och sedan lägga in de i sitt 
inspelningsprogram. 

Ableton är inriktat mot elektronisk musik och har ett betydligt bredare utbud av synthar, 
trummaskiner och effekter än vad Logic har. Ableton har också anpassat sig efter vad 
liveband och artister vill ha, så Ableton har inriktat sig på hur man ska kunna använda datorn i 
ett livesammanhang. Jag använder mig av Ableton som en synth när jag spelar live och sparar 
alla mina synthljud i ett projekt och kan lätt, via min MIDI-synth, navigera vilket ljud jag vill 
använda mig av. 
  
En annan bra funktion med Ableton är att deras backingtrackssystem är utvecklat på ett smart 
och logiskt sätt. Ponera att trumslagaren sitter med en dator med Ableton bredvid sig och 
startar en låt, då får trumslagaren två takters inräkning i sina inear-lurar och kan sedan spela 
med i den inspelade musiken. Detta brukar användas vanligtvis i elektronisk musik där man 
ibland inte har möjligheten att vara fyra personer som spelar synth. Men det är också vanligt i 
andra genrer, då brukar de oftast vara stråkar och körer som är förinspelade. 
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Logic är Apples egna inspelningsprogram och är lite mer begränsad än vad Ableton är, enligt 
mig. Fördelen med Logic är att det går snabbt att få ett bra resultat. Deras standardinstrument 
så som piano, trummor, bas m.fl låter bättre än Abletons. Logic är ett bredare 
inspelningsprogram med ljud från vackra stråkkvartetter till hårda synthar, jag tycker dock 
man kan märka i ljudkvalitén att instrumenten inte är lika välproducerade som i Ableton. 
Fördelen med Logic är att det finns många bra plug-ins, dvs effekter och simulatorer som gör 
att man kan få till ett bra reverb eller delay snabbt. Logic har några sådana effekter som är väl 
gjorda. Det finns en vocoder som är bra uppbyggd och har en enkel design och som är lätt att 
arbeta i. Logic har även en autotune-plug-in som jag har använt mig av i låten Uti vår hage. 

Vocoder är en effekt och synth som har ett väldigt eget ljud. Det är en blandning mellan en 
synth och en röst. Vocoder är också en blandning mellan MIDI och Audio. Säg att du har ett 
MIDI-spår som är en C-durskala upp men du har inte valt något ljud som ska göra så att 
skalan hörs. Istället för att välja ett ljud som finns så brukar man vanligtvis spela in sin röst 
som säger en mening som passar in på alla åtta toner. Då får du alltså två olika spår. Ett spår 
som innehåller MIDI spåret med C-durskala och ett spår med en röst som t.ex säger Jag - vill 
- ha - en - katt - som - är - fin. Då har du åtta ord som endast har en stavelse. Så istället för att 
lägga in ett vanligt pianoljud på midispåret kan du lägga på en effekt som heter Vocoder. 
Utifrån den har du möjligheten att koppla ihop dessa ljud. Så att ljudet som spelas upp är din 
röst och dina ord, men tonerna är från MIDI-spåret. Du kan alltså säga meningen med en och 
samma ton men resultatet kommer bli att du säger mening i en C-durskala.  

I låten Doin it right av den franska duon Daft Punk kan man tydligt höra i introt hur en 
Vocoder kan låta. (Random Access Memories, Colombia, 2012) 

2.2.  Inspelningsteknik på låtar 
Jag har använt mig av en del samplingar jag skapat men även några som jag har laddat ner 
gratis från internet som andra musiker och musikproducenter har delat med sig av. En 
sampling är en ljudfil och inte en MIDIfil. Lyssnar man på låten Izzo (The blueprint, Roc-A-
Fella/Def Jam, 2001) av Jay-Z kan man höra en sampling av The Jackson 5-låten I Want You 
Back (Diana Ross Presents The Jackson 5, Motown Records, 1969). Producenten bakom Izzo 
har alltså spelas in I Want You Back och sedan plockat ut delar han tycker passar och sedan 
använt sig av de i sin egna produktion. 
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Det finns en berömd musikproducent och DJ som går under namnet Deadmau5 som har 
lanserat en del samplingar på ljud han brukar använda sig av, den heter Xfer. Det är i 
mestadels trumljud så som bastrumma, virvel och hi-hat men han har även gjort en ljudbank 
med olika loopar. Jag har använt mig av en del loopar som passar min musikstil men även en 
del bastrummor. I början av processen när Xfer användes blev jag väldigt splittrad, de flesta 
ljuden låter faktiskt riktigt bra men det finns så otroligt många olika ljud. Jag hade nästan lite 
för många alternativ på hur jag ville att bastrumman skulle låta. När man väl hade valt en 
bastrumma man tyckte lät bra finns det massa andra funktioner man också kunde använda sig 
av. Ska man ha reverb? Ska man pitcha ner den tre tonsteg? osv osv.  

2.2.1 Polska från Medelpad 

Under melodin som spelas mellan 00.00 och 00.32 så ligger det ett vinylbrus som är samplat. 
Idéen till vinylbrus kom ifrån att jag hade skivan Jazz på Svenska hemma på vinyl och 
inspirerades och tyckte att de vinylbruset var behagligt och passade bra in i låten. 

Melodin spelas av två pianon som spelar exakt likadant samt en preset i Ableton som heter 
Reverse Piano som är ett pianoljud där tonerna spelas baklänges så attacken kommer i slutet 
av tonen. Det kan nästan uppfattas som stråkar. De vanliga pianoljuden har ett reverb på sig 
för att ge en luftigare klang tillsammans med de stråkliknande pianoljudet samt att ett av 
pianoljuden har ett delay på sig som ligger väldigt svagt under hela introt. Men vid 00.20 
ligger en automatisering på där feedbacken dras upp och skapar ett skimmer av de tidigare 
pianoklangerna. Jag har valt att dubba (dubblera) pianot så att skimret får mynna ut och att det 
ligger ett rent piano på som kan fortsätta spela melodin.  

Under hela introt ligger det ett kabinett, en simulerande förstärkare, som gör att det låter som 
att musiken spelas upp från en högtalare. Dry/Wet ligger då på 100% så det verkligen låter 
som en förstärkare. Vid 00.20 introt kan man höra hur det går från 100% till 0% ganska 
snabbt. Samtidigt som denna åkning äger rum så ändras också tempot från 119 till 80 under 
bara några sekunder för att sedan landa på 119 igen vid 00.30. Jag tycker att det ger en 
svävande och skimrande ljudbild som passade in. När tempot har landat på 119 igen så 
kommer det en takt med en percussionloop samt ett vitt brus som låter som en vind. På det 
vita bruset ligger endast ett reverb och en automatisering i volymen så att det verkligen låter 
som en vind som kommer. När låten kommer igång så följer båda melodiinstrumenten med 
men även en marimba i bakgrunden som jag har valt att lägga till för att få in lite träljud som 
bryter av mot strängarna på pianot och alla andra massiva synthljud.  
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Jag har även här valt att jobba med tre olika trumloopar från trumbiblioteket Xfer. De tre 
looparna har väldigt olika karaktär. De flesta av ljuden är väldigt minimalistiska och 
sparsmakade men tillsammans skapar de ett groove som jag tycker passar in i genren jag 
försöker eftersträva. Bastrumman jag har valt är ganska ”klickig” och inte alls särskilt basig 
som jag tycker att många bastrummor kan vara.  

I låten ligger ett piano som spelar sparsmakade ackord i helnoter. Jag har valt att spela så pass 
lugnt i pianot så att det inte krockar med melodin så ändå har en sådan ledande roll i den här 
låten. På pianot har jag lagt på ett reverb med 1.60 s Decay Time samt en kompressor bara för 
att hålla ihop ljudet lite bättre. Det ligger även en ganska vass synth genom större delar av 
låten som är sidechainad, även här, ihop med bastrumman. Jag valde att ha en liten vassare 
synth här eftersom basen tar upp större delar av basregistret.  

Basen jag har valt heter Hip-Hop Sub Bass och är en utav de bättre ljuden i Ableton enligt 
mig. Jag anser att den passar bra in i min ljudbild då jag har valt en bastrumma som inte 
bråkar med basljudet samt synthen som jobbar med i diskantregistret. Jag har inte ändrat 
någonting i Abletons färdiga preset. Den låter redan så pass bra. 

Senare in i låten har jag valt att lägga på ett par bongotrummor samt ett par fingerknäpp, bara 
för att få lite mer utav den akustiska känslan tillsammans med pianot. Både de två ljuden 
fanns i ljudbiblioteket Xfer.  

Vid 01.44 ligger det en slinga som repeteras fyra gånger. Pianot har en melodi som innehåller 
en pianodrill. Lyssnar man på sista tonen som spelas i dessa fraser kan man höra hur pianot 
mynnar ut i ett stort reverb. Detta är också gjort via automatisering där Decay time går från 
3.46 s till hela 19.5 s för att få de så stort som möjligt. Dry/Wet ändras från 55% till 90%.  

I den sista delen som börjar vid 02.17 med bara melodi, synth, bongotrummor och 
fingerknäpp kommer det ett litet break bestående av några snärtiga virvelslag från den 
klassiska trummaskinen Roland TR-808. Tyvärr har jag inte en sådan trummaskin själv men 
Ableton har skapat en sampling av den som finns i programmet. Efter att dessa virvelslag har 
varit kommer låten igång igen vid 02.29 och då med två nya loopar från Xfer endast för att få 
till ännu ett trappsteg på låten.  

När alla instrument förutom de rytmiska har slutat, vid 02.51, spela så läggs de på ett reverb 
på alla rytmloopar precis vid övergången.  
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2.2.2 Uti vår hage 

Att använda sig av vocoder i introt var det första jag kom att tänka på. Jag mindes att vi hade 
sjungit den sången i kören på skolan för några år sedan. Jag letade upp körarrangemanget på 
internet och skrev in arrangemanget exakt som det stod i notskrivningsprogrammet Sibelius. 
Efter att alla fyra stämmor var inskrivna, sopran, alt, tenor och bas, så finns det en funktion i 
Sibelius där man kan exportera ut alla stämmor i olika format. Man kan exportera ut det som 
PDF så man får en fil där man ser noterna klart och tydligt. Man kan även exportera ut det 
som Audio så man kan lyssna på hur stämmorna låter och då exporteras de ut med ljuden som 
Sibelius erbjuder. Filerna exporterades dock ut i MIDI. Då får man fyra olika MIDI-filer som 
man sedan kan dra in i sitt inspelningsprogram. Filerna importerades i Ableton och eftersom 
MIDI-spåren inte hade någon ljudkälla i sig från början blir man tvungen att välja ett 
instrument som gör att det uppstår ljud. Eftersom texten skulle vara med i introt var jag 
tvungen att använda mig av en Vocoder.  

Sången spelades in och kopplades senare ihop med MIDIspåret. Jag insåg dock ganska snabbt 
att Abletons vocoderfunktion inte riktigt var i den stil jag ville ha den och började därför 
jobba i Logic, som jag vet har en bra vocoderfunktion. Samma process gjordes i Logic och 
fick genast ett bättre resultat enligt min smak. Jag ville dock fortsätta att jobba i Ableton 
eftersom det programmet hade mer ljud som jag ville använda mig utav. För att få in introt 
som spelades in i Logic var jag tvungen att exportera ut de fyra vocoderstämmorna som audio 
och sedan lägga in filerna i Ableton. Filerna exporterades ut från Logic omixade så att jag 
kunde mixa i Ableton utan att behöva gå in i Logic och ändra någonting och sedan behöva 
exportera ut filerna igen.  
När introt hade placerats ut i Ableton skulle processen kring de andra delarna börja.Vid 00.32 
kan man höra hur instrumenten kommer in. Jag började med att lyssna igenom några loopar 
från Xfer och valde ut fyra loopar. Tre utav looparna är väldigt rytmiska och nästan 
percussionliknande och den fjärde är en ganska dov bastrumma. 
  
Basljudet som användes heter Sub1 Clicky Bass och låter ungefär som att man skulle ha 
försökt skruvat till ett kontrabasljud i en gammal analog synth. Ljudet låter, enligt mig inte 
särskilt bra men i den här låten funkar den faktiskt bra. Ljudet EQades lite, jag har tagit bort 
lite botten från 100 Hz och neråt just för att få bort den subbas-tonen som ligger och stökar i 
övriga mixern. En arpeggiator lades på. Detta är en midieffekt som simulerar en rytmisk figur 
av sig själv. Ställer man in 1/8 på knoben rate och man håller in en tangent som kommer 
datorn spela upp den tonen i åttondelar i tempot som DAWen angiver. Arpeggiatorn ställdes in 

!  9



på 1/16, vilket blir sextondelar, just för att jag ville att låten skulle uppfattas som lite snabbare 
och mer dansant.  

Det ligger en synth som spelar mer rytmiskt också. Den preseten heter Bright Brass och låter 
väldigt synthigt. Jag förstår varför man har valt att kategorisera det som Brass även om de inte 
låter så mycket brass utav de. Det ljudet valdes för jag vill ha med några korta, snabba och 
rytmiska ackord och de ljudet passade mig bäst. All Decay och Release skruvades bort så att 
det inte ligger kvar något ljud som kan förstöra den korta och snabba känslan jag ville ha av 
ackordet. Varken någon EQ eller någon annan effekt finns på.  

Om man lyssnar noga så kan man höra ett ganska svagt och dovt synthljud som ligger som en 
matta under större delar av låten. Det är ackord som spelats in och som sträcker sig över hela 
takter. Den kan dock uppfattas som rytmisk av vissa eftersom det är ett duckande som sker i 
synthen. Effekten heter sidechain och gör att synthens ljudvolym sjunker vid vissa tillfällen. 
Sidechain är en funktion i en kompressor och det man gör med den är att man kopplar ihop 
två spår med varandra och sedan får de två arbeta tillsammans. I detta fall har jag kopplat ihop 
den här synthen tillsammans med en bastrumma som ligger på varje fjärdedel i takterna. Så 
när synthen spelas så kommer ljudvolymen att ducka varje gång det kommer ett 
bastrummeslag. Man kan ställa in på reglaget Threshold hur mycket man vill att synthen ska 
ducka och jag har valt att den bara ska ducka lite grann så att man får en känsla av att det 
händer någonting i synthen men inte allt för mycket. Melodin som kommer vid 00.32 är ett 
vanligt pianoljud men också en dubbning av en leadsynth som har låg frequence och 
resonance vilket gör att ljudet inte blir så spetsigt utan mer dovt. För att få lite mer liv i 
melodin har ett pingpongdelay lagts på, på båda spåren som gör att ljudet studsar panorerat, 
alltså från höger till vänster. Feedbacken är på 17% vilket gör att ljudet inte ligger kvar allt för 
länge och skapar en stökig ljudbild utan tonerna som spelas upprepas bara 1-3 gånger. Jag har 
ställt in så att delaytonerna som spelas upp ska studsa i trioler. Under inspelningen testades 
olika underdelningar men tyckte att triolerna lät bäst. 
Vid 01.08 efter att pianot och synthen har haft sin melodi, så kommer sången in.  
Detta sångspår har jag jobbat länge med för att få till de som jag hade tänkt och ville att de 
skulle låta. Sången är inspelad med en kondensatormikrofon av märket Neumann. Sång 
rekommenderas ofta att spelas in med en kondensatormikrofon eftersom konstruktionen kring 
mikrofonen ger ett tydligare och mer noggrant ljud än vad en dynamisk mikrofon gör. 
Kondensatormikrofonen når vanligtvis högre upp i diskanten också. Därför rekommenderas 
den mikrofonen för sånginspelning i studios. (Nicklasson, 2006). Några kanske uppfattar att 
min röst låter förvrängd, vilket den också är. Jag har använt mig av en autotune som funkar på 
det sätt att man får kryssa i vilka toner man kommer att sjunga och om någon ton blir lite ur 
pitch så kommer effekten att hjälpa dig att komma upp eller ner på den tonen du har kryssat i 
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att du ska sjunga. Så rent praktiskt så går det inte att sjunga falskt. Denna sånginspelning 
gjordes i Logic Pro X, eftersom att deras autotuneeffekt är bättre än Abletons, enligt mig. När 
sången var inspelad så exporterade jag ut den på samma sätt som gjordes med introt, alltså så 
rent som möjligt. Inga onödiga effekter eller EQ. Efter att sångspåret har lagts in i Ableton 
kunde jag börja lägga på andra effekter. Jag EQade sången lite för att få bort onödiga 
basfrekvenser samt att jag höjde diskantfrekvensen en aning bara för att få lite tydligare ”s”-
ljud. Sedan lade jag till en kompressor för att komprimera ljudspåret så att det inte blir 
jättestark volym på ett ställe och jättesvagt på ett annat ställe. Det sista jag gjorde med 
sångspåret var att jag adderade ett reverb så att sången känns lite större och lite luftigare. I 
reverbeffekten finns de massa inställningar man kan jobba med. Jag har Decay Time på 851 
ms och Dry/Wet på 52%. 

I versen efter som börjar vid 01.45 kommer det en till sånginsats som är ganska lik den andra 
fast med några justeringar. Jag har tagit samma EQ som i versen tidigare men jag har plockat 
bort kompressorn just för att jag vill att de två sånginsatserna inte ska låta exakt likadant. Jag 
har även här utökat reverbets längd till 2,89 s och Dry/Wet på 31%.  
I denna sånginsats har även ett stereodelay lagts på med en feedback på 12%, vilket inte är 
särskilt mycket. Delayet är inställt så att de ska studsa i åttondelar. Lyssnar man på slutet utav 
sångfrasen vid 02.17 kommer de en sånginsats där man verkligen kan höra effekten av 
autotune. Efter att jag spelat in sången insåg jag vid just de partiet att volymen blev alldeles 
för stark. Genom att använda sig utav ett verktyg i Ableton som kallas ”Automatisering” går 
de att lösa på ett smidigt sätt. Man kan skriva in hur olika parametrar ska röra sig vid vilka 
tidpunkter. Precis när det partiet kommer så åker volymen från 1.0 -dB till -9.0 -dB. 
En annan automatisering som ligger där är delayets feedback. Den går från 12% till 95% 
vilket gör att delaysvansen ligger betydligt längre vilket man kan höra vid låtens slut och att 
sången fortfarande ligger kvar som en dov matta.  

Efter att instrumenten har slutat spela ligger det en automatisering i masterregeln som gör att 
låten fadeas ut.  

2.2.3 Visa Från Rättvik 

Melodin är dubbad med ett piano och en marimba. Pianot har ett reverb med 4,98s Decay 
Time och Dry/Wet på 26% så att de ska låta stort men inte så mycket. Marimban har däremot 
ett reverb med 2,76s Decay Time med Dry/Wet på 55% så att de ska låta som ett litet reverb 
fast mycket. Marimban har även ett pingpongdelay som gör att melodin känns lite mer 
levande än om de inte skulle finnas något delay. Feedbacken är på 23% och Dry/Wet på 26%. 
Utöver melodiinstrumenten så ligger de ett piano samt en orgel. Jag har även valt att 
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sidechaina pianot som spelar ackord till bastrumman som ligger på fjärdedelar för att få ett 
mer duckande piano. Även orgeln har en sidechain som följer bastrummeslagen. Jag har valt 
att använda mig av två olika bastrummor, en som spelar raka fjärdedelar och en som ligger på 
varje etta i takten för att ge takten en liten extra knuff. Det ligger ett kantslag genom större 
delar av låten som är ganska svag i mixern. På kantslaget ligger ett reverb på 1,20s Decay 
Time och 55% Dry/Wet. Efter att jag hade lagt på reverbet kändes de ändå som att de 
saknades någonting. Ett pingpongdelay lades på med hela 60% feedback och 55% Dry/Wet. 
Detta gjordes för att få en mer atmosfärisk ljudbild. Sju rytmiska loopar användes i denna 
produktion. Det finns tre loopar som ligger genom större delar av låten medan de andra fyra 
kommer in vid sista delen vid 02.49. Jag har använt mig av samma baspreset och brusljud 
som i Polska från Medelpad. 

Från 00.00 till 00.34 ligger de ett filter på masterkanalen som automatiseras från 590 Hz 
frekvens till 10.5 kHz. Resonansen står helt stilla under automatiseringen och den ligger på 
13%. Detta för att få till en känsla av att man går in till någonting och ljudbilden öppnas sakta 
men säkert upp. Mellan den här perioden finns alla instrument med men endast en rytmisk 
loop. Jag har även valt att tysta bastrumman här så att pianot får agera bastrumma tillsammans 
med sidechainen som ligger på. Det lurar örat att det låter som att en bastrumma ligger med i 
mixern fast de bara är pianot som duckar vid varje slag som spelas.  

Vid 00.34 kommer basen, bastrumman som är placerad på varje etta i takten samt två till 
rytmiska loopar som ligger fram till 01.42. Men redan vid 01.08 försvinner melodin samt 
kantslaget för att låta kompinstrumenten ha en runda för sig själva.  

01.41 kommer en ny del med bas, melodi på endast marimba samt ett piano som spelar 
ackord. Vid den här delen har jag valt att inte ha någon sidechain på pianot utan jag vill ha de 
så avskalat och enkelt som möjligt. Vid 01.58 byggs arrangemanget på med en rytmisk loop 
samt att sidechainen på pianot startas. 02.15 in i låten så kommer en del där det inte finns 
något melodiinstrument utan bara ackord och rytmiska loopar. Alla tre loopar, bastrummorna, 
kantslaget, piano samt orgeln finns med här. Orgeln har dock oktaverats upp en oktav för att 
få perioden lite annorlunda mot perioden som är mellan 01.08-01.41. 02.40 har alla 
instrument plockats bort förutom basen och ett sidechainat piano. Ett vitt brus har även lagts 
till för att få en liten knuff in till den sista delen. Den sista delen är uppbyggd på samma sätt 
som den mellan 00.34 - 01.08 fast här har fyra nya rytmiska loopar kommit in samt ett 
rytmiskt piano för att få lite mer av ”house”-känslan. Pianoljudet är så rent som möjligt. Ingen 
EQ, inget reverb, ingen sustain. Jag ville ha ljudet så torrt som möjligt. Vid 03.22 spelar 
marimban en stämma som går tillsammans med pianot som har melodin. Precis innan slutet 
vid 03.33 så kan man höra hur låten stängs igen via filter som ligger på masterkanalen, vilket 
jag tycker ger en bra inramning på låten. Filter öppnas långsamt i början av låten för att sedan 
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stänga låten med ett abrupt slut med hjälp av filtret. Filtet går från 10.5 kHz till 110 Hz på en 
halvsekund. 

2.3 Arrangering 

Arrangeringen i detta projekt har varit intressant eftersom jag har utgått från datorns 
programvara och dess möjligheter. Att sätta sig ner vid ett piano eller en gitarr och börjat 
skriva musik har aldrig fungerat bra för mig. Genom att sätta sig ner vid datorn och börja leta 
ljud som får mig att bli inspirerad är en enklare process hos mig. Det finns så mycket 
möjligheter att komponera med hjälp av datorns funktioner. Om man vill ha ett delay som 
ligger som en ljudmatta genom hela låten går det att få till ganska smidigt och det är sådant, 
iallafall jag, inte kommer på när jag sitter med en gitarr eller ett piano.  

Jag har lyssnat mycket på en podcast vid namnet Musikprodd-podden (Berglöf, N. Jarl, J. 
Lindeberg, M, 2016). De pratar med olika studiotekniker och producenter om hur de jobbar. 
En vanlig fråga de brukar ställa är hur producenten i frågan påbörjar ett nytt projekt. De tre 
som de har intervjuat har svarat väldigt olika. Vissa har en tydlig vision om hur de vill att det 
ska låta medan andra börjar laborera med ett ljud de tycker låter bra och sedan spinner vidare 
på det ljudet. 

2.3.1 Polska från Medelpad 

Polska efter Ante Sundin är en polska skriven av Andreas Sundin 1885 men är mer känd som 
Polska från Medelpad som är inspelad av Jan Johansson 1963 på skivan Jazz på Svenska. 

00.32 in i låten så kan man höra att flera instrument kommer in. Ett piano, en synth, rytmiska 
loopar samt en bas. Jag har valt att låta basen och pianot spela samma rytm fram till 00.56. 
Rytmen består av mestadels helnoter samt några halvnoter i slutet av perioden. Därefter tar en 
sidechainead synth över samtidigt som det ligger en pianomelodi. Detta för att lämna plats 
från den mer ösiga delen vi just hörde. Vid 01.07 kommer en rytmisk loop för att perioden 
mellan 00.56 och 01.20 inte ska känns för långt och tråkigt. Om man lyssnar vid 01.19 så kan 
man höra bruset jag skrev om i 2.2.1. Jag valde att lägga de där för att de skulle bli en tydlig 
övergång mellan de avskalade partierna mellan 00.56 till 01.20 till de nästa ösiga parti som 
kommer. I det partiet valde jag att ta bort melodin så att lyssnaren ska få ”landa” lite efter de 
tre olika delarna (intro, vers, brygga) som har kommit på ändå så pass kort tid som 1 minut 
och 20 sekunder. Men för att det inte skulle låta som en vers utan melodi så lades ett spår med 
bongotrummor och fingerknäpp till. Detta för att få en mer nyanserad bild till de slutklimaxet 
som kommer vid 02.29.  
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01.44 kommer ett parti som jag skulle vilja kalla stick. Detta är en pianosekvens som 
upprepas fyra gånger, då den fjärde sekvensen sluttoner är G#3 samt A3 istället för G4 och A4 
som i de tidigare tre sekvenserna. Att ändra på fjärde sekvensen upplevdes hos mig som att 
delen av låten landade och att det kommer att komma någonting mer i låten. Här har jag valt 
att låta bastrumman, basen, pianot som spelar ackord samt en synth ligga under hela delen. 
Basen spelar på ettan samt de resterande backbeat-slagen en oktav under första slaget just för 
att få en liten variation i basens figur och få den lite mer levande. 01.49 - 01.53 kommer det in 
en rytmisk loop i endast två takter. 01.57 kommer samma rytmiskaloop in men de här gången 
ligger den kvar perioden ut. Vid 02.01 kommer bongotrummorna samt fingerknäppet in igen 
och ligger även de perioden ut. Efter att bongotrummorna och fingerknäppet har legat i två 
hela takter så kommer två rytmiska loopar till in. Jag har valt att göra så för att lyssnaren ska 
få en känsla av en komposition som är uppbyggd som lego. Man plockar bort någon bit, man 
lägger till några bitar och ibland sätter man ihop alla bitar. Även vid slutet utav det här partiet 
så ligger de ett brus som signalerar att det kommer att komma en ny del av låten. Från 02.17 
in i låten så ligger endast melodin, en synth, bongotrummorna, fingerknäppet och en 
bastrumma. Jag valde att göra på de sättet för att få melodin att sticka ut första rundan och att 
sedan vid 02.29 kommer de något form av klimax då alla instrument kommer in igen samt två 
nya rytmiska loopar. Precis innan 02.29 så ligger det en snärtig virvel som spelades in för att 
få en känsla av att det kommer någonting mer, nästan som ett nytt startskott. Mellan 02.35 och 
02.41 så är de en slutkadens som spelas och upprepas två gånger. Detta för att få ett mer 
sammanhållet slut så låten inte slutar direkt där. Efter att slutkadensen har spelats tre gånger 
så ligger alla rytmiska instrument i fyra takter för att få ett avslut som trappas ner och inte får 
ett abrupt slut. 

2.3.2 Uti vår hage 

Uti vår hage är en svenska folkvisa av ännu okänt ursprung och ålder. Man vet att visan skrev 
ned för första gången på 1880-talet på Gotland. 

Jag anser att låten är uppbyggd i fyra verser och ett outro. Vers 1 består av ett körarrangemang 
med vocoder, vers 2 instrumental, vers 3 och 4 med sång.  

Mellan 00.00 - 00.32 hör ni ett fyrstämmigt körarrangemang skrivet av Hugo Alfvén. Låtens 
melodi som börjar vid 00.32 är omarrangerad från 3-takt till 4-takt av bandet State of Sound 
(Sony Music Entertainment Sweden AB, 2016) samt Gustaf Norén.  

Mellan 00.32 och 01.09 kommer ett antal instrument med i ljudbilden. Basen spelar 
sextondelar för att få ett mer dansant och svängigt groove. Den tidigare nämnde sidechainade-

!  14



synthen spelar helnoter första takten och sedan en punkterad halvnot och samma rytm de två 
takterna efter. Detta gjordes för att synthen ska uppfattas som körstämmor där synthen tar ett 
nytt andetag vid varje fjärdedelspaus. Senare i denna period spelar synthen halvnoter för att 
melodin har sådan tydlig roll och vill inte att något annat instrument ska ta fokus från den. 
Synthen Bright Brass har en mer levande rytmisk stämma en de andra spåren. Se bild nedan. 

Vid 01.09 läggs de på ännu en rytmisk loop för att öka låten intensitet. Sången kommer och 
in. Från 01.45 försvinner alla instrumenten förutom två av de rytmiska looparna och sången. 
Detta för att ge låten en ny del som bryter av från de två delarna som varade innan. Men redan 
vid 01.57 kommer basen, den rytmiska synthen samt två rytmiska loopar in och visar att låten 
kommer fortsätta riktningen framåt. 01.59 kommer även två rytmiska loopar till samt den 
sidechainade synthen. Precis innan 02.15 spelas ett C#maj7b5/F för att bryta av mot de 
tidigare ackordrundorna som spelat F-moll. Efter de ackordet försvinner alla instrument 
förutom de rytmiska looparna, detta för att de kommer att hända någonting i låten som bryter 
av de tidigare delarna. Rytmiska looparna försvinner dock redan efter en takt och låter 
sångens melodi ha ett solonummer som sedan slutar med ett kraftigt virvelslag som sedan 
mynnar ut i ett outro bestående av ett F-moll. 

2.3.3 Visa från Rättvik 

Visa från Rättvik eller Gå varsamt, min kristen som den hette från början är en psalm från 
början. Psalmen uppges vara skriven år 1742. Jan Johansson gjorde dock en instrumental 
tolkning av låten som även den här finns med på hans skiva Jazz på Svenska. 

Visa från Rättvik var den första låten jag spelade in och arrangerade om. Orginallåten är 
skriven och spelas i 3-takt men jag ville göra om den till en mer dansant låt och skrev om den 
till 4-takt. Jag började skriva om melodin och började sedan arrangera om ackorden en aning. 
Detta för att få en ny känsla av låten men ändå behålla den vemodiga melodin. Jag valde att 

!  15



lämna introt lite svävande och inte så direkt på för att sedan låta instrumenten växa fram och 
sedan avsluta perioden med att alla instrument kommer in vid 00.35. Sedan spelas en runda 
tillsammans med melodin och sedan en runda utan melodi. Jag valde att plocka bort melodin 
vid visa perioder för jag anser att ljudbilden och ackorden är så pass bra att det inte behövs 
någonting som spelar någon melodi eller någonting annat som sticker ut. Vid 01.42 kommer 
ett parti då marimban och pianot spelar tillsammmans. Jag valde att göra så för att lämna lite 
plats till de akustiska instrumenten och få fram marimbans ”träiga” ljud. Vid 01.58 kommer 
en hihat in för att sätta någon form av statisk rytm. Efter 02.14 kommer alla instrument in 
igen och spelar ackorden utan melodi. 02.40 plockas alla instrument bort förutom ett 
sidechainat piano samt ett vitt brus som skapar ett klimax för den kommande delen. 02.49 
kommer alla instrument in igen tillsammans med melodin och ett piano som spelar en rytmisk 
figur. När låten har har passerat 03.22 spelas en fras på två takter ur slutet på melodin. Den 
frasen loopas tre gånger. Det ligger även en marimbastämma med på de tre looparna för att 
runda av slutet och få de sex sista takterna som ett outro. 

3.Resultat 

Datorn och dess programvaror har stor betydelse för dagens musikproducenter och 
inspelningstekniker men även lärare och elever. Tittar man på dagens gymnasieutbildningar 
som har inriktningen mot musik eller musikproduktion jobbar många skolor med datorer 
eftersom de är ett smidigt och billigt alternativ med tanke på hur mycket man faktiskt kan 
göra. I centrala innehållet i kursen Musikproduktion 1 skrivs de att eleverna ska lära sig bl.a 
grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik, planering och 
genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid 
inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument, koppling och styrning av 
ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. 

Musiken som skapas i datorn sparar ständigt information som producenter och låtskrivare 
kommer kunna dra nytta av i framtiden. Det skulle absolut kunna gå att göra dessa låtar 
snarlika utan en dator men tiden och kostnaderna för inspelningarna skulle bli betydligt längre 
och högre. Eftersom datorn utvecklas så mycket så har vi i princip allt vi musikproducenter 
behöver för att kunna genomföra en bra inspelning. 

Det har funnits tydliga visioner om hur jag vill att det ska låta men har haft svårt att få ner det 
konkret i min DAW. Jag har hört någon melodi eller en ackordsrunda och lyckats spelat in det 

!  16



och utifrån den inspelningen börjat laborera med vilket typ av ljud som ska användas och om 
det ska vara några effekter på. Det har också varit smidigt att arbeta via en bärbar dator som 
kan tas med överallt ifall jag får en idé om hur trummorna ska låta vill jag få ner de så snabbt 
som möjligt så inte idéen försvinner. 

I låten Uti vår hage kunde ni höra att arpeggiatorn ligger på basspåret vid 00.32. Det är en 
funktion jag använder mig ofta av och brukar oftast få upp tydliga idéer om hur en låt ska 
vara. Arpeggiatorn är inte bara en plug-in som finns i datorer utan det brukar också finnas på 
vissa syntar. Men fördelen med att använda den från datorn är att man kan använda den på 
alla datorns MIDIljud. 

Att spela in via datorn ger en mer kreativ frihet också, man har möjligheten att när som helst 
flytta de olika delarna i låten. Man kanske vill testa lägga outrot i början istället för i slutet 
och tvättom och på så sätt påverkas kompositionerna, man har möjligheten att testa sig fram 
på ett snabbt och effektivt sätt och oavsett hur de låter så har man alltid möjligheten att ångra 
sina beslut. 

Kort sagt så har datorns programvara hjälp mig mycket i detta arbete och skulle påstå att 
låtarna inte hade blivit de samma om jag inte fick använda mig av den. Dock skulle jag vid 
nästa inspelningstillfälle försöka skapa en elektronisk låt utan dator för att själv jämföra 
skillnaderna kring de kreativa skapandet.  

4.Diskussion 

Efter att mina låtar blivit färdiga känner jag att det skulle vara väldigt svårt att skriva dessa 
låtar direkt från en gitarr eller ett piano. Det finns så mycket som jag kommer på i stunden 
som snabbt borde spelas in i sitt inspelningsprogram under tiden jag är i min kreativa zon. 
Fördelen med att ha kunskaperna till att spela in är att man kan lyssna sig till resultats snabbt. 
Det finns dock några problem med att vara kreativ via datorn och dess störningsmoment som 
kan uppstå. Allt från att man har tillgång till internet, vilket också är bra på ett sätt, till att det 
faktiskt finns en risk att ens dator kan gå sönder.  

Nu när låtarna är färdiginspelade kan jag känna att datorns alla möjligheter gjorde så att det 
inte fanns några begränsningar. Jag valde dock att fokusera på några ljud och instrument jag 
tyckte lät bra direkt i början av inspelningsprocessen och lade inte ned så mycket tid på att 
leta fram ljud som lät ännu bättre bland de andra ljuden.  
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Jag föredrar att kombinera Folkestads två faser jag nämnde i bakgrunden eftersom jag har 
möjligheten att göra de när man skriver och komponerar från sin dator. 

Det har varit till stor nytta att jag har jobbat med Ableton och Logic tidigare och har tidigare 
erfarenheter om hur jag väljer att spela in. Det hade blivit en betydligt längre process om jag 
hade valt att jobba i program som jag inte tidigare har några erfarenheter av. Det har dock 
varit väldigt intressant att se hur jag har jobbat med att skriva musik under tidspress och såhär 
i efterhand tror jag faktiskt att jag jobbar bättre. Jag har släppt lite på mina begränsningar om 
att musiken jag skapar måste mixas i två olika högtalare, i olika hörlurar och att jag måste 
använda mig av lokaler som är byggda för musikinspelning.  
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Bilaga 1 

Teknisk begreppslista för musikproduktion och ljudteknik. 

Arpeggiator  Ett musikaliskt spelsätt som innebär att ackord bryts, det vill säga  
   spelas (eller sjungs) ton för ton istället för att spela alla toner i  
   ackordet samtidigt. 

Automatisering           En programmerad ändring i en effekt t.ex att vid takt 34 ska ett reverb 
   på gitarren startas. 

Autotune  Autotune är ett ljudverktyg för att rätta till toner i sång eller hos  
   musikinstrument som är ur pitch, men den kan också användas för att 
   ge en musikalisk effekt. 

Backingtrack  Ljud som spelas upp i livesammanhang vid specifika tidskoder. 

Decay time  Den tid det tar för ljudet att gå ned från full styrka till den nivå det skall 
   ha tills man släpper tangenten. 

Delay   Tidsfördröjning av ljud. Det vi normalt uppfattar som eko. 

Dry/Wet  En mixer av hur mycket man vill ha utav effekten funktion. 0% ger 
   ingen effekt alls medan 100% ger endast effekten funktion. 

Equalizer /EQ   En elektronisk enhet för bearbetning av ett ljuds frekvensinnehåll. 

Filter    Tonkontroll som gör en brant avskärning av frekvensinnehållet över 
   eller under en gränsfrekvens. 

Hertz   Enheten för frekvens. Anger antal svängningar per sekund. 

Kompressor  Minskar signalens dynamik. Den används t ex för att jämna ut nivån på 
   ett sångpålägg.  

Ljudkort  En komponent i en dator som används för att spela upp och spela in 
   ljud. Det finns även externa ljudkort som vanligtvis används vid  
   inspelningar. 

Loop   En oändlig upprepning av ett ljud. 
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Masterkanal  Kanalen där alla spår går igenom. Sänker man masterkanalen helt  
   kommer allt ljud att försvinna. 

Mixning   Att balansera ett antal instrument eller ljud mot varandra i såväl volym 
   som panorering. 

Panorering  Att vid mixning placera ut instrument i rummet. 

Pingpongdelay  Ett delay där ljudet från tidsfördröjningen panoreras ut till höger och 
   vänster istället för ett vanligt delay som kommer till båda öronen  
   direkt. 

Plug-in   Ett tilläggsprogram som man installerar tillsammans med l  
   ljudprogrammet. En plugin kan vara antingen ett instrument eller en 
   effekt. 

Preset    Ett färdigkomponerat ljud. 

Release   Den tid det tar för ljudet att tystna efter att tangenten är nedtryckt. 

Reverb   Ett fenomen som uppstår då ett ljud reflekteras många gånger med  
   mycket täta intervaller under en längre tid, tex i kyrkor, grottor, tunnlar 
   m.m. 

Sidechain  Sidechaining är en effekt vid elektronisk musikproduktion som ändrar 
   volymen på t.ex en synth vid vissa tillfällen. Ljudet är hopkopplat med 
   ett masterljud som bestämmer när synthljudet ska sänkas. När  
   masterljudet spelar som starkast kommer synthljudet av duckas. 

Vitt brus /  Vitt brus är en konsekvent buller som kommer ut jämnt över alla  
White noise  hörbara frekvenser. 
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