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Abstract (Svenska) 

I detta självständiga arbete undersöks hur polyrytmik kan användas i en populärmusikalisk 

kontext. Syftet med den här studien är att undersöka hur polyrytmik kan användas som grund 

för att skapa poplåtar. I inledningen presenteras ett antal exempel på hur polyrytmik 

förekommer i olika genrer. Metal och Jazz tas upp som exempel på musikaliskt avancerade 

genrer där polyrytmik är vanligt förekommande. Vidare problematiseras hur polyrytmen 4:3 

fått ett stort genomslag i populärmusiken, medan andra polyrytmer ignoreras. I metodavsnittet 

redogörs för hur samplingar och programmerad musik användes i arbetet för att behålla fokus 

på det rytmiska. Resultatet av denna studie är den klingande delen av det här arbetet som 

består av sex stycken/låtar av popkaraktär som var och en bygger på en unik polyrytm. Två 

låtar innehåller sång och text, resterande är instrumentala stycken. Reflektioner som 

framkommer av resultatet är bland annat hur tempon påverkar om en polyrytm upplevs som 

musikalisk eller inte. 

Nyckelord: polyrytmik, rytm, puls, pop, programmerad musik, sampling   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract (English) 

In this study polyrhythms are examined as a way of writing pop songs. The purpose of the 

study is to research how polyrhythms can be used to create music productions in the context 

of popular music. As an introduction a few examples are given as to how polyrhythms appear 

in different genres of music. Metal and Jazz are both examples of musically advanced genres 

which are known to use polyrhythms. The Polyrhythm 4:3 is presented as the most common 

polyrhythm appearing in pop music, while other polyrhythms are left unused. In the Method 

chapter the use of sampling and music programming in this study is described, and why this 

was the preferred method over live musicians and acoustic recordings. The result of this study 

is the sounding material i.e. the pieces of music that was created as a part of this thesis. A 

total of six songs were written, two songs include vocals and lyrics while the remaining four 

are instrumental tracks. Important reflections include the aspect of tempo, and how it changes 

whether polyrhythms are perceived as musical or understandable, in my opinion. 

Key words: polyrhythms, rhythm, pulse, music programming, sampling  
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Begrepp 

Polyrytm 

Det här är arbetet bygger i stor mån på polyrytmer, av den anledningen vill jag börja med att 

reda ut begreppet polyrytm. I en studie från 2017 beskrivs begreppet polyrytm såhär: 

För att kunna etablera en definition får vi iaktta att prefixet poly (i nuvarande terminologi) antar 

den simultana förekomsten av flera olika händelser av samma typ, som t.ex. polyfoni, polyrytm, 

polymeter osv. Rytmik eller rytm innebär blandning av korta och långa toner och pauser. […] Den 

språkliga betydelsen av polyrytmik är alltså: flera simultana rytmer (Carlberg, 2017, s.5) 

 

Carlberg anser dock att begreppet är otydligt:” […] begreppet polyrytm är missvisande för att 

beskriva den funktion som det i dagsläget innebär i musikteori. En funktion som mer korrekt 

borde kallas polypuls eftersom det handlar om pulser och motpulser.” (Carlberg, 2017, s.7) 

I likhet med Carlberg, anser jag att polypuls vore ett mer korrekt begrepp polyrytm. Då rytm 

kan syfta på vilka rytmer som helst men puls indikerar att det är en serie noter som är 

utspridda med jämna intervall i tid. Dock väljer jag ändå att hålla mig till det mer vedertagna 

begreppet polyrytm i den här uppsatsen.  

Puls 

För att förstå varför puls skulle vara ett mer passande ord än rytm behöver även begreppet 

puls definieras närmare. I boken The Rhythmic Structure of Music definieras begreppet puls 

såhär:   

A pulse is one of a series of regularly recurring, precisely equivalent stimuli. Like the ticks of a 

metronome or a watch, pulses mark off equal units in the temporal continuum.  

(Cooper & Meyer 1960, s. 3) 

Nyckelorden här är ”precisely equivalent”, d.v.s precisa eller exakt likvärdiga slag över tid.   
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Definitioner 

I det här självständiga arbetet definieras polyrytm som överlagrade pulser. Polyrytmer skrivs 

som X:Y, där X representerar en motrytm/puls, och Y representerar en grundpuls och taktart. 

Y är överordnad X på det vis att Y är den pulsen man ”känner”, när man lyssnar på 

polyrytmen. X är underordnad Y och är som sagt att betrakta som en motrytm.  

Här följer ett exempel: Polyrytmen 3:2 (utläses tre mot två). 3 står för motrytmen och 2 står 

för grundpulsen dvs 2/4-takt. På samma tid som 2 fjärdedelar spelas (en takt) utförs 3 jämnt 

utspridda noter/slag. 

   

Figur 1. Notbild av polyrytmen 3:2 

Inledning  
I grunden är jag musiker, mer specifikt är jag trumslagare. Numera kallar jag mig musik-

producent eller låtskrivare och kompositör eftersom det är vad jag främst är verksam som. 

Min bakgrund som trumslagare har dock resulterat i att jag ofta har ett speciellt fokus på det 

rytmiska innehållet i mina produktioner. När jag lyssnar på musik är det också ofta trummor 

eller rytmiska figurer som fångar min uppmärksamhet först. Sedan Swedish House Mafias 

genombrott 2010 med sin hit ”One” (Billboard, 2018) som innehåller polyrytmen 4:3 har 

House och EDM-scenen fullkomligt dominerats av rytmiska figurer som härstammar från 

polyrytmen 4:3. Till en början kändes det revolutionerande inom popmusik och mängder av 

musik släpptes som innehöll polyrytmik. Musikproducenter över världen verkar dock ha 

fastnat vid just 4:3, som bara är en av alla tänkbara 

kombinationer av överlappande pulser. Nuförtiden har 

nämnd polyrytm, enligt min uppfattning snarast blivit något 

av en kliché, en standard-rytm som allt som oftast känns 

uttjatad.  

 Figur 2. Notbild av polyrytmen 4:3. 
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När jag sedan började fundera på vad jag skulle göra i mitt examensarbete tänkte jag först och 

främst på rytm. Vad kan jag göra med rytm? Jag ville göra något med polyrytmik och hur det 

nyttjas i olika genrer. Det progressiva metal-bandet Meshuggah som är kända för att 

experimentera med udda taktarter och polyrytmik (DrumMagazine, 2010) inspirerade till en 

subgenre som kallas Djent. (The Guardian, 2011) Djent med band som Animals as Leaders 

och Periphery har samma fallenhet för rytmisk komplexitet och nyttjar olika polyrytmer. 

 I Jazz är kanske 3:2 den vanligast förekommande polyrytmen, men det har experimenterats 

med andra polyrytmer. Ett exempel på detta är Pete Magadinis album Polyrhythm från 1976. 

(AllMusic, 2018) 

Inom popvärlden ter det sig som att det finns ett stort hål av outnyttjade rytmer. Därför 

bestämde jag mig för att göra ett arbete om att ta tillvara på polyrytmik i modern popmusik 

genom att utforska hur musiken blir bortom polyrytmen 4:3. 

Syfte  

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur polyrytmik kan användas som 

grund för att skapa poplåtar. 

Frågeställningar & mål  

Arbetet utgår från två frågor: 

- Hur kan jag med hjälp av polyrytmik utveckla det rytmiska innehållet i mina 

produktioner? 

- På vilka sätt kan jag göra komplexa rytmer tillgängliga i sitt uttryck? 

Målet med arbetet är att skapa rytmer som står ut från det vi hör i mainstream-pop idag. 

Vidare vill jag skapa något lättillgängligt men som bygger på något avancerat och vidga 

paletten för vad jag kan göra rytmiskt i en samtida pop-kontext. 

Avgränsningar  

För att behålla fokus på det rytmiska gjorde jag ett aktivt val att avgränsa mig harmoniskt i 

genomförande av arbetet. Denna avgränsning beskrivs mer utförligt i metod-kapitlet.  



 4 

Material  
I det här avsnittet listas och beskrivs det material som använts i detta självständiga arbete. 

Teknik 

Dator: MacBook Pro (late 2013) 

DAW: 

- Ableton Live 9 
- Pro Tools 12 

Plug-ins:  

- Soundtoys 5 
- Slate Everything Bundle 
- RC-20 Retro Color 
- Addictive Drums 2 

Appar: 

- PolyRhythm 
- PolyNome 

Samplingar 

Den klingande delen, själva musiken är gjord med samplingar, främst med mina egna 

samplingar men det förekommer även andra ljudbibliotek. I huvudsak rör det sig om två 

ljudbibliotek, det ena är Output Complete Bundle som är en samling ljudbibliotek från 

tillverkaren Output. Det andra är Albion V, av tillverkaren Spitfire Audio.  

Polyrytmer 

Dessa polyrytmer har jag arbetat med i skapandet av min musik i detta arbete: 

- 4:5 
- 8:3 
- 3:5 
- 2:7 
- 3:7 
- 2:9 

Deltagare 

I det här arbetet har Claudia Jonas och Sophie VerDonk medverkat på sång på låtarna 

DISCOnnected respektive Can’t Stop Time som beskrivs närmare i uppsatsens resultatdel. 
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Metod  
I det här avsnittet beskrivs genomförandet av arbetets konstnärliga del. 

Utforskande 

I ett tidigt skede lyssnade jag på en mängd olika polyrytmer i syfte att förstå dem, och få en 

känsla för vilka jag ville inkludera i mitt skapande. För lyssnandet användes appen 

PolyRhythm som innehåller ljudande exempel på olika polyrytmer med ställbara tempon. 

Varje polyrytm syns även i appen i notform. Genom att lyssna och spela med på knäna med 

en puls i respektive hand kunde jag sålla bort de som inte kändes användbara. Sedan gjordes 

ett urval av de polyrytmer jag tyckte var mest svängiga och eller intressanta. Utifrån dessa 

polyrytmer gjordes vidare tester i Abletons Session View, vilket är ett icke-linjärt sätt att 

jobba. I Session View är det enkelt att ställa in ojämna loop-längder och att överlagra olika 

taktarter. Hur polyrytmerna behandlades för att bli mer lättillgängliga inspirerades av låten 

One med Swedish House Mafia. Det de gör är att ta polyrytmen 4:3 men anpassar den till att 

passa in i en tvåtakters-period i 4/4-delstakt. I låten One spelas polyrytmen tre gånger men 

den tredje gången huggs av för att passa in i 4/4. Om man lyssnar på låten kan man känna 4/4-

delspulsen, alternativt känna två takter av 3/4 plus en takt av 2/4. I One spelas motrytmen av 

olika synthesizers och grundpulsen av en stadig bastrumma.  

Figur 3. Notering av polyrytmisk anpassing i låten One med Swedish House Mafia. 

Den här typen av anpassning av en polyrytm är själva grunden till hur jag jobbade med de 

polyrytmer jag valde att inkludera i det här arbetet.   

När jag bestämt vilka polyrytmer jag ville jobba med var det viktigt att de rytmiska figurerna 

blev en del av själva musiken och inte som trumkomp. Jag ville inkorporera polyrytmerna på 

ett musikaliskt sätt så att rytmerna fick ytterligare liv genom toner och ackord och inte som ett 

trumkomp i bakgrunden. Det var viktigt att rytmerna blev tydliga, således valde jag att jobba 

med gitarr-samplingar som jag själv spelat in. Gitarr-samplingarna består främst av 
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plockfigurer och har tydliga transienter. Jag valde medvetet att premiera gitarrsamplingar som 

innehöll ackord och harmonik över sådana som innehöll enstaka toner.  

För att smidigt kunna programmera in mina samplingar i Ableton använde jag en plug-in som 

heter Simpler, som är en sampler i vilken ljudfiler kan dras in och behandlas på olika sätt. 

 

Figur 4. Simpler i startläge. 

Simpler har tre lägen, classic, 1-shot och slice. Som figur 2 visar nedan använde jag slice-

läget, vilket innebär att Simpler hackar upp ljudfilen baserat på transienter. Dessa transienter 

blir sedan olika tillfällen i ljudfilen som kan spelas och programmeras via MIDI med 

transienterna som startpunkt för varje not.   

 

Figur 5. Simpler med indragen ljudfil i Slice-läge. 

Genom att även sätta Simpler i Gate-läget kan man även kontrollera hur länge en not spelas 

genom MIDI note-off. Detta innebar att jag kunde skapa transient-rika, staccato-ljud 

innehållande harmonik.  

Harmoniken blev avgränsad till vad för harmoniskt innehåll som fanns i de ljudfiler med 

gitarrplock som användes. I och med att det rörde sig om mina egna inspelningar med egen 

musik så har jag ändå bestämt mig för harmoniken en gång i tiden, det här blev som ett sätt att 

återvinna gammalt material till en ny produkt. 
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Utförande  

På en föreläsning, som hölls på Kungl. Musikhögskolan våren 2018, berättade Åsa Burman 

om en teknik hon använde för att se framsteg när hon skrev sin doktorsavhandling. Nedan 

beskriver hon samma teknik i en intervju med Stockholms universitet: 

– Jag använde en pärm som representerade den färdiga boken, med tomma sidor för att hålla 

platsen för de som ska skrivas. När jag skrivit en sida som var 80 procent klar eller mer ersatte jag 

den tomma sidan och fick på så vis kontinuerlig feedback. Då syns hur mycket som är färdigt, att 

du gjort mer än du tror och det blir tydligt vad som är kvar. (Stockholms universitet, 2017) 

 

Jag gjorde en egen variant på detta genom att tillägna skrivbordet på min dator helt åt 

musikfiler i mitt konstnärliga arbete. Det fungerade som ett sätt att överblicka arbetet och dess 

utveckling. 

Låt 

 

Version 

 

Figur 6. Skrivbordet.  

Idé Form Mix
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I lodrättriktning är de olika låtarna, i vågrät riktning är de olika versionerna. Från vänster till 

höger (i figur 6) kunde jag hela tiden följa låtarnas utveckling med tidiga idéer till vänster, 

utveckling av form i mitten och mer eller mindre färdiga mixar längst till höger. 

En annan teknik som användes för att inte köra fast var att med alla låtar parallellt hela tiden. 

Då fungerade skrivbordet återigen som ett sätt att navigera i vad som var kvar på varje låt. 

Produktion  

För att beskriva den här musikproduktionens process har jag delat in den i tre steg – 

Förproduktion, Produktion och Efterproduktion. Det ska tilläggas att processen inte var fullt 

så linjär, men det är ett sätt att kategorisera processen och beskriva de olika steg som togs på 

vägen fram till resultatet.  

Förproduktion – Track & Topline 

I den här delen av processen skapade jag instrumentala bakgrunder som programmerades i 

Ableton Live. Det första steget var att programmera in de olika polyrytmiska mönstren i varje 

låt med MIDI. Genom att använda i första hand mina egna instrument med gitarrsamplingar 

kunde harmonin implementeras direkt i rytmen.  

När en, i de flesta fall, fyra takters-loop upprättats sparades en ljudfil av idén på skrivbordet. 

T. ex 4.5_ST_V1.wav som då är en låt som bygger på polyrytmen 4:5, ST står för stereofil, 

och V1 för version ett. 

När fler låtdelar tillkommit och formen börjat att bli färdig, sparades en ny version (V2) och 

så vidare. På så sätt kunde jag ha koll på grundidén i varje enskild låt, och utvecklingen av 

denna fram till färdig mix.  

När jag gjort sex stycken instrumentala bakgrunder gick jag vidare med två av dem och skrev 

toplines, d.v.s. text och melodi på dessa.  

I fallet med texten till DISCOnnect skrevs titeln först som är en ordlek med disco och det 

engelska ordet disconnect som kan översättas till att koppla ifrån eller slå av. Texten handlar i 

korthet om en önskan att komma ifrån den ständiga uppkopplingen till internet och i 

synnerhet sociala medier. 
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Can’t Stop Time handlar om en vilja att leva i nuet, om framtidens ovisshet som kan vara 

skrämmande, samt hur nostalgi kan vara vackert men på samma gång självbedrägeri.  

Som en del av förproduktionen och som inlärningsmedel till sångarna producerade jag 

versioner av låtarna DISCOnnect och Can’t Stop Time med demosång. Demosången sjöng jag 

in själv och sedan skickade jag den tillsammans med texten till sångarna. I fallet med Can’t 

Stop Time, ledde det här förarbetet till att vi kunde justera tonarten i tid till inspelning så att 

den skulle passa sångarens omfång bättre. Inför inspelningen av DISCOnnect träffade jag 

Claudia som skulle sjunga in låten i förväg och gick igenom låtens olika delar, melodin och 

uttrycket jag ville åt.  

Produktion – Inspelning 

Utöver den programmering av musik, som får räknas som en typ av inspelning, spelades sång 

in på två låtar. Sången spelades in på Kungl. Musikhögskolan vid två separata tillfällen. Varje 

inspelningstillfälle varade ca fyra timmar. Sången spelades in i Pro Tools.  

Efterproduktion – Mix 

Som ett sista steg skapades stems som bouncades ut från Ableton Live och mixades i Pro 

Tools. I mixningsprocessen experimenterade jag en hel del med side-chain som ett sätt att 

skapa en ännu tydligare grundpuls. Då materialet var så rytmiskt utmanande blev det 

nödvändigt att förtydliga den pulsen som skulle vara överordnad, som skulle vara den 

upplevda huvud- eller grundpulsen. Merparten av samplingarna, som tidigare nämnts var 

gitarr-samplingar. För att få till ett modernt sound använde jag mycket effekter för att 

förvränga gitarrerna till mer synth-aktiga ljud. Detta gjorde jag främst med plug-ins från 

Soundtoys 5 och RC-20 Retro Color från XLN Audio. Effekter jag använde var t. ex chorus, 

delay, reverb, dist och bit-crusher. Gitarrsamplingarna fungerade bra som grundljud men av 

två anledningar ansåg jag att de behövde förvrängas. För det första var akustisk gitarr inte det 

moderna sound som jag eftersträvade i mina produktioner, för det andra behövde ljuden 

särskiljas för att få rätt plats i mixen. Genom att använda olika effekter kunde jag använda 

samma samplingar till vad som upplevs som olika instrument i mixen på grund av hur olika 

de har blivit bearbetade med hjälp av effekter.  
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Resultat 
Resultatet av det här arbetet är sex olika stycken som bygger på varsin polyrytm. Två låtar 

innehåller text och sång, resterande stycken är instrumentala.  

DISCOnnect (4:5) 

DISCOnnect bygger på polyrytmen 4:5 vilket innebär att själva polyrytmen går i 5/4-delstakt. 

Dock har polyrytmen arbetats om för att passa in i en 4/4-delstakt. Låten går i 116 bpm och är 

3 minuter och 25 sekunder lång. I komponerandet av sången placerade jag medvetet fraser 

mellan de rytmerna skapade av polyrytmen. Sången blev fungerade som en motrytm till 4:5 

polyrytmen. Detta gjorde att helheten fick ett bra flöde. I verserna lät jag sångens rytm vara i 

åttondels-trioler som blev en bra kontrast mot resten av musiken som förhöll sig till en 

sextondels-underdelning. 

 

Figur 7. Fyra takter av 4:5 i 4/4-delstakt. 

I och med att polyrytmen är 5/4 lång figur, förskjuts rytmen med en fjärdedel för varje 

upprepning. Se bild nedan. 

 

Figur 8. 4:5 polyrytmens längd. 

Matematiken här är enkel. I en 4-taktersperiod av 4/4 hinner man upprepa 4:5 polyrytmen i 

sin helhet tre gånger. Då saknas dock en fjärdedel för att slutföra 4-taktersperidoden. Det figur 

9 beskriver nedan är hur slag ett i polyrytmen hamnar på slag fyra i takt nummer fyra. Detta 

mönster upprepas sedan igenom låten. 

 

Figur 9. Figuren huggs av och börjar om i en loop i 4/4. 
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Can't Stop Time (8:3) 

Can’t Stop Time bygger på polyrytmen 8:3, alltså är polyrytmen i 3/4-delstakt. Den här låten 

är speciell i sammanhanget på det vis att det är den enda låten som går i samma taktart som 

polyrytmen den bygger på. I den här låten behövdes alltså ingen anpassning, utan polyrytmen 

kan fortgå jämnt över taktlinjerna. Låten går i 85 bpm och är 3 minuter och 14 sekunder lång. 

Vad gäller sångmelodin och dess rytm laborerade jag här med att alternera vilken puls som 

sången följer. Till skillnad mot DISCOnnected där jag ville åt motrörelse, ville jag i Can’t 

Stop Time göra melodirytmen följsam, men alternerade mellan att följa grundpulsen och 

motrytmen för att skapa variation.  

 

Figur 10. Notation av polyrytmen 8:3 i låten Can’t Stop Time. 

3:5 

3:5 är en instrumental låt som bygger på en 8-delspuls där 3:5 polyrytmen går i 5/8 (se figur. 

11 nedan). Detta mönster har sedan anpassats till att passa in i en 4/4-delstakt. Låten går i 163 

bpm och är 3 minuter och 26 sekunder lång.  

 

Figur 11. Polyrytmen 3:5 noterad i 5/8-delstakt. 

I 4/4-delstakt ryms polyrytmen (i åttondelar) att spelas nästan två gånger. När polyrytmen 

upprepas den andra gången huggs den av så att den blir lite kortare för att passa in i takten (se 

figur. 12 nedan). 
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Figur 11. Polyrytmen 3:5 anpassad till en 4/4-delstakt.  

2:7 

2:7 är en instrumental låt som bygger på en 8-delspuls där 2:7 polyrytmen går i 7/8. Detta 

mönster har sedan anpassats till att passa in i en 4/4-delstakt. Låten går i 109 bpm och är 3 

minuter och 16 sekunder lång. 

3:7 

3:7 är en instrumental låt som bygger på en 8-delspuls där 3:7 polyrytmen går i 7/8. Detta 

mönster har sedan anpassats till att passa in i en 4/4-delstakt. Låten går i 109 bpm och är 3 

minuter och 15 sekunder lång. 

2:9 

2:9 är en instrumental låt som bygger på en 8-delspuls där 2:9 polyrytmen går i 9/8. Detta 

mönster har sedan anpassats till att passa in i en 4/4-delstakt. Låten går i 105 bpm och är 4 

minuter och 16 sekunder lång. 

Reflektion 
En insikt jag fick genom att skapa låtar baserade på polyrytmer, var hur svängigt det blev när 

ytterligare motrytmer introducerades mot bakgrunden av en polyrytm. I och med de 

överlagrade pulserna skapas naturliga symmetriska luckor som med enkelhet kan fyllas med 

kommenterande rytmer, som ett slags call and response-tänk. Ett tydligt exempel på detta kan 

höras i låten 2:9 (07:51) i ljudbilaga. 

Jag kom också till insikt om tempots betydelse för hur en polyrytm upplevs. I höga tempon 

blev många polyrytmer helt obegripliga i min mening. I allt för långsamma tempon blev 
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polyrytmerna också svåra att förstå, varför de flesta låtarna rör sig inom ramen för 

tempobeteckningen Moderato (108–120 bpm), måttfullt tempo helt enkelt. Sammantaget blev 

de tempon jag använde något långsammare än vad jag hade använt i normala fall när jag 

skriver popmusik i 4/4-delstakt. 

Att jobba med polyrytmer i popmusik på det här sättet har varit väldigt inspirerande och 

musiken har i mitt tycke en bra balans av nyskapande och lättsmälthet. Detta stämmer bra 

överens med det mål jag satte upp om att ”skapa rytmer som står ut från det vi hör i 

mainstream-pop idag. Vidare vill jag skapa något lättillgängligt men som bygger på något 

avancerat och vidga paletten för vad jag kan göra rytmiskt i en kontemporär pop-kontext.” 

I min mening var valet att begränsa mig harmoniskt och fokusera på rytmen väldigt 

stimulerande. Popmusik handlar idag mycket om att göra något enkelt, men när jag jobbar på 

en låt kan jag bli uttråkad och skriva onödigt komplicerat vad gäller både harmonik, melodik 

och rytmik. Genom att ta något som i grunden är komplext, som jag vill hävda att en polyrytm 

är, kunde jag istället fokusera på att göra dessa polyrytmer mer tillgängliga och svängiga i sitt 

uttryck. Att harmoniken är ganska enkel i låtarna är förmodligen bara positivt, då det möjligen 

kunde ha blivit ett alltför rörigt intryck om både harmoniken och rytmiken tävlade om alltför 

mycket uppmärksamhet samtidigt. 

I min process använde jag olika DAW:s som jag personligen anser passar sig bättre till olika 

steg i processen. Pro Tools använde jag primärt till audio-hantering, i det här fallet inspelning, 

redigering av sång samt slutmix. Pro Tools är fördelaktigt i dessa avseenden anser jag i och 

med dess precision. Ableton har däremot andra fördelar som tilltalar mig mer i de mer 

kreativa avseendena i produktionsprocessen. Ableton tycker jag lämpar sig utmärkt för att 

jobba snabbt under komponerings- och arrangeringsprocessen. Produktionen är idag av så stor 

betydelse för en låt enligt mig, vilket leder till att det är svårt att skilja på olika steg i 

processen då mixen och ett sound kan vara lika stor del av låten som det musikaliska 

innehållet, vad som spelas. Detta i sin tur gör att jag mixar en hel del även i Ableton under 

tiden som låten tar form. Dock gillar jag att göra slutmixen i Pro Tools och bara fokusera på 

att mixa. Det handlar nog mer om en procedur och ett arbetsflow som jag gillar personligen 

snarare än att det skulle vara bättre, rent tekniskt, att mixa i Pro Tools. 

Sammanfattningsvis har det varit en givande process och jag kommer definitivt att fortsätta 

att inkorporera polyrytmiska inslag i mina produktioner på olika sätt. 
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Förslag till framtida forskning  

Min förhoppning är att det här arbetet kan inspirera andra till att experimentera med sin musik 

på olika sätt för att utveckla popmusiken. I Likhet med min kandidatuppsats - Trummor på 

gitarr - Ett sätt för låtskrivaren att slå sig fram? - handlar det här arbetet om att ta någonting 

existerande, tolka det och göra någonting nytt av det. I kandidatuppsatsen var det 

trumnotation som trumkomp eller s.k. rudiments som adapterades till gitarrkomp och 

melodier. I den här uppsatsen har det istället handlat om polyrytmer och omarbetningen av 

dessa till fullfjädrade popproduktioner. Generellt tror jag att det är ett bra sätt att bedriva 

konstnärlig forskning – att använda något som redan finns men att göra det till sitt egna på ett 

unikt vis.  

 

  



 15 

Källförteckning/referenser 
 

AllMusic (2018) 

https://allmusic.com/album/polyrhythm-mw0000292305 [2018-06-06] 

Carlberg, A. (2017) Rytmisk manipulation: definitioner & analys av polyrytmik, polymetrik & metrisk 

modulation. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. 

Cooper, G. W., & Meyer, L. B. (1960). The Rhythmic Structure of Music. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Landin, Anna-Karin (2017) ”Det är inte din avhandling”. Filosofiska institutionen, Stockholms 

universitet. https://philosophy.su.se/samverkan/aktuella- h%C3%A4ndelser/du-%C3%A4r-inte-

din-avhandling-1.328557 [2018-06-06] 

Rishty, David (2018) ”The History of Swedish House Mafia: A Timeline”. Billboard. 
https://billboard.com/articles/news/dance/8261433/swedish-house-mafia-timeline-history 

[2018-06-06] 

Thomson, Jamie (2011) “Djent, the metal geek´s microgenre”. The Guardian. 

https://theguardian.com/music/2011/mar/03/djent-metal-geeks [2018-06-06] 

Weiss, David (2010) ”Tomas Haake: Messhuggah Goes It Alone”. DrumMagazine. 

http://drummagazine.com/tomas-haake-meshuggah-goes-it-alone/ [2018-06-06] 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Bilagor 

Bilaga 1 

DISCOnnect – Låttext 
 

Vers 
Under your spell, mm-mm-mmh, 
Trapped in my own kind of hell 
Have to escape 
The prison I’ve made 
Oh, you’ve got a hold on me, 
I’m slave to technology 
Held captive against my will 
Oh, you’ve got a, you’ve got a - you’ve got a hold on me 
 

Chorus 
I’m sitting here  
Tryin’ to break free 
I turn my phone off  
A black mirror staring back at me  
And I get no relief 
I need to disco, disco mm-mm-mmh 
Disconnect 
 

Drop 
Disco oh-oh-oh-oh-oh - disconnect 
Disco oh-oh-oh-need to disconnect 
Nobody’s watching, see? 
Come on and dance with me 
Do you wanna’ disco, disco mm-mm-mmh  
Disconnect? 
 

Vers II 
Can’t stay away, no no  
Addiction is eating away at my brain 
Have to escape 
The prison I’ve made 
Oh, you’ve got a hold on me, 
I’m slave to technology 
But I don’t wanna’’ be  
 

Chorus II 
Sitting here tryin’ to break free 
I turn my phone off  
A black mirror staring back at me  
And I get no relief 
I need to disco, disco mm-mm-mmh 
Disconnect 
 

Drop II 
Disco oh-oh-oh-oh-oh - disconnect 
Disco oh-oh-oh-oh-oh - need to disconnect 
Nobody’s watching, see? 
Come on and dance with me 
Do you wanna’ disco, disco mmh 
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Disconnect? 
 
 

Stick 
Wasting my time x3 
 
Wasting my time, when all I wanna’ do is feel alive 
Disc-ooh-nnect me 
Take me offline 
Wasting my time 
 
A whole night wasted online  
Staring at stupid screens all the time 
I keep scrolling down 
 
All I wanna’ do is feel alive 
 
Disc-ooh-nnect me 
Wasting my time 
Take me offline 
 
All I wanna’ do is in real life 
 

Chorus III 
Tryin’ to break free 
I turn my phone off  
A black mirror staring back at me  
And I get no relief 
I need to disco, disco mm-mm-mmh 
Disconnect 
 

Drop III 
Disco oh-oh-oh-oh-oh - disconnect 
Disco oh-oh-oh - need to disconnect 
Nobody’s watching, see? 
Come on and dance with me 
Do you wanna’ disco, disco mmh-m 
Disconnect? 
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Bilaga 2 

Can’t Stop Time – Låttext 

Vers 
I can’t help but look back 
In the rear-view mirror 
My own private lost and found 
Collected recollection 
 
I don’t wanna’ look back 
In the rear-view mirror 
Looking to the future hurts my eyes 
Let’s hope it is ‘cause it’s bright  
 

Pre-Chorus 
Keep losing time, losing my mind 
Still chasing dreams, a silver lining 
 
Drowning in my, head every night 
Gotta’ find stable ground, a place to unwind 
 
Can’t press rewind  
Can’t stop time 
 

Chorus I 
Everything is spinning 
Round and round 
Moving fast, yhea, way too fast now 
Slow it down 
 
Having trouble separating 
Days from years 
 
Time is moving faster flying  
Can’t stop time 
 

Vers II 
I don’t wanna’ spend all my time  
In the rear-view mirror 
I don’t wanna’ worry all the time 
Ooh no - oh 
 
I don’t wanna’ look back 
In the rear-view mirror 
Everything looks better in hindsight 
Brighter colors and pretty lights  
 

Pre-Chorus 
Keep losing time, losing my mind 
Still chasing dreams, a silver lining 
 
Drowning in my, head every night 
Gotta’ find stable ground, a place to unwind 
 
Can’t press rewind  
Can’t stop time 
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Chorus II 
Everything is spinning 
Round and round 
Moving fast yhea way too fast now 
Slow it down 
 
Having trouble separating 
Days from years 
 
Time is moving faster flying  
Can’t stop time (x2) 
Oh no 
Slow it down 
Can’t stop time (x3) 
 
 
 

Vers III 
I can’t help but look back 
In the rear-view mirror 
Take a stroll down memory lane 
When I’m feeling sentimental 
 
I don’t wanna’ look back 
In the rear-view mirror 
Looking to the future hurts my eyes 
Let’s hope it is ‘cause it’s bright  
 

Chorus III 
Everything keeps spinning, spinning 
Round and round 
 
(still chasing dreams, a silver lining) 
 
Having trouble separating 
Days from years 
 
Time is moving faster flying  
Can’t stop time (x4) 

 
 


