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Abstract 

Sång har alltid varit viktig för mig och var min ingång till att börja skriva och producera låtar. 

Tidigare då jag har producerat och spelat in mina låtar har jag upplevt att jag inte lagt 

tillräckligt med tid och energi på sångproduktionen. Syftet med uppsatsen är att fördjupa 

kunskapen inom sångproduktion och att undersöka hur och med vilket sound sång kan ta mer 

utrymme i en produktion. Den största delen av arbetet har varit att jobba med tre egna låtar 

där jag arrangerat, spelat in och redigerat sång. Vidare har jag läst texter och intervjuer av 

producenter för att samla kunskap om hur de jobbar med sångproduktion. Arbetet har också 

bestått av att lyssna på ett antal låtar som inspirerar mig på olika sätt där jag har analyserat 

och försökt identifiera hur sångproduktionen låter. Reflektionen i uppsatsen kretsar i 

huvudsak kring psykologin vid en sånginspelning, vikten av att jobba på sitt instrument och 

att forma sångproduktionen efter sångens karaktär och uttryck. Genom att ge mer tid åt 

sångproduktionen i mina låtar har jag gjort insikter i vilka metoder som fungerat bra för mig 

och hur jag vill jobba vidare med sång i framtiden. 

Nyckelord: Sångproduktion, musikproduktion, leadsång, inspelning, röst 
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Inledning 
Jag har alltid älskat att sjunga och sången var min ingång till att börja skriva låtar och 

producera. Den musikgenre jag som musikskapare och artist befinner mig inom är pop, ofta 

med influenser från soul och RnB. Inom denna genren är sången central. Tidigare då jag har 

producerat och spelat in mina låtar har jag upplevt att jag inte lagt tillräckligt med tid och 

energi på sångproduktionen, trots att den är så viktig. Jag har ofta jobbat med producenter 

som i grunden är musiker men inte sångare. I arbetet med en kommande EP i mitt 

artistprojekt har jag velat utveckla sångproduktionen och lära mig mer om hur jag kan arbeta 

med den. Som artist och producent är det viktigt för mig att bli bättre på att spela in min sång 

och definiera vilka metoder i en inspelningssituation som passar mig bäst. Det stilmässiga 

soundet jag eftersträvar i mina låtar innehåller mycket sångproduktion med flera lager av 

sång- både leadsång, körer och ad libs. Tillsammans bidrar sången till låtens sound och 

ljudbild och blir en viktig del av produktionen. Jag har velat ge tid till att experimentera och 

utforska olika idéer för att undersöka vilka arbetssätt som fungerar bra för mig. Genom att 

reflektera över vad som sker i processen av att spela in och jobba med sångproduktionen i 

mina låtar har jag velat fördjupa förståelsen för hur man kan jobba mer med sång i sina låtar. 

 Syfte 

Syftet med uppsatsen och det tillhörande konstnärliga arbetet är att fördjupa kunskapen inom 

sångproduktion och att undersöka hur och med vilket sound sång kan ta mer utrymme i en 

produktion. Syftet har konkretiserats i tre frågor: 

Frågeställningar 

- Hur vill jag att sångproduktionen ska låta i mina låtar? 

- Hur kan jag jobba med sångproduktion för att den ska bli en större del av 

musikproduktionen? 

- Finns det metoder och arbetssätt som underlättar för mig att lyckas med en 

sångtagning? 
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Metod 
Mitt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med arbetet är indelat i tre delar. Genom att läsa 

texter och intervjuer av producenter har jag samlat kunskap om hur de jobbar med 

sångproduktion. Vidare har jag lyssnat på låtar som inspirerar mig på olika sätt där jag tycker 

att sångproduktionen är lyckad. Jag har analyserat och försökt definiera hur sångproduktionen 

låter. Det stora arbetet har varit att jobba med mina egna låtar tillsammans med min 

medproducent, Jonathan Streng, som gett sitt medgivande till att vara nämnd vid namn i 

uppsatsen. Vi har arrangerat och spelat in sång till tre låtar som är med på en kommande EP i 

mitt artistprojekt. Jag har reflekterat över processen och försökt definiera hur olika arbetssätt 

har fungerat. 

Hur jobbar dagens producenter med sång? 

Något flera producenter skriver om är att det viktigaste för att lyckas med en bra sångtagning 

är att jobba med en duktig sångare. Att få sångaren att vara bekväm vid inspelning och att 

fokusera på uttrycket och budskapet i sången är det centrala. Oavsett hur bra utrustningen är 

eller hur pass väl sången redigeras i efterhand så kommer nyckeln vara bra sång med karaktär 

och känsla redan vid inspelning. Matthew Weiss (2018) skriver i sin guide till vokal 

produktion om hur han avgör ifall en sångtagning är bra och att det i första hand inte handlar 

om pitch, rytm eller intonation utan ifall han tror på det som sjungs. Att sången är 

övertygande och trovärdig och att budskapet går fram är det viktigaste. När han upplever att 

sångaren inte har fokus på låtens budskap och känsla ber han personen att berätta vad låten 

handlar om eller hur en musikvideo till låten hade sett ut. På så sätt kan han hjälpa sångaren 

att hamna i rätt fokus igen. Att ha rätt känsla och inlevelse i sången gäller även för körer och 

dubbar. Paul White (2012) skriver i sin text om vokalproduktion att en sångare behöver jobba 

hårdare för att leverera uttryck och känsla vid inspelning av dubbar och körer eftersom flera 

sångtagningar på varandra skalar bort en del av nerven och uttrycket. Det går alltså inte att 

luta sig tillbaka på mängden sångspår. 

Ett annat knep för att få en bra sångtagning är att inte ta för många tagningar. Thomas Brett 

(2019) skriver i sin text om sånginspelning att ju fler gånger en sångare sjunger om en låt 
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desto mer självmedveten och självkritisk blir sångaren. Därför är det ingen idé menar han, att 

sjunga in låten överdrivet många gånger. Det handlar också om att spara på sångarens röst och 

att den inte ska låta trött. Att ha massvis med sångtagningar att välja mellan i redigeringen gör 

dessutom efterarbetet mer krävande. ”Less is more” är ett passande uttryck i sammanhanget.  

När det kommer till att tunea sången finns det olika skolor. Thomas Brett (2019) menar att det 

kan vara värt att tunea sången innan man väljer mellan olika sångtagningar så att man inte 

väljer bort en sångfras på grund av intonationen. Något som senare i processen hade kunnat 

räddas och gjort att den frasen inte hade behövts väljas bort. Finneas O’Connell som 

producerat albumet ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” med artisten Billie Eilish, 

säger i en intervju med Paul Tingen (2019) att han använder autotune som en effekt men 

aldrig för att rädda en tagning. Om en ton är sjungen lite sur så låter han den vara så. Finneas 

O’Connell använder också reverb i liten utsträckning och använder effekten på väl valda 

ställen och låtar. Att låta sången vara torr bidrar till intimitet och känslan av att någon är 

precis intill dig och sjunger. Paul White (2012) påstår att ett kort, ljust reverb med lite pre 

delay skapar den luftiga och karaktäristiska sångsoundet som finns i många poplåtar. 

Rytm och tajming är en annan viktig aspekt av en sångtagning. Här menar flera producenter 

att mycket går att jobba med i efterarbetet av sången. Matthew Weiss (2018) skriver att 

tajmingen inom pop oftast handlar om att flytta bak sången en aning, så att den inte känns för 

”på”. Det är också viktigt att dubbar och stämmor har samma tajming som leadsången, 

framför allt att konsonanter kommer samtidigt.  

Lyssna, identifiera och analysera låtar 

Jag har valt att lyssna på och analysera några låtar som jag tycker har en lyckad och intressant 

sångproduktion. Jag har lyssnat på varje låt flera gånger där jag först fokuserat på leadsången, 

sedan körer och dubbar och sist annan sång som ad libs eller andra vokala inslag. Då jag 

lyssnat upprepade gånger har jag ofta upptäck nya saker vid varje lyssning.  
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Dua Lipa - Break My Heart (2020) 

Den här låten har jag valt att analysera främst för att den är helt ny och jag vill undersöka hur 

dagens kommersiella pop med en etablerad artist kan låta.  

Jag upplever att man varit väldigt avsiktlig med hur och när man använt effekter på sången i 

den här låten. Det går snabbt från att vara lite till mycket och känns genomtänkt. Effekterna 

på sången matchar fraserna och sångsättet. Sångeffekterna förstärker på så sätt sångens 

karaktär. Leadsången låter generellt torr med ett kort delay. Det låter som att man gjort en 

automationsåkning där det är delay i början av frasen men som sedan avtar i slutet. Att sången 

är så torr i slutet av frasen bidrar till en nära och tight känsla. Vissa fraser slutar istället med 

ett långt reverb-släng som blir en effektfull kontrast. I bryggan är det mycket reverb och delay 

på sången för att sedan leda in på en väldigt torr och nära refräng. Körer och stämmor låter 

som att de är sjungna av Dua Lipa. Det är på så sätt ingen tydlig kör utan mer dubbar. Det 

varierar mellan över och understämmor som ibland bara är med på enstaka ord. I sticket är det 

också en oh-stämma. Andra vokaler jag hör i den här låten är som ett slags svep in till nya 

delar, i övergångarna. Det är processade ljud där det inte helt går att urskilja om det 

ursprungligen är sång eller annan ljudupptagning. In till vers två hör man ljudläggning med 

folk som glatt pratar och tjoar, likt en fest, samtidigt som musiken, främst basen, filtreras. 

Detta gör att det låter som att man hör låten spelas på en fest vilket är en effektfull och kreativ 

idé, tycker jag. Ad libsen som kommer i refrängerna mot slutet är lättsamt sjungna och med 

mycket reverb. Det blir en tydlig kontrast till resterande sång.   

Emilie Nicolas - Future (2018) 

Emilie Nicolas har länge varit en förebild musikaliskt för mig. Hennes låtar har en ljudbild 

som jag tycker är fantastisk. Den är full av härliga ljud utan att bli stökig. Jag upplever 

fortfarande att jag hör nya detaljer varje gång jag lyssnar på hennes låtar. Emilie har också ett 

eget sätt att sjunga på med ett personligt melodispråk. Därför är det intressant för mig att 

analysera hur sången låter lite mer noggrant.  

I den här låten är det väldigt mycket vokalproduktion med effekter som går in och smälter 

ihop med andra instrument där det ibland är svårt att skilja på vad som är sång och vad som är 

synthar eller andra ljud. Det hörs många pitchade ad libs med förvrängd formant som dyker 
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upp bara en gång. De fungerar ibland som rytmiska inslag och ibland mer som licks. Ofta är 

de blöta av reverb i kontrast till sången. Vokalerna är varierande i melodi och sound och är allt 

ifrån distade till att gå baklänges eller vara ändrade i pitch. Det finns även inslag där röster 

hörs, mer som ljudläggning. Vokaler används ofta i övergångar. Leadsången låter mestadels 

torr med reverb-släng på sina ställen, oftare i början av en fras och inte mot slutet. Det är 

dubbar med på vissa fraser och under första refrängen. Dessa är väldigt tighta och det låter 

som att vissa ord kan ha viskats för att ge mycket luft. Här finns inget tydligt körpaket. 

Stämmorna och dubbarna är en blandning av Emilies röst som låter naturlig och sång som 

låter onaturligt processad och pitchad. Stämmorna låter nästan spontana och varierande, lite 

som ad libs ibland. 

Seinabo Sey - Good In You (2018) 

Jag inspireras av Seinabos sång och melodier och hennes låtar innehåller ofta mycket sång. 

Därför valde jag en av hennes låtar för att analysera sångproduktionen noggrannare. 

Leadsången låter överlag ganska torr med automatiserade delay-släng på sista ordet i många 

fraser. Refrängen låter blötare, framför allt första meningen. Rösten låter naturlig och det är 

inga dubbar vad jag kan höra i verserna. I den här låten finns en tydlig kör med olika röster, 

inte bara Seinabos. Kören sjunger både text och oh-stämmor. Den växlar mellan att dubba 

melodin och framförallt förstärka vissa ord med att ha många stämmor. Kören bidrar till en 

gospel- och soulkänsla. Det finns också vokaler som fungerar mer som perkussion och skapar 

rytm och driv i form av ”hey” och ”woh” rop. I versen kan man höra en manlig kör långt bak i 

mixen som sjunger ”hey” på backbeat som sedan är med på varje fjärdedels slag i refrängen. 

Mura Masa, Nao - Complicated (2018) 

Det finns musikaliska liknelser mellan den musik som Nao gör och min musik. Hon är en 

artist jag influeras mycket av och jag gillar hur hon skapar svängig musik med mycket energi 

och uttrycksfulla melodier. Mura Masa är en producent som jag tycker är kreativ och som 

inspirerar mig. Därför vill jag analysera sångproduktionen i en låt de gör tillsammans.  

I den här låten är leadsången torr till en början men en bit in i första versen hörs ett delay. Här 

används delay- och reverbeffekter av och på. Det går från att låta torrt i en fras till väldigt 
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mycket delay i nästa fras, vilket blir effektfullt. Det är ofta mer effekter i slutet av fraser. I 

bryggorna och refrängerna hörs fler dubbar, ofta en oktav ner och oh-stämmor. Melodin i B-

delen av refrängen består av sång som låter väldigt processad. Texten är otydlig och det är 

själva soundet och rytmen i sången som är det viktiga. Till detta hörs ad libs sjungna av Nao 

med mycket reverb. Det hörs även svaga ”hey” som är sjunga starkt av en manlig röst men 

som ligger svagt i mixen. De blir som en del av trumpaketet.  

Ariana Grande, Social House - boyfriend (2019) 

Jag gillar hur Ariana gör poplåtar med inslag av RnB. Det är genremässigt i samma område 

som jag vill befinna mig med min musik även om min musik inte är lika kommersiell. Det är 

intressant hur Arianas låtar har så mycket sångproduktion med mycket av allt, utan att det blir 

för rörigt.  

Låten börjar med en sångeffekt som låter som en vocoder. Det är flera täta stämmor som 

bildar ett sångpaket och fungerar lite som ett dragspel eller något annat harmoniskt 

instrument. Efter introt filtreras sångpaketet och hamnar längre bak i mixen, mer som en 

matta. Med det soundet är vokalpaketet med i stora delar av låten. Det är mycket sång i 

refrängen med en typ av ”call and response” där Ariana svarar sin egen sång. Trots att det är 

mycket sång i form av dubbar, stämmor och ad libs blir det inte rörigt, tycker jag. Jag 

upplever att placeringen av sången spelar en viktig roll här. Leadsången ligger i mitten medan 

körer och dubbar ligger panorerat åt sidorna. Sångsvaren panoreras kraftigt och skiftar mellan 

att ligga i höger och vänster sida. Detta bidrar till att svaren låter som ad libs samtidigt som de 

är en del av refrängmelodin. I refräng två får körerna ett annat sound och låter mer som en 

distad vocoder. Här spelar inte instrumenten vilket bidrar till ytterligare variation. Leadsången 

har mycket delay-effekt. Det går att höra extra tydligt under låtens sista sekunder då man hör 

sången klinga ut. Sista refrängen är EQ:ad på ett sätt som låter som en megafon. Denna 

förändring gör att refrängen känns som ett outro.  

Daniela Rathana - Nu till livet (2019) 

Daniela Rathana är en ny ”up-and-coming artist” som jag tycker gör bra låtar med snygga 

produktioner. Produktionerna känns kreativa och har mycket sång. 
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Det är många dubbar och stämmor i den här låten, på väl valda ställen. Vad jag kan höra är det 

Daniela som sjunger alla stämmor. Det finns också stämmor i låten som låter mer onaturliga 

och är högt pitchade. I verserna är det vissa fraser som har en dubb eller oktaveringsstämma, 

där stämmorna förstärker frasen. Vissa körer låter som två tydliga stämmor medan andra är 

mer som ett stort paket med flera röster. Leadsången låter naturlig och nära. Det låter som att 

sången inte är pitchad eller som att den är pitchad på ett sätt så att det inte hörs tydligt. 

Sången låter torr med ett kort delay och längre reverb-släng på slutfraser. Det är ett långt 

reverb-släng in till första refräng som håller i länge. Sista ordet i refrängen är helt torr och 

ensam vilket blir väldigt effektfullt. I refrängen sjungs en körstämma över bokstaven ”m” och 

det är samma fras som refrängmelodin avslutas med. Några gånger hör man ljud från någon 

miljö bryta fram lite svagt, som ljudläggning. Det låter som ett barn som pratar. Mot slutet 

hörs en man eller en ned-pitchad Daniela som sjunger och spelar piano, med gospelkänsla och 

mycket wailande. Det låter som en del av ljudläggningen. 

Vokalproduktion i mina låtar - genomförande och resultat 

Tillsammans med min medproducent, Jonathan Streng, har vi arrangerat, spelat in och editerat 

sång till tre av mina låtar till en kommande EP. I det här avsnittet beskriver jag vår 

arbetsprocess och reflektioner jag gör under arbetets gång samt resultatet av vårt arbete. 

Let Me In 

Låten skrevs till en början av Jonathan Streng och en kompis till honom. De skapade en idé 

som jag tyckte skulle kunna bli något passande till mitt artistprojekt. Från den idé som fanns 

skrev jag och Jonathan vidare på låten. Något som vi valde att behålla och som var en kärnfull 

del av låten var kören i versen som sjunger ”Why won’t you let me in?” Jag uppskattade 

soundet och karaktären på kören och därför valde vi att spela in min sång ovanpå den sång 

som redan fanns göra ett körpaket. Att försöka efterlikna någon annans sång var mycket 

svårare än att sjunga in dubbar till min egen sång, som jag oftast gör. Uttrycket och sångsättet 

som kören var inspelad med var effektfull då jag upplevde det tight, växande i volym och med 

mycket nerv. En sångstil som jag fick anstränga mig för att efterlikna men som låter bra som 

kör i sammanhanget. 
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Leadsången spelade vi in hemma hos Jonathan, då skolan var stängd under den period vi 

planerat för inspelning. Vi satte upp madrasser, filtar och kläder för att att ljuddämpa rummet 

så mycket som möjligt. Första inspelningen av sången blev inte helt lyckad. Vi spelade in på 

eftermiddagen, samma dag som vi hade spelat in en annan låt på förmiddagen. Jag sjöng och 

Jonathan satt vid datorn. När vi hade spelat in ett tag fick både jag och Jonathan en energi-

dipp. Jag upplevde att rösten inte riktigt höll och att sången inte blev så bra, vilket helt klart 

påverkade mig psykiskt. Under inspelningen gav Jonathan mig en del input om tajmning och 

pitch. Ju längre vi höll på desto mer dalade mitt självförtroende och jag blev mer och mer 

fokuserad på min prestation snarare än låtens känsla och innehåll. Efter vi tagit ett antal 

tagningar kände vi oss ändå nöjda och klippte mellan tagningarna för att få en leadsång. När 

jag lyssnade på inspelningen dagen efter upplevde jag att energi-dippen hördes i min röst och 

att jag lät ledsen. Det var inte den känslan jag velat uppnå med sången och därför valde vi att 

spela om den på nytt, dagen efter. Den här gången valde vi att fokusera mer på låtens handling 

och budskap. Jag försökte också att inte tänka efter för mycket när jag sjöng utan ha fokus på 

att berätta handlingen i låten. För att testa något nytt lät vi Jonathans boendekompis lyssna 

medan vi spelade in en tagning. Det hjälpte mig att komma tillbaka till att förmedla låten och 

berätta en historia. Resultatet blev en aning skakigt men med mycket nerv och närvaro. Det 

blev tydligt när vi jämförde sångtagningarna från de olika tillfällena, att det fanns mer energi i 

tagningarna från det senare tillfället. För mig hjälpte det att ha fokus på låtens budskap och 

känsla. Det passade mig bäst att sjunga sången från början till slut av just den anledningen. 

Där det var svårare eller känsligare partier kunde vi sedan gå tillbaka och spela om just de 

delarna. Vi lyssnade efter att ha spelat in ett par tagningar och diskuterade om det var något 

som jag skulle göra annorlunda. Sedan spelade vi in på nytt.  

Vi ville testa att ha en 

ganska nära känsla på 

leadsången och att den 

skulle kännas relativt 

torr. Vi referenslyssnade 

på låtar med sångsound 

vi tyckte skulle vara 
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Figur 1. Skärmavbild på reverb som använts i ”Let Me In”. 



passande och insåg att leadsången i flertalet låtar låter både nära och torra men att det 

samtidigt finns lite reverb långt bak som ger sången luft och rum. Därför testade vi att lägga 

på reverb på sången som vi sedan skar i EQ:n, i de frekvenser där sången främst jobbar. Det 

blev ett lyckat resultat där sången kändes nära med reverb som gav luft utan att störa eller 

smeta ut sången. Vi jobbade med tre olika reverb (fig 1), ett av dem var ett hall reverb på 2,3 

sekunder som vi automatiserade mer. Formanten på det reverbet är lite ändrat så att karaktären 

skulle kännas mörkare än leadsången. Vi lade också på ett delay med kort feedback. Under 

låten har vi automatiserat 

reverb och delay och 

använt olika mycket i 

olika delar av låten (fig 

2). Refrängen ville vi 

skulle kännas tight och 

torr. För att förstärka den 

effekten ökade vi därför 

reverb- och delay-

effekterna i slutet av 

bryggan så att 

övergången till det torra skulle bli mer dramatisk. I refrängen har vi sångdubbar och även 

viskdubbar för att förstärka den nära känslan. Vi jobbade mycket med tajmingen av dubbarna, 

både vid inspelning och redigering, så att det skulle kännas som ett tajt och rytmiskt paket. 

Här ville vi inte att det skulle kännas som en kör med olika röster utan ett dubbpaket till 

leadsången. I versen fanns det utrymme för att leka med reverbet och därför testade vi det låta 

det vandra uppåt i pitch. En rolig idé som vi tyckte blev effektfull. Stämmor och dubbar har vi 

valt att ha med på ord eller fraser som vi velat förstärka, lyfta fram eller utveckla. I sticket har 

vi mer reverb på sången vilket ger en svävande känsla som är passande för partiet. Vi har 

också använt oss av panorering i ad libsen för att skapa rörelse. 

Parallellt med att vi har jobbat med helhetsproduktionen på den här låten har vi använt sång 

som inslag. Det finns ordlösa melodier som vi filtrerat kraftigt för att få de att gå ihop med 

bakgrunden. Vi har också dubbat vissa synthslingor med sång för att få till effekten av att 
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Figur 2. Skärmavbild på hur reverb och delay har 
automatiserats. 



sångproduktionen går in i den övriga produktionen. I övergångar har vi också använt oss av 

sång, dels i form av en distad melodi med mycket reverb som leder in till refrängerna.  

Where do we go? 

När jag och Jonathan började planera för sånginspelning till den här låten insåg jag att det 

skulle bli svårt att överträffa slasksången som redan fanns inspelad. Jag tyckte att nerven och 

känslan i den tagningen var lyckad. Vi lyssnade därför för att se om kvaliteten på den 

inspelningen kunde vara bra nog att använda oss av och insåg att det mesta lät bra. Det var 

några biljud på vissa delar och ett par ord som var dåligt uttalade. Vi prövade att spela in ny 

sång hemma hos Jonathan för att se om vi kunde få det att låta som att allt var inspelat vid 

samma tillfälle. Slasksången hade vi spelat in i en ljudisolerad studio med en Neumann TLM 

103 mikrofon. Vid den senare inspelningen använde vi oss av en Neumann U87 mikrofon 

hemma hos Jonathan, i ett sovrum med madrasser och filtar. Då vi upplevde att tagningarna 

gick ihop bra valde vi att utgå ifrån slasksången och spela om de delar som vi inte var nöjda 

med. 

Vi valde att använda ett 

reverb på 2,1 sek på 

leadsången, som vi har 

automatiserat en hel del 

(fig 3 och 4). För att få 

till en nära känsla på 

slutet av några fraser 

minskade vi gradvis på 

effekten till att vara helt 

av på sista ordet. I andra 

fraser gjorde vi istället 

en ökning för att få till en efterklang på orden. Här lyssnade vi och valde det som kändes 

naturligast. För att få en större känsla i refrängen lade vi till ett åttondels ping pong delay (fig 

3). Vi side chainade delayet till sången så att det skulle höras mer när inte leadsången låter. 
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Figur 3. Skärmavbild på reverb och delay som används i ”Where 
do we go?”.



Delayet blev på så sätt 

mer framträdande som 

ett eko på en fras men 

gjorde inte sången rörig 

med att ständigt höras 

lika mycket.  

Jag upplevde ett lyft i 

refrängen när vi spelade 

in dubbarna. Jag 

överdrev något i 

uttrycket, sjöng extra luftigt och med mycket känsla. Resultatet blev inte på något sätt 

överdrivet utan bidrog till en bra helhetskänsla i sången. Precis som Paul White (2012) skriver 

så upplevde jag det positivt för sången att ge extra i uttryck och karaktär i dubbarna. 

Arrangemang och produktion har ändrats flertalet gånger i den här låten. Vi har bytt ut, flyttat 

runt och skrivit om delar för att till slut hitta rätt sound. Någonting som följt med från tidigare 

versioner av låten är kören som svarar leadsången i refrängen med: ”Where do we go, where 

do we go?” Eftersom refrängmelodin har en del mellanrum mellan fraserna letade vi efter 

något att ha i luckorna. Jonathan använde sig av sånginspelning som han lekte och 

experimenterade fram en ny melodi och sound på. Den frasen har vi sedan utvecklat och 

använder oss av på fler ställen i låten. I en mer uppklippt och filtrerad version ligger samma 

sång i bakgrunden på flera ställen av låten. 

Gratitude 

Jag hade en idé om att jag ville skriva en kort låt som ett outro till EP:n som skulle handla om 

tacksamhet. Jonathan spelade in en ackordgång på ett piano med glittrande ljud till och 

skickade till mig. Jag skrev sedan text och melodi till ackordgången, hemifrån, och spelade in. 

Jag använde mig av en dynamisk mikrofon, Shure SM 58, i ett rum som inte är isolerat och 

sjöng in text och melodi samtidigt som jag skrev den. Jag spelade också in ad libs och 

improviserade fram melodier som jag tänkte att vi kunde använda oss av. Det fanns en härlig, 

okonstlad känsla i slaskinspelningen som lät operfekt och ostädad. Känslan var passande för 
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Figur 4. Skärmavbild på hur reverb och delay har automatiserats.



låten. Kvaliteten på inspelningen var dock inte tillräckligt bra och vi ville också spela in en 

vers till. Det var svårt att spela om sången och försöka ha samma lediga känsla som tidigare. 

Att stå i ett uppbyggt sångbås, även om det inte var särskilt glamoröst och veta att ”nu gäller 

det” påverkade prestationen. Det blev svårt att sjunga rätt upp och ner och inte tänka för 

mycket. Efter ett tag flyttade vi ut mikrofonen så att jag kunde stå och se ut genom ett fönster. 

Jag upplever att det blev något enklare, kanske främst tack vare förändringen som hjälpte mig 

att bryta tankemönstret jag hade. 

Tidigt i processen visste vi att vi ville mixa det naturliga och fina med effektförändringar som 

autotune och pitch. Vi testade att ändra formanten på leadsången med pluggen Soundtoys 

Alterboy och tyckte att det blev en bra effekt. Något som gjorde att effekten kändes mer 

naturlig var att lyssna på sången och höra när tonen naturligt ändrade formant och sedan 

använda pluggen för att förstärka den effekten. På ad libsen använde vi mer drastiska effekter 

som autotune, formantförändringar och pitchförändringar. Några sångpartier valde vi att ha 

som de var, utan drastiska effekter. Vi behöll tagningarna jag spelat in hemifrån med 

mikrofonen som lät burkig, då vi inte tyckte att det störde på ad libsen. Det blev ett sound 

som istället passade för att komma ifrån den polerade känslan.  

Hemifrån hade jag 

spelat in all sång 

med mycket effekt 

från två av Logics 

egna reverb (fig 5). 

Vi valde att behålla 

de två effekterna på 

sången. Det kan ha 

varit så att 

reverbets sound 

påverkade vilken 

melodi jag sjöng och även uttrycket i min sång. Vi tyckte i alla fall att soundet passade bra 

och valde att behålla det. 
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Figur 5. Reverb som används i ”Gratitude”.



I den här låten har vi med en kör som nynnar en melodi. Oftast i mina låtar eftersträvar jag ett 

tight körpaket med min egna röst, som mer ska kännas som ett tillägg på leadsången. Den här 

gången ville vi komma åt en annan körkänsla, med större storlek och fler röster. Den skulle 

gärna kännas lite ledig och behövde inte vara helt tight. Jag sjunger några stämmor själv, 

Jonathan sjunger någon stämma och en kompis som Jonathan delar boende med är också med 

och sjunger ett par stämmor. I partiet då kören sjunger är det mycket som händer samtidigt, 

både i musiken och i sången. Vi ville att det skulle kännas som at mycket händer utan att bli 

för rörigt. Därför lyssnade vi igenom och bestämde vad som var i fokus och såg till att det 

hördes tydligt. Om något inte hördes alls eller krockade med något annat tog vi bort det helt 

och hållet. 

Avslutande reflektion 
I det här avsnittet reflekterar jag över min process och försöker besvara frågeställningarna jag 

ställde tidigare i uppsatsen.  

- Hur vill jag att sångproduktionen ska låta i mina låtar? 

- Hur kan jag jobba med sångproduktion för att den ska bli en större del av 

musikproduktionen? 

- Finns det metoder och arbetssätt som underlättar för mig att lyckas med en 

sångtagning? 

Skit in, skit ut 

En lärare inom låtskrivning och inspelning under mitt folkhögskoleår sa ofta till oss elever: 

”skit in, skit ut.” Uttrycket var lite som hans motto och med det ville han poängtera vikten av 

att instrumenten låter bra redan vid inspelning, utan pluggar eller effekter. Egentligen är det 

inga nyheter att det viktigaste för en bra sångtagning är bra sång. Det har blivit särskilt tydligt 

för mig vid sånginspelningen till min EP. Jag som är sångare i grunden har de senaste åren 

inte fokuserat på mitt instrument. Självklart är det utvecklande att skriva låtar, lyssna på 

musik, identifiera artisters sångstilar, spela in sin egen sång och jobba med den. Att däremot 
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jobba medvetet med teknik och uttryck har inte varit i fokus och det blir tydligt för mig när 

jag ställer mig i ett sångbås och ska leverera. Som independent artist är det mycket att göra 

kring att skriva och släppa musik. För mig har det lätt till att sången, som är så viktig för mig, 

har kommit i kläm. I fortsättningen vill jag hålla min sång mer aktiv, då sångprestationen är 

det viktigaste för att få en bra sångtagning. 

Att jobba med sångens uttryck 

Det finns inget tydligt svar på hur jag vill att sångproduktionen ska låta i mina låtar. Det som 

blivit tydligt för mig är däremot att det gäller att lyssna på sången, dess melodi och uttryck, 

och matcha effekterna till den. Det är något jag hört i många av de låtar jag lyssnat på och 

analyserat. Jag tycker också att det gett liv till mina egna produktioner då jag och Jonathan 

automatiserat och jobbat med reverb och delay. Det har varit bra att jobba med mängden 

effekter och blivit en bra effekt att göra snabba förändringar för att skapa kontrast. I två av 

låtarna jag jobbat med inför EP:n ville jag komma åt ett nära sound som ändå skulle kännas 

luftigt. Att använda EQ på reverbet visade sig vara en effektiv metod för att behålla sångens 

närhet. Genom att sidechaina delayet till leadsången lyftes effekten fram främst när 

leadsången inte lät vilket gav sången luft och rymd, utan att ”kladda till.”  

Varför sjunger jag bättre när det inte gäller? 

Det finns ett uttryck som heter ”demo-sjuk” som innebär att det är lätt att fastna för en demo 

och vilja behålla komponenter av en produktion som till en början var menade att vara 

tillfälliga. När det kommer till sånginspelning har jag hamnat där många gånger. Det är sällan 

jag hör en ny inspelning av en leadsång och direkt känner mig helt nöjd. Det nya är ovant och 

känns inte helt bekvämt. Jag tror också att slasksång ofta är bra på många sätt. Det finns något 

magiskt över det okonstlade och enkla i sång som är sjungen när det inte finns krav på att det 

ska bli bra. Har dessutom sången spelats in nära inpå att text och melodi skrivits finns ett 

tydligt fokus på låtens innebörd och man har inte börjat tänka efter så noga hur man ska 

sjunga. Resultatet kan då bli mer ärligt och opolerat. Det kan vara en bra idé att därför se till 

att förutsättningarna vid slaskinspelningen är tillräckligt bra för att kunna användas. Om något 

ord blir fel sjunget kan det vara värt att ta en tagning till, även om tanken är att inte använda 
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tagningen. Samtidigt är det viktigt att hitta strategier för att lyckas vid en ny sånginspelning 

då det ofta är nödvändigt. För mig hjälpte det att ha fokus på låtens budskap och känsla och 

det passade mig bäst att sjunga sången från början till slut av just den anledningen. Jag håller 

med Matthew Weiss (2018) i att är det viktigaste för att avgöra om en sångtagning är bra är 

om sången är övertygande. Att känslan och budskapet når fram är centralt. 

Jag har insett att jag är känslig för att få konstruktiv kritik under inspelning då det gör mig 

självkritisk. När Jonathan kommenterade uttrycket och känslan, eller gav positiv feedback 

påverkade det mig bättre. Jag tror att det skulle kunna hjälpt att ha övat mer på sången innan 

inspelning. Då hade pitch och tajming kanske varit mer på plats och det hade varit enklare att 

ha fokus på uttrycket. Under inspelningen av låtarna har det också blivit tydligt att det inte är 

nödvändigt att spela in överdrivet många tagningar. Precis som Thomas Brett (2019) skriver 

så ökade min självkritik ju fler tagningar vi tog och oftast var det en ganska tidig tagning som 

blev bäst. Det är alltså onödig energi att spela in alltför många gånger. Desto viktigare blir det 

att vara förberedd, att ha övat på låten och ha fokus redan vid första tagningen. 

”Var" och ”när” spelar roll 

Vid perioden för inspelning av stora delar av sånginspelningen var Kungliga Musikhögskolan 

stängd vilket begränsade oss till att använda Jonathans sovrum. Med madrasser och andra 

tyger lyckades vi skapa en relativt dämpad miljö i ett annars illalåtande rum. Att spela in i den 

miljön istället för i en studio tror jag påverkade mig vid inspelning. Jag har dock svårt att säga 

om det gav positiva eller negativa konsekvenser. Jag tror att det kan ha fått mig att slappna av 

något då inställningen blev att vi fick göra det bästa av de förutsättningar vi hade. Miljön var 

också mindre uppstyrd och steril som vissa av skolans studios är. Kanske hade en mer 

ordentlig lokal fått mig att skärpa till mig något mer och fått mig att vilja leverera. Inte säkert 

att det hade blivit till det positiva dock, då det visat sig att jag inte alltid sjunger som bäst när 

det väl gäller. 

Överlag gillar jag att spela in och jobba med sång parallellt med resten av musiken. Jag 

upplever att det blir en kreativ och prestationslös process. Att ha med sång tidigt gör också att 

det fortfarande finns utrymme i produktionen så att inte allt fylls med instrument. Genom att 
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jobba med sång och instrument parallellt underlättar det att få de två att gå ihop mer och bli 

en sammanvävd produktion. 

Förslag till framtida forskning 

I mitt arbete har jag kollat brett på olika delar av sångproduktion och fokuserat på 

reflektionen kring mitt egna kreativa arbete. För framtida forskning hade det varit intressant 

att kolla noggrannare på smalare områden så som psykologi kring sånginspelning, jämförande 

av olika reverb och delay, jämförande av olika utrustning eller mixning av sångproduktion.  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