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Sammanfattning 

Det här projektet har handlat om att jag ska bli mer självständig som musiker i frågor gällande 

inspelning och arrangering av min egenkomponerade musik. Men det har kanske främst 

kommit att handla om min egen inlärningsprocess och de svårigheter jag stött på under 

arbetets gång. Arbetet har resulterat i en inspelning av låten Kött och socker som jag 

komponerat och spelat in tillsammans med Kalle Edin. 
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1 Inledning och bakgrund 

Musikbranschen har förändrats mycket de senaste åren. I takt med att inspelningstekniken 

utvecklats har behovet av ett skivbolag som finansierar studiotid och producenter minskat. 

Inspelningsutrustning finns numer till överkomliga priser och många väljer att spela in och 

producera sin musik själva. En av fördelarna med detta är att man slipper den tidspress som 

gärna uppstår när man spelar in i en studio som kostar 400 kronor i timmen. En annan fördel 

är att kvaliteten kan öka, eftersom att man har möjlighet att göra omtagningar som man annars 

kanske inte skulle ha råd med.1 Detta skapar större frihet och möjliggör för fler musiker att 

spela in sina kompositioner, men det kräver också mer kunskap inom inspelningsteknik. För 

att få tillgång till de möjligheter som finns krävs att man kan använda sig av ett 

sequenserprogram. Den kunskapen saknar jag och därför kommer det här projektet att gå ut på 

att jag ska lära mig grundläggande färdigheter inom inspelningsprogrammet Logic Pro. 

1.1 Bakgrund 

I november 2011 startade jag tillsammans med gitarristen och basisten Kalle Edin bandet 

Hågesta, där jag sjunger och spelar klaviatur. Hittills har vi spelat in två EP och en singel. Vi 

komponerar musiken tillsammans, repeterar flera gånger i veckan och är båda delaktiga i 

arrangering och inspelning av materialet. 

Den första EP:n spelades in med enkla medel i en sommarstuga i Ångermanland. Vi hade 

tillgång till en mikrofon, ett midiklaviatur, en akustisk gitarr samt sequenserprogrammet 

Logic Express 7. Låtarna spelades in samtidigt som vi komponerade dem. Vi samplade olika 

ljud såsom soffkuddar, gökur samt diverse husgeråd och använde dessa samplingar som 

slagverk. När vi återvänt till Stockholm lades bas och några extra sångpålägg. Denna EP, 

Hågesta, mixades av Christian Gabel i Studio Cobra och lades sedan upp på Sound Cloud. 

                                                
1 Wennman, Kent och Boysen, Per. Musik som levebröd. Stockholm: Sveriges 

Utbildningsradio AB, 2008, 34. 
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Av detta lärde vi oss mycket, framför allt av våra misstag. Det som till en början verkade som 

en bra idé, att med enkla medel spela in det vi komponerade i stunden, var inte det bästa för 

kvaliteten på inspelningen. Däremot var det en avgörande faktor för vår kreativitet. 

Nachmanovitch skriver: 

Dessa varandra speglande temata, skapandets nödvändiga förutsättningar, är 

lekfullhet, kärlek, koncentration, övning, färdighet, att använda sig av 

begränsningens styrka, kraften i att lära av gjorda misstag, risktagande, 

kapitulation, tålamod, mod och tillit.2 

Utan denna process hade vi inte kommit igång med vårt gemensamma komponerande och det 

som har kommit att utvecklas till ett långvarit samarbete. Det faktum att vi spelade in våra 

kompositioner under de få dagar vi befann oss i Ångermanland gjorde att arbetet satte fart på 

en gång. Det blev inte bara en låtverkstad som rann ut i sanden, utan något som 

dokumenterades och som vi tack vare detta valde att arbeta vidare med. 

Nästa EP, Nu vill jag ljuga, spelades in på Kungl. Musikhögskolan och i Kalles lägenhet. En 

av de saker som vi hade med oss från första inspelningen var att bestämma ett fungerande 

tempo på låtarna innan vi påbörjade inspelningen. Vi hade nämligen märkt att flera av våra 

tidigare inspelningar gick i alldeles för långsamt tempo, något som ändrade karaktären på hela 

kompositionen. När vi väl skulle mixa dessa inspelningar blev vi lika chockade båda två, hur 

kunde vi göra ett sådant fatalt misstag? 

De lagar som reglerar tonernas rörelse kräver ett mätbart och konstant värde; 

metern, ett rent materiellt element, med vars hjälp rytmen, ett rent formellt 

element, skapas.3 

Vi lade också stor vikt vid att skapa så stor förutsättning som möjligt för att ljudet på 

inspelningarna skulle vara av bra kvalitet från början. Att försöka mixa något som inte låter 

bra från början är inget att rekommendera. Det lärde vi oss från arbetet med vår första EP. 

Den här gången valde vi att mixa och mastra EP:n själva. Kalle styrde det tekniska eftersom 

att jag inte hade färdigheterna. Vi hade dock så pass bra kommunikation att jag kunde förklara 

för honom hur jag ville att det skulle låta. Den här gången gjorde vi även en omslagsbild med 
                                                
2 Nachmanovitch, Stephen. Spela fritt: improvisation i liv och konst. Göteborg: Ejeby, 2010, 

19. 
3 Stravinskij, Igor. Musikalisk Poetik. Göteborg: Ejeby, 1991, 23. 
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en välbalanserad layout och lade upp EP:n på både Spotify och Sound Cloud. Nästa singel, 

Vägar, arbetade vi fram på samma sätt. 

Höstterminen 2012 åkte jag som utbytesstudent till Berlin. Där kom jag i kontakt med 

elektronisk musik på ett helt nytt sätt. Genom att höra olika Dj:s på klubbar såsom Berghain, 

Chalet och Club Wilde Renate insåg jag värdet av den typen av musik. Under hösten 

utvecklades mitt tycke för elektronisk musik och jag insåg att det var något jag ville använda 

mig av i komponerandet med Hågesta. Det förde mig och Kalle närmare varandra rent 

musikaliskt, då detta varit något han inspirerats av länge. 

Arbetet med Hågesta har gått framåt och vi lär oss ständigt nya saker. Kalle har nu köpt Logic 

Express 9 och kvaliteten på våra inspelningar blir bättre och bättre. Mina kunskaper inom 

området är dock mycket begränsade och jag är därför ständigt i behov Kalles hjälp när vi 

spelar in och mixar. För att samarbetet ska kunna fortgå krävs det att jag är mer delaktig i den 

här delen av processen och har större kunskap inom inspelningsteknik. Om jag inte lär mig 

detta kommer vi inte att utvecklas i den takt vi önskar. Det kommer dessutom innebära att 

Kalle alltid kommer att behöva ta ansvar för hela inspelningsprocessen och detta kan föra med 

sig att balansen i vårt samarbete rubbas. Risken är att detta skapar osämja och att bandet till 

slut läggs ner. Mitt intresse för teknik har aldrig varit speciellt stort, och i tidigare samarbeten 

har jag valt att fokusera på andra saker såsom låtskrivande och framförande av musiken. Det 

har fungerat eftersom jag då spelat i band som har haft ett skivbolag som finansierat 

inspelningen av vårt material. Med Hågesta vill vi däremot ha mer inflytande på inspelningen 

och, i alla fall till en början, sköta den delen själva. 

1.1.1 Logic Pro 

Logic Pro är ett sequenserprogram för musikproduktion och digital ljudredigering. 

I mitten av 80-talet utvecklade tyskarna Gerhard Lengeling och Chris Adam MIDI-

mjukvaruprogrammet Creator. Det utvecklas senare till programmet Notator, som vid den här 

tiden ansågs vara det mest kraftfulla sequenser- och notationsprogrammet. Gerhard Lengeling 

och Chris Adam grundade senare företaget Emagic som 1993 lanserade programmet Notator 

Logic. Programmet var tillgängligt för både Windows och Mac OS. Apple Inc. köpte år 2002 

upp företaget och från och med versionen Logic 6 blev det endast kompatibelt med Mac OS 
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X. Programmet har sedan dess utvecklats och används av musikproducenter världen över. 

Den senaste versionen heter Logic Pro 9.1.8.4 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att jag skulle bli mer självständig som musiker i frågor gällande 

inspelning och arrangering.  

 

 

                                                
4 Logic Pro. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro#Versions (Hämtad 2013-05-

21) 
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2 Metod 

För att få nå syftet behövde jag skaffa mig grundläggande färdigheter inom inspelningsteknik 

och editering. Eftersom jag inte hade några större erfarenheter av detta behövde jag lära mig 

allt från grunden. Jag valde att arbeta i sequencerprogrammet Logic Pro eftersom det är det 

programmet som min samarbetspartner Kalle Edin arbetar i. Tillsammans komponerade vi 

låten ”Kött och socker” och arrangerade den för sång, bas, gitarr, slagverk och synt. Låten 

spelades in i sequencerprogrammet Logic Pro 9 som installerats på Kalles dator. 

Inspelningarna skedde på Kungl. Musikhögskolan och i min lägenhet. Under processen gick 

Kalle igenom hur programmet fungerar och hur man spelar in. När inspelningen var klar 

mixade vi låten tillsammans. Under hela förloppet låg fokus på att jag skulle lära mig 

programmet. 

Innan och under inspelningen läste jag boken Logic Pro 9 and Logic Express 9 för att 

förbereda och utöka mina kunskaper. Det är en bok som steg för steg förklara hur man spelar 

in, arrangerar, mixar, och producerar musik i Logic Pro 9 och Logic Express 9.  

Welcome to the official Apple Pro Training Series course for Logic Pro 9 and 

Logic Express 9. This book is a comprehensive introduction to professional audio 

production with Logic Studio. It uses real-world music and hands-on exercises to 

teach you how to record, arrange, mix, produce, and polish audio and MIDI files in 

a professional workflow.5 

Jag läste även den litteratur som var obligatorisk för kursen: Musikliv: vad människor gör med 

musik - och musik med människor,6 Spela fritt: improvisation i liv och konst,7 samt Spegling. 

                                                
5 Nahmani, David. Logic Pro 9 and Logic Express 9 (Professional Audio Production). 

Berkley: Peachpit press, 2010, 1. 

6 Lilliestam, Lars. Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. 

Göteborg: Ejeby, 2009. 

7 Nachmanovitch, Stephen. Spela fritt: improvisation i liv och konst. Göteborg: Ejeby, 2010. 
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Vana, minne och analogiskt tänkande.8 I efterhand önskar jag att jag hade läst dessa böcker 

tidigare än vad jag gjorde, eftersom jag insåg att de skulle ha varit till stor hjälp när jag stötte 

på diverse motgångar. Istället har de hjälpt mig att finna svar på varför resultatet blev som det 

blev. Jag har även fått med mig redskap inför framtida inlärningsprocesser. 

Vår inspiration under den här inspelningen har främst varit olika typer av elektronisk musik. 

Som ljudmässig inspiration valde jag att lyssna på Adam Beyers Eye Contact.9 Jag tittade 

även på dokumentären Ström åt folket.10 

2.1 Tidsplan 

Projektet drogs igång den 20 februari då Incca Rasmusson höll en genomgång av kursen 

Självständigt arbete. Därefter påbörjade jag och Kalle komponerandet av vad som skulle 

komma att bli låten Kött och socker. Jag började läsa Logic Pro 9 and Logic Express 9 och 

påbörjade skrivandet av en synopsis inför projektet. I mitten av mars spelade vi in bas, 

slagverk och syntar. Några veckor senare spelade vi in piano. Den övriga kurslitteraturen 

började jag läsa i mitten av april då jag även lyssnade på Adam Beyers Eye Contact. I mitten 

av maj spelade vi in sång och mixade färdigt Kött och socker som därefter brändes på CD-

skiva för att kunna bifogas i arbetsrapporten. Under våren hade jag vid fem tillfällen 

handledning med Incca Rasmusson och vid ett tillfälle en genomgång av kurslitteratur med 

Ronny Lindeborg (se bilaga 1). 

2.2 Dokumentation 

Projektet dokumenterades genom en inspelning av låten Kött och socker samt den här 

arbetsbeskrivningen. Inspelningen finns bifogad i CD-format. 

                                                
8 Åberg, Sven. Spegling. Vana, minne och analogiskt tänkande. Stockholm: Dialoger, 2010. 

9 Beyer, Adam. Eye Contact [CD] Stockholm; Mad Eye, 2012. 

10 Ström åt folket, Dokumentär, SVT, 2013. 
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2.3 Riskanalys 

Det fanns en risk att projektet skulle komma igång för sent. Min lösning för att förhindra det 

var att avsätta tid för inspelningssessionerna. En god tanke, men eftersom att både Kalle och 

jag hade ont om tid uppstod det ändå problem. Vi fick några spelningar under våren och var 

tvungna att repetera inför dessa. Eftersom att vi använder oss av så kallade backtracks 

(förinspelad bakgrundsmusik) när vi framför vår musik, behövde vi spela in och mixa dessa 

till de nyskrivna kompositionerna. Detta gav mig i och för sig möjlighet att ta del av det 

arbetet, men på grund av tidspress kunde vi inte avsätta så mycket tid åt min 

inlärningsprocess.  Det blev som jag förutsett, att vi valde den enkla och snabba vägen där 

Kalle skötte mixningen och jag skötte det administrativa. 

Min ursprungliga plan var att köpa Logic Express 9 och installera det på min dator. På så sätt 

skulle vi båda ha tillgång till programmet och jag skulle kunna arbeta vidare på egen hand. Vi 

skulle dessutom ha en automatisk backup då detta skulle innebära att ljudfilerna fanns på två 

datorer. Som tur var hände ingenting oförutsett med ljudfilerna trots att vi inte hade gjort 

någon säkerhetskopia. Jag såg framför mig hur jag i ett tidigt skede skulle ha tillräckliga 

kunskaper för att vara delaktig i inspelningsprocessen och hur jag i slutändan skulle kunna 

mixa delar av det inspelade materialet på egen hand. Så blev det inte. Av tekniska skäl valde 

jag bort alternativet att köpa Logic Express 9. På grund av att vi jobbade med insticksprogram 

som jag inte hade tillgång till kunde vi inte skicka audiofilerna med det inspelade materialet 

till varandra. Det som skulle underlätta arbetet gjorde det i stället svårare och lösningen på det 

var att arbeta vidare med Kalles mjukvaruprogram. 

En annan riskfaktor var att det skulle uppstå tvister mellan mig och Kalle. Eftersom att 

projektet inte nådde det mål jag till en början satt upp, var jag ett tag orolig för att det skulle 

hända. Tack vare att vi hade en tydlig kommunikation under arbetets gång, visste vi båda 

varför utfallet blev som det blev, och samarbetet har därför snarare stärkts. Ett mål är satt och 

det ska uppnås, även om det inte föll inom tidsramarna för just det här projektet. 

Min störta farhåga var dock att mitt ointresse för teknik skulle göra att jag inte uppnådde mitt 

mål. Jag kan nu se att det var det som var den största anledningen till att min kunskap inte 

utvecklades på det sättet jag tänkt. Nachmanovitch skriver om effekterna av bristen på 

tålamod, tvivel på sig själv och sitt konstutövande och beskriver det på följande sätt:  
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Vardagens krav och mina egna förväntningar tycks inte ge mig någon tid eller något 

utrymme att manövrera på. Jag frestas att ta till en enkel utväg, en magisk dryck, en 

distraktion eller också ett sätt att överge alltsammans.11 

Enligt min riskbedömning skulle det här eventuella problemet lösas genom att jag ändrade 

min inställning. Men hur ändrar men en inställning utan verktyg? Spela fritt: improvisation i 

liv och konst var obligatoriskt litteratur för kursen, men jag började läsa den alldeles för sent. 

Hade jag tagit mig an den tidigare hade jag förmodligen hittat stöd i den process som kom att 

ta mest tid i det här projektet, nämligen de begränsningar jag satt upp för mig själv. 

2.4 Musikproduktion ur genusperspektiv 

En dag utbrister Kalle: ”Eva, vi måste se till att ha ett genusperspektiv i det här bandet! Det 

får inte bli så att du är den kvinnliga sångerskan och jag är den manliga gitarristen som 

producerar musiken. Om jag lär dig ljudteknik så lär du mig att sjunga!” 

Precis som i övriga val av yrken och utbildningar finns det föreställningar om vad som är 

typiskt manligt och kvinnligt inom musikindustrin. Kvinnliga musikproducenter, tekniker, 

musikjournalister och arrangörer är kraftigt underrepresenterade. 2004 hade föreningen 

Svenska Tonsättare 229 medlemmar, varav 22 var kvinnor. Samma år var ca 15 % av 

medlemmarna i Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, SKAP, kvinnor. 

Andelen kvinnliga låtskrivare, om man bortser från textförfattare, i Melodifestivalen är 

mycket låg och av 292 konserter framförda av svenska symfoniorkestrar säsongen 2004/2005 

dirigerades endast en av dessa av en kvinna. Mer än 95 % av kompositionerna av 

komponerade av män. Detta är endast ett axplock av exempel på hur stora delar av 

musikindustrin är mansdominerade.12 

Den enda etablerade kvinnliga benämningen på en musiker i det svenska språket är 

sångerska. Vi säger inte pianissa, gitarissa eller blåserska. Pratar vi om en dirigent, 

producent eller en gitarrist ser de flesta, omedvetet, en man framför sig. Därför påpekar man 

ofta om det rör sig om en kvinnlig sådan.13 

                                                
11  Nachmanovitch, Spela fritt: improvisation i liv och konst, 143. 

12 Lilliestam. Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor, 171. 

13 Lilliestam. Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor, 172. 
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Om kvinnliga musiker inte kan ta ansvar för hur inspelningen av deras kompositioner låter 

blir de med andra med andra ord beroende av hjälp från män. Jag vill inte begränsa mig på det 

sättet, och jag vill framför allt att dessa roller och föreställningar om vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt inom musikindustrin tids nog ska försvinna. Därför är jag mycket 

tacksam över att ha ett musikaliskt samarbete med en man som har samma mål och tankar 

kring detta som jag har. Det här projektet är ett första steg mot det målet. 
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3 Resultat 

Hågestas ljudbild har förändrats mycket sedan vår första EP. Då ville vi att det skulle höras att 

vi spelat in med enkla medel, känslan och framförandet av texterna låg i fokus. Vi spelade in 

och samplade allt själva och använde oss endast av våra egna samplingar. Dessa samplingar 

har vi använt oss av i våra senare produktioner, men då har vi också lagt till syntar. Numer 

fokuserar vi på kvalitativa inspelningar utan att förlora fokuset på interpretationen. Ljudbilden 

drar åt elektronisk musik, och även om vi fortfarande komponerar i vers-refräng-stick-form 

har tillexempel Dj:n Adam Beyer varit en källa till inspiration.14 Dokumentären Ström åt 

folket visar hur den elektroniska musiken växt fram i Sverige, från skapandet av 

Elektronmusikstudion (EMS), genom 80- och 90-talets Ratata och Leila-K, fram till dagens 

stora musikexporter Avici och Swedish House Maffia.15 Den dokumentären har också 

inspirerat oss när vi komponerat nytt material. 

Projektet resulterade i en inspelning av låten Kött och socker. Vi komponerade den 

tillsammans och spelade därefter in den. Kalle Edin lärde mig under inspelningsprocessen 

grunderna i Logic Pro 9 och förklarade hur han gick till väga för att spela in och mixa ljudet. 

Även om jag läst instruktionsboken och gjort mitt bästa för att hänga med i vad Kalle försökt 

lära mig har jag haft svårt för att lära mig programmet. Mitt lyssnande har utvecklats under 

inspelnings- och mixningssessionerna, men jag saknar fortfarande ord som förklarar det jag 

hör. Jag har ännu inte kommit så långt att jag vet vilken kompressor vi ska använda oss av, 

utan uttrycker mig ofta genom att beskriva det jag vill säga. ”Kan inte basen höras liksom 

långt bak i rummet, som någonting dovt, och sen smyga fram och bli klart och ljust?” 

Så vad har jag då uppnått för resultat? Bollen är i rullning, frågan har väckts och arbetet är 

igång. Jag har lärt mig att det här är något som, åtminstone för mig, kommer att ta tid. Men 

det första steget, att överhuvudtaget närma mig ett inspelningsprogram, våga försöka och 

påbörja inlärningen är taget. Jag märker att jag kommer med fler och mer konkreta förslag när 

vi producerar vår musik nu. Tidigare har jag sett annorlunda på vårt samarbete, att Kalle är 
                                                
14 Beyer. Eye Contact. 
15 Ström åt folket, SVT. 
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den som kan producera musik och att mina åsikter därför inte är av samma värde. Den 

föreställningen har jag haft enkom för att jag inte kan använda mig av ett sequenserprogram. I 

och med att jag börjar få inblick i hur ett sådant fungerar, inser jag att mina idéer inte är dåliga 

bara för att jag inte kan utföra inspelningen eller mixningen själv. 
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4 Diskussion 

Vad hände egentligen? 

Mitt ursprungliga mål, att vid den här tiden kunna grunderna i inspelningsteknik och 

editering, är inte uppnått. Det är väl förvisso en definitionsfråga, men jag hade hoppats på att 

kunna mer vid det här laget. Att jag skulle vara så pass flygfärdig att jag på egen hand skulle 

klara av att spela in och mixa min egen musik. Det målet har jag inte nått. Varför gjorde jag 

inte det? 

Det här projektet var betydligt svårare att genomföra än jag kunnat ana. Hur blev det så svårt? 

Det handlar ju trots allt om väldigt handfasta saker. Att läsa en instruktionsbok och följa den 

borde ju inte vara så krångligt. Men det var det, och det hade varken med instruktionsboken 

eller tekniska problem att göra. Det låg hos mig. 

Nachmanovitch skriver; ”Det är ofantlig skillnad mellan de projekt vi fantiserar om eller 

planerar att genomföra och de vi faktiskt genomför”.16 Om detta kan man läsa i kapitlet 

Övning, och det var väl den biten jag missade. Att det här faktiskt handlade om att öva. Att ta 

sig an ett nytt instrument, med allt vad det innebär. Misstro på sig själv, frågor, svar man inte 

förstår, misstag, göra fel, och sedan tillslut göra rätt och märka att man steg för steg tar sig 

framåt. Lär sig något nytt. Något man tidigare inte kunnat. Jag har haft svårt att ta mig an det 

här motståndet, och trots att jag redan i min riskanalys var medveten om att det eventuellt 

skulle bli ett problem har jag under projektets gång inte kunnat lösa det. Det jag fått med mig 

är kanske främst verktygen att ta upp arbetet på nytt. Att faktiskt öva på sequenserprogrammet 

Logic Pro med samma metod som jag skulle öva på ett nytt stycke för sång eller piano. Med 

den här erfarenheten går jag vidare och sätter nya mål för mig själv. Inför nästa EP ska jag 

öva mig igenom inspelningsprocessen och på så sätt närma mig programmet Logic Pro steg 

för steg. 

 

                                                
16 Nachmanovitch, Spela fritt: improvisation i liv och konst, 70. 
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Synopsis 
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KMH 2013 

 

Musikproduktion 
– Att lära sig grundläggande färdigheter inom inspelningsteknik 

 
Inledning 

Musikbranschen har förändrats mycket de senaste åren. I takt med att inspelningstekniken 

utvecklats har behovet av ett skivbolag som finansierar studiotid och producenter minskat. 

Inspelningsutrustning finns numer till överkomliga priser och många väljer att spela in och 

producera sin musik själva. För att ha möjlighet att göra detta krävs att man har kunskap om 

inspelningsteknik och kan använda sig av ett sequenserprogram. Den kunskapen saknar jag 

och därför kommer det här projektet att gå ut på att jag ska lära mig grundläggande 

färdigheter inom inspelningsprogrammet Logic Pro. 

 

Bakgrund 

I november 2011 startade jag tillsammans med gitarristen och basisten Kalle Edin bandet 

Hågesta, där jag sjunger och spelar klaviatur. Hittills har vi spelat in två EP och en singel. Vi 

komponerar musiken tillsammans, repeterar flera gånger i veckan och är båda delaktiga i 

arrangering och inspelning av materialet. Mina kunskaper inom inspelning och mixning är 

dock mycket begränsade och jag är därför ständigt i behov av hjälp från andra. Mitt intresse 

för teknik har aldrig varit speciellt stort, och i tidigare samarbeten har jag valt att fokusera på 

andra saker såsom låtskrivande och framförande av musiken. Det har fungerat eftersom vi då 



 18 

har haft ett skivbolag som finansierat inspelningen av vårt material. Med Hågesta vill vi 

däremot ha mer inflytande på inspelningen. För att samarbetet ska kunna fortgå krävs det att 

jag är mer delaktig i den här delen av processen och har större kunskap inom 

inspelningsteknik. Om jag inte lär mig detta kommer vi inte att utvecklas i den takt vi önskar. 

Det kommer dessutom innebära att Kalle alltid kommer att behöva ta ansvar för hela 

inspelningsprocessen och detta kan föra med sig att balansen i vårt samarbete rubbas. Risken 

är att detta skapar osämja och att bandet till slut läggs ner. 

 

Syfte 

Syftet med projektet är att jag ska bli mer självständig som musiker i frågor gällande 

inspelning och arrangering.  

 

Metod 

Jag ska lära mig de grundläggande färdigheter inom inspelningsteknik och editering som 

krävs för att producera en kvalitativ produktion i sequencerprogrammet Logic Pro. 

Kalle Edin och jag kommer att komponera en låt tillsammans som vi sedan arrangerar för 

sång, bas, gitarr, slagverk och synt. Därefter kommer vi att spela in den sequencerprogrammet 

Logic Pro. Under den processen kommer Kalle att gå igenom programmet och lära mig det 

jag behöver för att kunna fortsätta att lära mig Logic Pro på egen hand. När inspelningen är 

klar mixar vi låten tillsammans. Under hela förloppet ligger fokus på att jag ska lära mig 

programmet. 

Innan och under inspelningen kommer jag att läsa boken Logic Pro 9 and Logic Express 9 

(Nahmani 2010) för att förbereda och utöka mina kunskaper. Jag kommer även att läsa den 

litteratur som är obligatorisk för kursen; Musikliv: vad människor gör med musik - och musik 

med människor (Lilliestam 2009), Spela fritt: improvisation i liv och konst (Nachmanovitch 

2010), samt Spegling. Vana, minne och analogiskt tänkande (Åberg 2010). Som ljudmässig 

inspiration kommer jag att ha Adam Beyers Eye Contact (2012). Förutom det kommer jag att 

titta på föredrag om musikproduktion på UR. 
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Riskanalys 

En risk som kan uppstå är att projektet kommer igång för sent. Att lära sig ett 

sequenserprogram tar tid, och även om jag redan är förberedd på det kan detta innebära 

tidsbrist i slutet av projektet. Att avsätta tid för inspelningssessionerna är ett sätt att förhindra 

detta. 

En annan riskfaktor är att det uppstår tvister mellan mig och Kalle. Det krävs tålamod av 

honom att lära mig Logic Pro. Det som tidigare gått väldigt snabbt kommer nu att gå betydligt 

långsammare och det kommer att bli många frågor. Både han och jag måste komma ihåg att 

det är värt att låta det ta tid nu så att det kan gå fortare i framtiden. Vi kommer att vinna på det 

i längden. 

Eftersom vi har att göra med teknisk utrustning finns alltid risken att något går sönder. Jag 

kommer att se till att ha inspelningarna på två datorer för att förhindra att förlora något. 

Den största risken är dock att jag har svårt för att arbeta med teknik, då jag tycker att det är 

väldigt tråkigt. Det kan därför hända att jag tappar koncentrationen och inte tar in lika mycket 

information då jag ska lära mig programmet. Även här behöver jag inställningen att det som 

är svårt nu kommer att bli lättare sedan.  

  

Förväntat resultat 

Mina förväntningar är att jag efter det här projektet kan spela in och mixa enklare material. 

Dessa kunskaper kommer att ligga till grund för att utveckla min delaktighet i inspelningen av 

mina egna kompositioner. Jag hoppas att mitt självförtroende som musiker stärks i och med 

att jag kan ta ansvar för hur mina kompositioner låter. Samarbetet mellan mig och Kalle Edin 

kommer att fungera ännu bättre, eftersom vi kan utföra samma arbete och därmed fördela 

sysslor och ansvarsområden lika mellan oss. Det kommer även att innebära att vi kan utföra 

fler saker oberoende av varandra och därmed utvecklas i snabbare takt.  

Jag tror att det är viktigt att ha grundläggande kunskaper inom inspelningsteknik som 

musiklärare i dag. Ungdomar använder sig av sequenserprogram i allt större utsträckning och 

vi lärare behöver förstå hur våra elever musicerar. Jag hoppas kunna ha användning för min 

nya kunskap i många olika undervisningssammanhang.  
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