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Sammanfattning 
 

Projektet handlar om hur jag har lärt mig grunderna för att kunna DJ:a techno. Detta innebär 

bland annat att i realtid överlagra och sammanfoga ljudkällor för att skapa en musikalisk 

helhet. Under denna process har jag lärt mig om olika mixningstekniker, hård- och mjukvara, 

repertoar samt både DJ:andet och technons historia. Detta har i sin tur väckt tankar om hur jag 

i framtiden kan använda DJ:ande som ett redskap inom musikundervisning och som ett yrke. 

Projektet har konkret resulterat i en mixtape som finns tillängligt via det tryckta exemplaret 

samt en spelning på en privat fest. 

 

 

Nyckelord: DJ, diskjockey, elektronisk musik, techno  
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1 Inledning och bakgrund 
Inom det västerländska musikklimatet har DJ:s blivit ett självklart inslag1. Från att diskret 

jobba i bakgrunden på klubbar och barer till att sälja ut arenor och toppa försäljningslistor. De 

verkar inom radio, tv, som skivbolagsdirektörer och producenter, i studion och på klubbar. 

DJ:s sätter trender och har ett starkt inflytande på den musik som konsumeras. Vissa hävdar 

till och med att de idag är de viktigaste musikerna.2 Men vad består egentligen en DJ:s 

musicerande av? Trycker de bara på play och försöker få igång publiken eller finns det ett 

djupare bakomliggande konstnärskap som dessutom kräver teknisk kompetens? En fördel 

med att verka som DJ är att du får koll på vad som funkar på dansgolven, vad som går hem 

hos publiken. Att du ser vad som berör människor och får dem att dansa. Denna kunskap är 

värdefull för både musiker och kompositör. Genom att Dj:a får du också utlopp och 

användning för ditt musiklyssnande samt en möjlighet att sprida den musik som förtjänar en 

större publik. Jag tror att DJ:ande kan berika mitt musicerande och även fungera som ett 

verktyg inom min yrkesroll och därför kommer detta projekt gå ut på att jag ska lära mig 

grunderna inom detta område.  

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till mitt val av ämne är att jag under de senaste fem åren successivt kommit att 

intressera mig allt mer för elektronisk musik och i synnerhet techno. Under min uppväxt i 

Sundsvall var rock och de hårdare formerna av metal de genrer som låg mig närmast. Flertalet 

timmar spenderade jag i replokaler utövandes dessa genrer tillsammans med olika 

konstellationer. Efter studenten köpte jag en enklare hemmastudio och kunde på egen hand 

spela in mina låtar samt börja komponera beats.3 De tidigare bandmedlemmarna flyttade åt 

olika håll och ensemblemusicerandet byttes ut mot datamusicerande. Efter två år flyttade jag 

till Stockholm och här blev jag varse klubbkulturen och den tillhörande musiken genom min 

äldre kusin som tog med mig på ett flertal ”Open Air”. ”Open Air” är utomhusfester med 

fokus på elektronisk musik som spelas av DJ:s. Ofta arrangeras dessa ideellt och finansieras 

av frivilliga bidrag från deltagarna. Festerna sker vanligtvis under dagtid och ibland utan 

                                                
1 En DJ är en person som spelar sina egna och andras musikaliska kompositioner via olika medium så som vinyl, 

cd och digitalt. Detta görs främst med syftet att få en publik att dansa.  
2 Fredrikse & Sloly, 2003:13.  
3 Beats är den musikaliska bakgrunden som rappare rappar över. 
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tillstånd, därför hemlighålls ofta platsen tills några timmar innan utsatt tid. Innan upptäckten 

av Open Air var jag av åsikten att merparten av den elektroniska dansmusiken var banal och 

föga intressant men i kombination med dans fick jag en djupare förståelse. Genom att dansa 

till musiken förstod jag dess formmässiga uppbyggnad, dynamik och repetitiva element. Jag 

började också uppskatta DJn:s hantverk i hur de fogar samman låtar och bygger upp sitt set 

samt hur de styr energin och stämningen på dansgolvet. Broughton och Brewster skriver:  

Because you see, DJing is not about choosing a few tunes. It is about generating 

shared moods; it´s about understanding the feelings of a group of people and 

directing them to a better place. In the hands of a master, records become the tools 

for rituals of spiritual communion that for many people are the most powerful 

events in their life.4  

Denna upptäckt inspirerade till att jag började förkovra mig inom den elektroniska 

dansmusiken. Då detta var en helt oupptäckt musikstil för mig tog det lång tid att sortera ut 

och bygga upp basala kunskaper kring de olika genrerna. Ofta flyter dessa även samman och 

bildar otaliga subgenrer.   

Music, of course, breaks down into many different types, each of which breaks 

down into yet more types. During your life as a DJ, it can seem that music is 

subdividing and multiplying like some kind of biological weapon.5 

En fråga som uppkom var; hur sätter man sig in i en helt ny genre och hur vet man vad som är 

bra? Efter ett tips från en vän utgick jag ifrån artisten Style of Eye och hens debutskiva Duck, 

Cover and Hold som släpptes 2008.6 Från denna skiva letade jag mig vidare till andra artister 

som hen hade arbetat med samt liknande musik som föll mig i smaken. Efter något år av 

intensivt lyssnande upplevde jag att jag hade börjat få en uppfattning om en viss typ av 

elektronisk dansmusik samt basala kunskaper om dess genrer. Denna uppfattning har jag 

senare fått revidera kraftigt då det visat sig vara en mycket större musikalisk värld än jag 

tidigare trott.  

Den moderna teknologin leder till ett informationsöverflöd, som vi har svårt att 

värja oss emot, genomskåda, sovra ibland, värdera, ordna och sortera, göra 

användbart.7     

                                                
4 Broughton & Brewster, 2000:11. 
5 Fredrikse & Sloly, 2003:13. 
6 Style of Eye, officiella webbsida.  
7 Lilliestam, 2009:48. 
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Höstterminen 2013 studerade jag som utbytesstudent i Berlin. En stad som är känd för sin 

elektroniska musikscen samt ett gediget utbud av techno- och houseklubbar. Under denna tid 

fick jag kontakt med människor som var pålästa och engagerade inom den elektroniska 

musikscenen. Inte som musiker, DJ:s eller producenter utan som journalister och hängivna 

fans. En ny musikalisk värld öppnade sig och mina kunskaper inom elektronisk musik både 

breddades och fördjupades. Låtar, DJ:s och producenter8 som för mig var helt okända var 

enligt dem ”classic”, ”huge” eller ”rising stars”.  I Berlin upplevde jag också att gemene man 

gick ut och lyssnade (dansade) till en DJ på samma sätt som jag hemma i Sverige gick på 

traditionella rock/pop-konserter. Publiken var ofta väl påläst och dansade till musik som i 

flera fall liknade minimalistisk konstmusik. Under denna termin fick jag också möjligheten att 

gå på några av världens bästa technoklubbar så som Berghain, Kater Holzig, Chalet, Wilde 

Renat, Suicide Circus med flera och få chansen att uppleva några av de bästa DJ:s inom 

techno.    

1.2 DJ:andet och technons bakgrund 

DJ är en förkortning av discjockey och har existerat i olika former sedan början av 

nittonhundratalet. I och med att grammofonskivor började produceras för kommersiellt bruk 

och radiostationer började sända musik så föddes de första diskjockeyerna. Den första 

radiosändningen av en grammofonskiva till en publik skedde på julafton 1906. Det var den 

amerikanske radioteknikern Reginald A Fessenden som från Brant Rock i Boston sände till ett 

antal telegrafoperatörer på skepp i atlanten. Han läste först upp några rader ur bibeln, spelade 

själv violin och sjöng några korta stycken för att sedan övergå till att spela Händels Largo från 

en grammofonskiva9. Efter detta har discjockeyn utvecklats parallellt med radion och ständigt 

legat i framkant när det gäller utvecklandet av nya musikstilar. De har också kommit att ta en 

allt större plats i och med radions utbredning under nittonhundratalet. Detta skapade 

konflikter med DJ:s och radiostationer på ena sidan och musiker, förlag och skivbolag på den 

andra sidan. Detta ledde 1942 i USA till att majoriteten av landets musiker gick ut i strejk.   

                                                
8 Kompositörer av elektronisk musik kallas ofta producenter. 
9 Broughton & Brewster, 2000:27. 
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The disc jockey’s influence was soon so strong that it attracted more than just envy 

and suspicion. America’s musicians went on strike for a full year in protest over 

the rise of the DJ.10 

Trots att musikerna slutligen fick igenom sina krav så överlevde DJ:n och dess roll fortsatte 

att växa speciellt efter andra världskriget. En av de första stjärndiscjockeyerna var Martin 

Block som också kom att bli en av de första som sände reklam i radio. Med fokus på att sända 

musik fick hans radioshow Make belive ballroom, som skulle imitera dåtidens danslokaler, 

fyra miljoner lyssnare på bara fyra månader.11 DJ:n kom också att spela en central roll för 

rockens födelse och för spridningen av afroamerikansk Rhythm and blues till en kaukasisk 

publik. Under femtiotalet började DJ:s på olika radiostationer i USA att spela denna genre och 

som då nådde utanför den afroamerikanska publiken. En av förgrundsgestalterna inom denna 

utveckling var Alan Freed som 1945 bytte namn på sin radioshow från Alan Freed’s 

Moondog Party till The Rock’n’Roll Party. Den 21 mars 1952 arrangerade Freed en stor 

dansfest i Cleavland Arena med fokus på afroamerikansk rhytm and blues som lockade 25000 

och som enligt vissa kom att bli födelsen för rock’n’roll.12  

Klubb-DJ:n föddes 1943 i Otley, West Yorkshire då Jimmy Savile bestämde sig för att spela 

sin skivsamling bestående av amerikansk swing live för publik. Detta var första gången som 

en DJ tog steget ut ur radions skugga och spelade direkt till sina lyssnare på en klubb. 

Konceptet blev populärt och Savile kontrakterades för spelningar på danslokaler i Manchester 

och Leeds. Redan 1946 använde han sig av två skivspelare för att snabbt kunna byta mellan 

låtar.13 Denna idé och teknik har levt kvar och är fortfarande standard för dagens DJ:s inom 

alla genrer. Från northern soul, disco, reggae och hiphop till techno, house, dubstep, 

deephouse med flera.     

Trots discons död levde dansmusiken kvar i den nya genren house och det var ur denna som 

technon föddes. Technons uppkomst brukar tillskrivas The Belleville Three som består av 

Derrick May, Juan Atkins och Kevin Saunderson. Tre producenter och DJ:s verkandes i 

Detroit som under åttiotalet kom att förändra den elektroniska musiken och skapa en ny 

                                                
10 Broughton & Brewster, 2000:28. 
11 Ibid, 2000:36. 
12 Ibid, 2000:42. 
13 Ibid, 2000:52. 
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musikstil. Inspirerade av Kraftwerk, Gary Numan, dåtidens funk, sci-fi och Alvin Tofflers 

framtidsteorier blev det musikaliska resultatet en mer intellektuell form av house.  

It is a music wich aims at evolution. It wants to free itself from the baggage of all 

the world’s previous music and take a few brave steps into the future. Where other 

forms are engaged in the routines of copying, emulating, recycling – returning to 

favourite themes and trusted basslines – techno hopes for the clarity of pure 

creation. It has rejected representation in favour of abstraction, thereby trying to 

achive something newer and bolder.14 

Bland de första technolåtarna räknas No UFO’s, Goodbye Kiss och Let’s Go men det var först 

med låten Nude Photo av Derrick May och Thomas Barnett som genren började bli 

självständig från house.  

…the radical construction of this record, the attention to detail in its 

instrumentation and its unwillingness to simply throw pre-existing elements 

together, that made it such a turning point.15 

År 1988 hade musiken börjat skilja sig väsentligt från house, spridit sig över atlanten och blev 

för första gången omskriven som techno av engelska musikjournalister. Omkring två år senare 

började den första europeiska technon att se dagens ljus då med viktiga centra i Belgien och 

Sheffield. I och med att Europa började producera techno så slöts också cirkeln för en genre 

vars grundare såg sig som en fortsättning av den europeiska synttraditionen.16    

 

 

 

 

                                                
14 Broughton & Brewster, 2000:344. 
15 Ibid, 2000:352. 
16 Ibid, 2000:359. 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att jag ska lära mig grunderna för att kunna DJ:a techno. Detta för 
att lyfta kunskapen kring DJ:ande och techno inom de svenska musikhögskolorna och bland 
musiklärare. Bland högskoleutbildade musiker finns en fördom om svårighetsgraden och det 
konstnärliga värdet i att DJ:a och därför vill jag tillföra kunskap inom ämnet.  
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2 Metod 
För att behärska att DJ:a techno har jag behövt utveckla mina kunskaper om 

mixningstekniker, repertoar, tekniska kunskaper om både hårdvara och mjukvara samt hur 

man underhåller en publik. Jag har valt att arbeta med mjukvaruprogrammet Traktor Pro 2 

samt hårdvaran Traktor Kontrol S2. Detta för att jag har det i min ägo sedan tidigare samt att 

det är ett system som till viss del liknar det som är branschstandard. Jag kommer alltså att 

kunna översätta kunskapen som jag inhämtat på min controller till de mediaspelare som finns 

på klubbar, barer, festivaler med mera. Traktor Kontrol S2 är ett all-in-one 2-channel DJ 

System17 vilket innebär att jag har två kanaler där jag kan spela upp musik. Dessa funkar som 

cd-spelare fast istället för fysiska skivor spelar de upp digitala ljudkällor via datorn. Jag har 

också tillgång till åtta stycken samplingskanaler, möjlighet att förändra musikens bpm och 

lägga till effekter så som reverb, delay med mera. Utöver detta finns också två stycken 

equalizers, en för varje uppspelningskanal, vilket ytterligare låter mig manipulera och 

förändra musiken. För att utöka mina kunskaper om denna teknik har jag övat samt läst 

böckerna How to DJ (properly) och DJ Techniques. Böckerna innehåller inte någon 

information om programmet Trakto pro 2 men ger en bra överblick om vad det innebär att 

DJ:a rent tekniskt men också om kontakten med publiken, hur man letar efter ny musik, söker 

spelningar med mera.  

Via kontakter så fick jag möjlighet att ta en lektion i DJ:ande med teknisk utgångspunkt i 

Traktor. Under denna lektion fick jag fördjupade kunskaper inom olika mixningstekniker 

samt hur man kan sampla låtar och blanda olika ljudkällor till en ny musikalisk helhet. Vi 

diskuterade också repertoar samt olika upplägg av låtordningar. Att blanda två eller flera 

ljudkällor för att skapa en ny musikalisk helhet är en form av improvisation. Precis som inom 

traditionell musikalisk improvisation kräver detta både tekniska och teoretiska förkunskaper 

samt ett mod att testa nya oprövade kombinationer. 

En god jazzmusiker har oräkneliga trick att ta till närhelst han kör fast. Men att 

vara en improvisatör innebär att man måste lämna sådana trick bakom sig, stiga ut 

i det osäkra och ta risker och då och då kanske dratta på ändan. I själva verket 

                                                
17 Naitive Instruments, företagets officiella webbsida. 
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älskar publiken mest de tillfällen när man låter sig falla. Då får den möjlighet att se 

hur man lyckas komma på fötter och kan lappa ihop världen igen.18 

Att samla in och utöka min repertoar av techno är något som har varit en stor del av projektet. 

Detta har till stor del skett genom att jag har utgått från vad olika skivbolag har släppt, vilka 

låtar DJ:s har spelat live samt de set som finns att tillgå på soundcloud och liknande tjänster. 

Jag har också upptäckt nya producenter genom att undersöka vilka mina favoriter jobbat med 

och vilka de själva uppskattar, vilka som ligger på samma bolag och vilka DJ:s som spelar på 

de klubbar jag gillar. Via diverse musikbloggar har jag också fått värdefull information om 

genren samt tips om låtar och aktörer. Genom att aktivt leta efter ny musik har jag lyckats 

skapa en större förståelse för techno samt fått en väsentligt större bank av musikaliskt material 

att arbeta med. I och med de tekniska framstegen som skett har vissa aspekter av DJ:ande 

blivit lättare samtidigt som utbudet av musik växt avsevärt. Urskiljningsprocessen är idag 

större än den var innan digital musik fanns men samtidigt kan den utföras med hjälp av 

mobilen på tunnelbanan.  

På detta sätt kan nedladdning leda till en ökad musikalisk nyfikenhet och en 

inställning att ständigt söka ny musik.19 

En genuin kärlek för musik och en stark vilja att förkovra sig i ny, oupptäckt musik är 

grunden för att kunna DJ:a. Broughton och Brewster skriver: 

This is the real skill of DJing and it dosen’t come easily. Knowing music, finding 

music, understanding music, is something that takes years… Playing records is 

rarely hard work, but doing the research and amassing the knowledge to do it well 

is a full-time job.20      

Att underhålla en publik och lära sig att agera och spela utifrån reaktionerna på ett dansgolv 

har visat sig svårast att genomföra. Då jag endast haft chansen att spela live en gång är detta 

något som jag inte anser mig behärska. Detta skedde på en mindre fest med nära vänner vilket 

gjorde att det kändes tryggt men samtidigt bjöd det inte på några utmaningar.   

 

                                                
18 Nachmanovitch, 2004:28.  
19 Lilliestam, 2009:105. 
20 Broughton & Brewster, 2000:12. 
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2.1 Tidsplan 
Idén till detta projekt föddes redan under min tid i Berlin. Då min sena hemkomst från Berlin 

innebar att jag missade en månad av vårterminen på KMH var det av största vikt att 

tankeprocessen redan var igång. Min första handledning skedde med Ralf Sandberg, lektor i 

musikpedagogik, 17 februari och då gick vi igenom vad jag behövde ta igen samt hans åsikter 

om riktningen för mitt projekt. Efter detta påbörjade jag efterforskningar om egen vald 

litteratur för ämnet, förkovrade mig inom genren och införskaffade en större repertoar samt 

övade att DJ:a hemma. Detta skedde under en relativt lång tid och skrivandet kom därför 

igång sent. Min synopsis blev klar långt efter planerat datum. Jag hade under denna tid även 

ett antal grupphandledningar med Ralf där jag fick insikt i hur de andra arbetade och hur deras 

skrivande fortgick. Onsdag 16 april skedde ett litteraturseminarium med Ronny Lindeborg där 

den egenvalda litteraturen presenterades. Lördag 26 april genomförde jag en spelning på en 

privat fest och under samma dag spelade jag in en mixtape som senare kommer att finnas 

tillgänglig via ett soundcloudkonto. Tidsplanen har framförallt spruckit när det kommer till 

skrivandet och de deadlines som jag satt för mig själv. På grund utav detta så har ingen 

enskild handledning skett, samt att jag jobbat under tidspress vilket varit negativt för den 

teoretiska delen mitt arbete. Detta har skett på grund av skoltrötthet och sjukdom inom 

familjen vilket resulterat i ett minskat fokus på projektrapporten och min synopsis. Att öva 

dagligen och förkovra mig har funkat bättre då det har funnits en naturlig glädje till uppgiften. 

      

2.2 Dokumentation 
Projektet dokumenterades genom en mixtape samt genom denna arbetsbeskrivning. Mixtapet 

finns tillgängligt som bifogad cd-skiva.   

2.3 Riskanalys 
I min synopsis befarade jag att den största risken var tidsaspekten. Att jag på grund av den 

sena hemkomsten inte skulle hinna genomföra projektet under utsatt tid. Detta var också 

något som besannades. Att förkovra mig och leta ny musik samt öva att DJ:a var något som 

fortlöpte under hela våren och som skedde inom den givna tidsplanen. Detta på grund av att 

jag kände stor lust inför denna del av projektet. Skrivandet har dock halkat efter och 
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slutförandet av denna projektrapport är något som har skett motsträvigt och under tidspress. I 

min synopsis framgår det att detta skulle förebyggas genom att skrivandet skulle ske på 

Kungliga Musikhögskolans bibliotek. Detta har inte fungerat så väl som jag önskat. Ofta har 

jag haft en illusion om att kunna skriva hemma men vid dessa tillfällen har jag inte fått 

mycket gjort. Dock har skrivandet fungerat bra de tillfällen jag suttit i biblioteket då det är 

lättare att fokusera och koncentrera mig utanför hemmet. Ytterligare tidspress har uppstått då 

min far drabbats av en stroke och jag därför har behövt åka upp till Sundsvall med jämna 

mellanrum. Detta har både tagit tid, energi och fokus från projektet. Ofta satt jag också upp 

för höga mål för vad jag skulle åstadkomma under skolveckorna. Detta skapade frustration 

och besvikelse hos mig själv när jag inte lyckades nå dessa mål och som i sin tur tog död på 

kreativiteten inom skrivandet. 

Vardagens krav och mina egna förväntningar tycks inte ge någon tid eller utrymme 

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

distraktion eller också ett sätt att överge alltesammans.21  

Den andra riskfaktorn som jag nämner i min synopsis är teknisk strul. Detta är något som jag 

inte har upplevt. Min laptop, min stationära dator, mjukvaruprogrammet Traktor Pro 2 samt 

hårdvaran Traktor Kontrol S2 har fungerat felfritt under projektets gång. Dock har det ibland 

varit svårt att öva hemma då min sambo har störts av musiken. Detta har jag löst genom att 

öva enbart genom hörlurar eller på väldigt låg volym. Jag har även övat på skolan under vissa 

kvällar då jag där har kunnat spela med högre volym och på så sätt få en känsla för hur det 

kan vara på en klubbspelning.  

Den tredje riskfaktorn var att jag inte skulle få möjlighet att DJ:a inför en publik (vilket är 

hela poängen med att DJ:a). Tyvärr så besannades även denna riskfaktor. Mitt mål var att 

genomföra två spelningar på privata fester men då ena spelningen ställdes in blev det bara en. 

Detta är något som har lämnat mig otillfredsställd och jag känner att jag har missat en 

väsentlig del av att DJ:a. Min enda möjlighet att parera detta är att i framtiden söka nya 

spelningar efter projektets slut. Då jag har som målsättning att fortsätta DJ:a får jag se 

projektet som starten på en process som kommer att fortgå utanför skolans ramar.   

En riskfaktor som jag inte tog upp i min synopsis men som jag stött på under projektets gång 

är att jag nu börjar känna mig begränsad av den teknik jag har att tillgå. Utrustningen jag har 

                                                
21 Nachmanovitch, 2004:143. 
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är tillräcklig för att lära sig grunderna och genomföra spelningar och jag har fortfarande kvar 

att lära för att kunna behärska den fullt ut. Dock så skulle jag vilja börja öva på de spelare 

som idag är branschstandard.22 Då detta är en fråga om ekonomi har jag börjat spara pengar 

för att i framtiden kunna uppgradera min DJ-utrustning.  

                                                
22 Branschstandard idag är företaget Pioneers serie av mediaspelare vid namn CDJ. 

Rothlein, Jordan. Industry standards: Pioneer CDJ. Resident Advisor. 
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3 Resultat 
Resultatet av projektet är att jag nu har de grundläggande kunskaperna som behövs för att 

DJ:a techno med hjälp av digital teknik. Rent konkret har detta resulterat i ett mixtape som 

finns att tillgå via soundcloud och som bifogad cd-skiva samt en spelning på en privat fest 26 

april 2013. Under denna tid har jag också fått en bredare och djupare kunskap om techno samt 

närliggande genrer. Jag har reviderat min tidigare uppfattning om vilka skivbolag, DJ:s och 

producenter som är intressanta och på så sätt fått en mer utvecklad musiksmak. Detta har på 

vissa sätt varit den största resan. Att tränga in i en ny musikalisk värld och upptäcka andra 

estetiska ideal har utvecklat mig både som musiker och människa. Detta har också resulterat i 

att jag nu lyssnar på musik på ett annat sätt och berörs av andra parametrar. 

Jag har utvecklat mina kunskaper om den hård- och mjukvara som är aktuell för att kunna 

DJ:a. Detta har ibland varit problematiskt då vissa termer skiljer sig från det gängse 

musikaliska språket. Ett exempel på detta är att man inom DJ-världen benämner kontrollen 

som styr musikens tempo för ”pitch control”. Pitch control innebär alltså inte att man styr 

musikens tonhöjd utan dess tempo. Även om jag inte har fått tillfälle att öva på CDJ-spelare 

så har jag med hjälp av min utrustning lärt mig grunderna för att DJ:a techno. Jag kan nu 

beatmatcha23, loopa, sampla, ställa in cue-punkter samt använda mig av effekter och 

equalizern på ett kreativt sätt. Jag har också basala kunskaper om olika mixningstekniker så 

som harmonisk mixning med flera.  

Främst har detta projekt varit startskottet på något som jag kommer att fortsätta med utanför 

skolans ramar. Jag tror och hoppas att de kunskaper jag har införskaffat kommer att komma 

till nytta både i form av ett yrke, som en hobby och som ett verktyg inom min blivande 

yrkesroll som lärare. Då DJ:ande har blivit allt mer populärt och många av dess utövare ses 

som de nya popstjärnorna upplever jag att det kommer att finnas ett behov av att kunna lära ut 

detta inom skolans musikundervisning. I framtiden tror jag därför att musiklärare kommer att 

lära ut DJ:ande som ett instrument i likhet med hur de idag lär ut till exempel piano, gitarr, 

sång och trummor. Jag anser också att det kan fungera som ett verktyg för att lära ut 

grundläggande parametrar inom musik så som puls, tempo, taktart, tonart, form med mera.   

                                                
23 Beatmatcha innebär att man manuellt synkroniserar två eller flera ljudkällors bpm för att kunna göra 

överlagringar eller skapa smidiga övergångar mellan dem. Detta är en central teknik inom DJ-mixning. 
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4 Diskussion 
Vilka slutsatser kan jag nu dra av mitt projekt? Jag anser mig ha uppnått syftet med projektet 

men att det fortfarande är en lång väg att gå. Det här har varit startskottet på en resa som 

kommer att fortsätta så länge jag finner glädje i den. Det sägs att om man vill bli riktigt bra på 

något så måste man lägga tio tusen timmar på att öva detta. Dit har jag ännu inte nått och det 

känns fortfarande som att jag bara snuddat vid de flesta aspekterna av att DJ:a. Det har dock 

varit en glädjefylld och annorlunda upplevelse att öva ett nytt instrument. Då jag alltid haft ett 

brinnande intresse för att upptäcka ny musik har det varit positivt att kunna använda denna 

kunskap rent praktiskt i mitt musicerande. Ur denna synpunkt är DJ:ande det perfekta 

instrumentet för mig då jag tar vara på min största passion och en av mina främsta 

musikaliska styrkor. Att börja öva ett nytt instrument innebar för mig att jag kunde ta ganska 

stora steg till en början vilket kändes befriande. Då jag övar och utövar mitt huvudinstrument 

elbas tenderar det ofta att bli kravfyllt och jag reflekterar ofta över hur mycket glädje det finns 

i detta musicerande. Under den tid som jag övat att DJ:a har jag dock inte lidit av samma 

problem utan känt en naturlig lust till att lägga ned tid och ansträngning.    

Som med vilket instrument som helst kan man utöva det på ett mer eller mindre avancerat 

sätt. Du kan välja att bara trycka på några få knappar och spela kommersiella låtar en i taget. 

Men du kan också välja att använda dig av en mängd tekniskt avancerad utrustning, överlagra 

flera låtar och samtidigt spela instrument live för att skapa en improviserad musikalisk 

produkt. Jag tror att den uppfattning som många har av DJ:s är starkt präglad av den bild som 

syns i media där artister som Swedish House Mafia och Avicii porträtterats otaliga gånger. De 

säljer ut arenor och toppar försäljningslistor med en kommersiell musik som enligt mig saknar 

konstnärligt värde Jag kan därför förstå att många musiker har ett skeptiskt förhållningssätt 

till DJ:s. Men som med de flesta genrerna måste man söka sig djupare under ytan för att hitta 

det verkligen intressanta.  

Litteraturen har under denna kurs varit både till hjälp men också känts påtvingad. Då jag 

hittade en stor mängd litteratur inom ämnet DJ:ande och elektronisk musik och prioriterade 

denna har detta lett till att jag i viss mån försakat de obligatoriska böckerna. Jag fann dock 

Musikliv av Lilliestam och Spela Fritt av Nachmanovitch användbara för projektet. 

Skrivandet är också något som har lidit under detta arbete. Jag inser nu i slutet av projektet att 

”skoltrötthet” är ett beskrivande ord för det tillstånd jag befunnit mig i. Inför nästa termins 

examensarbeta kommer jag att bära med mig denna erfarenhet. Jag måste börja skriva tidigare 
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och ha ett jämnare arbetstempo. Det är viktigt att sprida ut arbetsbördan över terminen så att 

jag inte sitter med allt skrivarbete i slutet och undrar om jag kommer att hinna. Under hela 

min skolgång har jag haft detta förhållningssätt gentemot skrivuppgifter. Då jag varken mår 

bra av detta eller presterar så gott jag kan måste det ske en förändring. Denna hoppas jag 

kunna göra inför examensarbetet. 
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Bilaga 2 Synopsis 
Kalle Edin 
Synopsis 
FG0044 Självständigt Arbete  
	  
Diskjockey	  –	  DJ:a	  –	  att	  spela	  skivor	  som	  instrument	  	  
	  
Bakgrund	   
Bakgrunden till mitt val av ämne är att jag spenderade höstterminen som utbytesstudent i 
Berlin. En stad som är känd för sin elektroniska musikscen samt ett gediget utbud av techno- 
och houseklubbar. I Berlin upplevde jag att man ofta gick ut och lyssnade (dansade) till en DJ 
på samma sätt som jag hemma i Sverige gick på traditionella rock/pop-konserter. Jag insåg 
också att flertalet DJ:s är högt respekterade som artister och anses ha ett konstnärligt djup 
trots att de spelar musik komponerad av andra. Uppfattningen som jag tidigare haft om att 
elektronisk dansmusik är kommersiell och banal ändrades och jag förstår idag att DJ:s 
musicerande är mer komplext än att ”bara trycka på knappar”. Under min tid på flertalet av 
Berlins dansgolv kom jag även i kontakt med en hängiven och väl påläst publik som dansar 
till musik som ibland gränsar till minimalistisk konstmusik. Med min bakgrund som musiker 
och pedagog blev jag fascinerad av möjligheten att kunna kontrollera hela det musikaliska 
förloppet och inte bara mitt instrument. Att kunna ta publiken på en musikalisk resa som jag 
ensam bestämmer riktningen för. Jag ska därför i detta projekt lära mig grunderna för att 
kunna DJ:a techno och house.  
	  
Metod	  och	  genomförande	   
Projektets genomförande kommer att gå ut på att jag övar att DJ:a i likhet med hur jag tidigare 
har övat för att lära mig spela olika instrument. Som hjälpmedel kommer jag att använda mig 
av böcker (både instruktionsböcker samt historieskildringar), se instruktionsvideor, lyssna på 
mixar samt lyssna till DJ:s live. Jag kommer att arbeta digitalt med en Traktor controller S2, 
det tillhörande DJ-programmet Traktor och min laptop. Under projektet kommer jag även att 
aktivt söka upp ny musik inom genrerna techno och house för att skapa en repertoar att arbeta 
med. Att spela inför en publik a ̈r kärnan i DJ:ande och jag kommer därför att spela inför 
mindre sällskap under våren för att få denna erfarenhet.  
	  
Syfte	   
Syftet med projektet är att lära mig behärska DJ:ande och få kunskaper inom ämnet. Jag 
kommer att undersöka om det finns likheter i hur jag tidigare har lärt mig att spela instrument 
och hur jag kommer att lära mig att DJ:a. Min uppfattning är att det bland högskoleutbildade 
musiker finns en fördom om svårighetsgraden och det konstnärliga värdet i att DJ:a. Att det är 
simpelt i jämförelse med att spela ett instrument. Detta är också något jag ämnar undersöka. 
Ur ett längre perspektiv är syftet med projektet även att kunna använda DJ:ande som ett yrke 
och som ett pedagogiskt verktyg inom undervisning.  
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Riskanalys	   
Den största risken med projektet är tidsaspekten. Den sena hemkomsten från Berlin innebär 
att jag börjar med projektet en månad senare än beräknat (även om tankeprocessen startade 
tidigare). En annan risk är att det kan uppstå en obalans mellan de olika delarna i projektet.  
Att jag lägger för mycket tid på att förkovra mig inom genrer och subgenrer samt upptäcka ny 
musik då detta kommer naturligast för mig. För att hantera detta måste jag vara disciplinerad 
och sätta upp regler för när, var och hur jag ska skriva, öva och läsa. Då jag har svårt att 
fokusera på både läsning och att skriva när jag är hemma så kommer merparten av detta 
arbete ske på KMHs bibliotek.  
 
Ytterligare en potentiell risk med projektet är strulande teknik. Detta är alltid en faktor som 
man måste väga in när man musicerar med hjälp av modern teknik.  
Den tredje risken med projektet är att jag inte kommer få tillräckligt många tillfällen att DJ:a 
live inför en publik. Att DJ:a går ut på att integrera med en publik och få dem att dansa. Att 
läsa av stämningen på ett dansgolv och utefter det spela musik som passar. Även om jag kan 
lära mig tekniken och bygga upp en repertoar hemma så är det vid livesituationerna som den 
verkliga erfarenheten och kunskapen införskaffas.  
	  
Förväntat	  resultat	   
Efter avslutat projekt förväntar jag mig ha övergripande kunskaper om terminologin kring 
DJ:ande, olika mixningstekniker, basala kunskaper om hård- och mjukvara samt genrer och 
subgenrer. Jag förväntar mig också ha byggt upp en repertoar (musikaliskt bibliotek) inom 
dessa genrer som jag kan använda för att öva, spela in mixar och framförallt i 
livesammanhang.  
 
I framtiden hoppas jag kunna använda DJ:ande i min yrkesroll som lärare. Som ett 
pedagogiskt verktyg för att lära ut olika aspekter av musik så som tempo, puls, timing och 
låtstrukturer. Jag hoppas även kunna använda mina kunskaper för att spela ute på klubbar, 
barer och privata fester som ett yrke.  
 
Projektet kommer konkret att resultera i en eller flera mixar som jag laddar upp till ett 
soundcloudkonto under mitt namn. Detta kommer att fungera både som en slutprodukt av mitt 
projekt och i förlängningen som ett arbetsprov på vad jag kan som DJ.  
	  
Tidsplan	   
17/2-14 Första grupphandledningen  
2/3-14 Synopsis klar 
3/3-14 Andra grupphandledningen  
5/4-14 Spela in mix  
24/3-14 Tredje grupphandledningen 
7/4-14 Fjärde grupphandledningen 
12/4-14 DJ:a på privat fest och spela in mix 
25/4-14 Skapa soundcloudkonto och lägga upp en mix  
26/4-14 DJ:a på privat fest och spela in mix 
28/4-14 Inlämning av slutrapport (enskild handledning veckan innan)  
5/5-14 Ventilering 
12/5-14 Inlämning av reviderad slutrapport till handledare och kursledare  
26/5-14 Inlämning av färdig slutrapport  
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