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Detta arbete fokuserar på att utforska konstnärlig identitet genom att arbeta med 

begränsningar. Genom att bara använda akustiska instrument istället för elektroniska 

instrument och genom att separera låtskrivarfasen från produktionsfasen kommer jag utforska 

ljudskapande och musikproduktion från andra perspektiv än vad jag är van vid. Arbetet 

kretsar kring fyra kompositioner och olika inspelningsmetoder och sätt att skapa ljud med 

olika instrument undersöks. Resultatet blev fyra produktioner som enbart består av akustiska 

instrument och jag har hittat nya konstnärliga uttryck för mig och mitt skapande. Istället för 

att enbart vara bekväm att arbeta med elektroniska instrument har jag nu hittat en metod för 

att arbeta med elektroniska instrument. I framtida konstnärliga arbeten kommer jag därför 

utforska båda dessa metoder och försöka hitta en kombination av dessa metoder. Jag kommer 

även arbeta mer med andra musiker då jag upplevde att det gav musiken ett ytterligare lyft.!
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1. Inledning 
 

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av ljud och av musik med tydlig karaktär i 

ljudbilden. Det kan vara allt ifrån exempelvis slapback-delayet1 på John Lennons röst till 

explosiva, komprimerade2 trummor i The Flaming Lips musik3. Så länge musiken har unika, 

intressanta ljud med en tydlig identitet och karaktär är jag intresserad. I mitt egna musikaliska 

utövande har detta lett till att jag har utforskat ljud och skapande på många olika sätt. 

Framförallt har jag de senaste åren fastnat för elektronisk musik, synthesizers och ljudbilder 

fyllda med många effekter. När jag då har gjort egen musik har den bestått av dessa element 

och även olika sorters ljudeffekter vars syfte är att fylla ut ljudbilden och göra den mer 

fängslande. Det kan vara allt från samplade4 tv-spelsljud till en virveltrumma som endast 

spelas var fjärde takt.  

 

Jag har producerat musik på detta vis dels för att jag gillar detaljrika och stora produktioner 

som man kan upptäcka något nytt i varje gång man lyssnar på dem. Jag har även haft en 

känsla av att musiken och produktionen blir mångbottnad först när man har minst en handfull 

olika synthesizers som fyller ut ljudbilden. Dessutom justerar jag timingen och tonhöjden på 

alla inspelade instrument, mycket för att lyssnare inte ska kunna upptäcka mina brister som 

producent, musiker och sångare. Även om detta har sin funktion har jag upplevt att min musik 

riskerar att bli lite för tjock och ”överproducerad”, det vill säga att jag arbetat för mycket med 

produktionerna så de inte längre upplevs som levande eller dynamiska. Jag upplever även att 

jag lagt för mycket fokus på att skapa nya, intressanta elektroniska ljudmattor och som följd 

förlorat vad låten och produktionen behöver. Dessutom har jag länge varit intresserad av 

klassisk pop- och rockmusik med enklare, mer organiska ljudbilder bestående av akustiska 

instrument där man som lyssnare känner att det är ett band och musiker som spelar.  

 
1 Ett kort delay med endast en eller få repetitioner. Exempel: Instant Karma! (We All Shine On) (1970), hörs 
tydligt på sången. https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA, hämtad 6 april 2021. 
2 Kompression: En effekt som används för att jämna ut dynamiken i ett ljudspår. 
3 Exempel: Race For The Prize (1999), hörs tydligt i introt. https://www.youtube.com/watch?v=bs56ygZplQA, 
hämtad 6 april 2021. 
4 En kortare bit av en ljud-eller musikinspelning som återanvänds på ett kreativt sätt.  
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Därför vill jag i detta arbete utforska att producera musik med tunnare ljudbilder och 

framförallt fokusera på att spela in akustiska5 instrument, istället för att använda mig av 

samplingar och synthesizers. Jag ska alltså utforska min konstnärliga identitet när jag arbetar 

enbart med akustiska instrument. 

  

Ett exempel på musik som tidigt inspirerat mig är The Beach Boys och deras skiva Pet 

Sounds från 1966. Även om skivan inte består av några synthesizers, bortsett från en 

theremin, är ljudbilden massiv, med exempelvis trummor, timpani, två basar (en elbas och en 

kontrabas), stråkar, flöjter med mera. Exempel på detta är I’m Waiting For The Day, speciellt 

vid 02:34 till låtens slut6. Ett annat mer modernt exempel är Tame Impala, framförallt skivan 

Lonerism från 2012. Denna skiva har varit en enorm inspiration för mig och den har haft stor 

betydelse för min väg in i elektronisk musik och synthesizers. Om Pet Sounds har varit 

inspiration för hur tjock en ljudbild kan vara har Lonerism varit inspiration för vad en ljudbild 

kan bestå av och hur man kan använda olika effekter på spännande sätt. Ett exempel från 

denna skiva är Apocalypse Dreams, speciellt från 04:077. Målet med min musik har varit att 

lyssnaren ska få samma känsla som jag får när jag lyssnar på dessa skivor och att hen ska 

upptäcka något nytt varje gång hen lyssnar på låten. 

  

När jag har försökt efterlikna dessa ljudbilder har jag, som sagt, använt mig av synthesizers, 

vilket har präglat mitt sätt att arbeta och mitt konstnärliga uttryck. Dessutom har jag för det 

mesta arbetat självständigt, vilket gjort att jag fattat andra kreativa beslut än om jag tar in 

andra musiker att bolla idéer med. Jag har haft tanken att min musik måste vara helt och hållet 

min egen och att jag därför inte kan låta någon annan spela på mina låtar. Detta är en annan 

anledning till att jag använt mig av synthesizers och elektroniska ljud, de tar rollen och 

funktionen som andra instrumentalister skulle ta. Exempelvis använder jag mig av samplade 

stråkar eller synthesizers som liknar en stråkensemble istället för att spela in en faktisk 

stråkensemble. En fördel med detta har varit att jag känner full kontroll över min musik, men 

en nackdel är att jag upplever att min musik saknar den själ och nerv som kommer 

 
5 Jag kommer använda begreppet ”akustiska” instrument när jag talar om instrument som gör ljud akustiskt 
istället för elektroniskt. Jag räknar dock in elgitarr, elpiano och elbas i begreppet, då de är akustiska instrument 
som förstärks elektroniskt, till skillnad från synthesizers som är rakt igenom elektroniska instrument. 
6 https://youtu.be/fB3utoCRRAk?t=157, hämtad 1 april 2021 
7 https://youtu.be/DmmvZrBnQ4M?t=247, hämtad 1 april 2021 
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automatiskt när en människa spelar ett instrument. Alla små variationer i timing, felslag och 

små missar i spelet upplever jag ger musik den äkthet som får mig som lyssnare att bli ännu 

mer fängslad. 

  

För att sammanfatta vill jag alltså undersöka vad som händer med mitt konstnärliga uttryck 

när jag försöker förenkla ljudbilden och arbetar med akustiska instrument. Jag vill testa att 

göra musik på sätt som skiljer sig från hur jag är van vid att spela in musik och instrument för 

att utveckla mitt konstnärliga uttryck och testa nya metoder att producera musik.  
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2. Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att utforska min konstnärliga identitet och hur jag producerar musik 

när jag begränsar mig till att arbeta med verktyg och metoder som för mig är nya. 

 

Jag kommer endast arbeta med instrument som genererar ljud akustiskt istället för 

elektroniska instrument. På så vis hoppas jag utöka min förståelse av mitt eget konstnärliga 

uttryck, min konstnärliga identitet och hur jag kan använda mig av olika verktyg för att få, för 

mig, nya konstnärliga resultat. Jag kommer även undersöka hur begränsningar kan användas 

som ett kreativt verktyg. Målet med arbetet är att jag ska bli mer bekväm med att använda 

akustiska instrument i mina produktioner för att i framtiden ha möjligheten och kunskapen att 

kunna arbeta med både akustiska och elektroniska instrument. 
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3. Frågeställningar  
 

För detta arbete är mina frågeställningar följande: 

• Hur påverkas min konstnärliga identitet av att begränsa valet av verktyg?  

• Hur influeras mina produktioners ljudbild av vilka instrument jag använder mig av?  

 

Dessa frågeställningar är valda för att få en bättre och djupare förståelse av min konstnärliga 

identitet. Vad händer när jag arbetar på sätt jag inte är van vid? Genom att besvara dessa 

frågor hoppas jag kunna få en utökad bild av min konstnärliga identitet som producent, 

låtskrivare och musiker. Jag hoppas även kunna hitta nya metoder för mig att skapa ljud som 

inte enbart är elektroniska för att på så vis vidga min musikaliska palett.  
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4. Begreppsförklaring  
 

I arbetet kommer jag använda mig av flera termer och ord som är vanliga inom området 

musikproduktion. För att förtydliga vad jag menar med dessa ord och termer kommer därför 

här en lista med förklaring för varje ord och term.  

 

Arpeggio: Att bryta upp ett ackord till dess olika beståndsdelar och spela dem i tät följd8. 

 

Bandmikrofon: En variant på en dynamisk mikrofon där ett metalliskt band ändrar position 

vid förändringar i lufttrycket istället för ett membran och en magnetisk spole9. 

 

Chorus: En effekt som duplicerar signalen men förskjuter den i frekvens för att skapa 

illusionen av att flera instrument som är olika stämda spelar samma melodi.10 

 

DAW: Digital Audio Workstation, ett musikprogram som används för inspelning, produktion, 

mixning och mastering11. 

 

Delay: En effekt som förskjuter signalen i tid och skapar en eko-effekt12. 

 

Distorsion: En ljudeffekt som uppkommer när man ger för stark signal till ett analogt eller 

digitalt medie, exempelvis en gitarrförstärkare.  

 
8 Haga, Evan, ”Everything You Need To Know About Arpeggios”, Fender, n.d., hämtad 20 april 2021från 
https://www.fender.com/articles/how-to/playing-arpeggios-everything-you-need-to-know  
9 White, Paul, The Producers Manual, Brighton: Sample Magic, 2015 (3 uppl.), s. 60. 
10 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, Burlington, MA: Focal Press, 2013,  s. 117-118. Ljudexempel: 
Greatest Love of All med Whitney Houston. Lyssna på elpianot för att höra chorus-effekten. 
https://www.youtube.com/watch?v=YohL_QJhFaw, hämtad 19 april 2021. 
11 Huber, David Miles och Runstein, Robert E., Modern Recording Techniques – 8th edition, (Burlington, MA: 
Focal Press, 2014), s. 233 
12 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s. 116. Ljudexempel: King Tubby Meets Rockers Uptown med 
King Tubby, hörs tydligt på flera instrument. https://www.youtube.com/watch?v=oxAl3Jijs20, hämtad 19 april 
2021. 
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Mediet kommer på olika sätt generera övertoner, vilket färgar ljudet13. Man kan använda 

denna effekt för att förändra ett ljud, ett klassiskt exempel är distorsionen som används på 

elgitarrer i hårdrock/ heavy metal14. 

 

Dynamisk mikrofon: Mikrofon där förändring i lufttrycket ändrar position på membranet och 

en magnetisk spole. Detta skapar förändringar i mikrofonens magnetfält, vilket genererar 

ström som konverteras till en ljudsignal i en högtalare15. 

 

Fjäderreverb: En effekt som ger en signal en simulerad rumsklang genom att köra den genom 

en mekanisk fjäder och sedan förstärka signalen. Vanligt i gitarrförstärkare16. 

 

In the box: Att arbeta i datorn till skillnad från att jobba med fysiska instrument, 

effektsproccesorer o.s.v. 

 

Kompressor: En effekt som används för att jämna ut dynamiken i ett ljudspår17. 

 

Kondensatormikrofon: En mikrofon som kräver en strömförsörjning på 48 volt. Mikrofonen 

består av två elektriskt laddade membran placerade nära varandra med ett luftmellanrum 

mellan varandra. Skillnader i lufttryck flyttar det ena membranet vilket skapar elektriska 

förändringar som sedan konverteras till en ljudsignal i en högtalare18. 

 

Line:a: Att spela in ex. en gitarr rätt in i inspelningsmediet. Kan användas för att få ett 

speciellt sound eller för att ha möjlighet att färga ljudet in the box. Kan även kallas att DI:a, 

direct inject19.  

 

 
13 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s.14 
14 Ljudexempel: Run To The Hills med Iron Maiden. Lyssna på elgitarrerna. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_XJ-7jNqws, hämtad 18 april 2021. 
15 White, Paul, The Producers Manual, s. 59. 
16 White, Paul, The Producers Manual, s. 182. Ljudexempel: Zion Gate Dub med King Tubby, lyssna 
exempelvis på virveltrumman från 00:53. https://youtu.be/wHdPaGDvYIY?t=53, hämtad 19 april 2021 
17 White, Paul, The Producers Manual, s. 165 
18 White, Paul, The Producers Manual, s. 61-62. 
19 White, Paul, The Producers Manual, s. 112. Ljudexempel: Le Freak med Chic. Elgitarren är en kombination 
av line:ad gitarr och förstärkarsignal. https://www.youtube.com/watch?v=RAYQTfFh4xk, hämtad 19 april 2021.  
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MIDI: Musical Instrument Digital Interface. Ett musikprotokoll som bl.a. gör det möjligt att  

synka synthesizers med en inspelningsmaskin (ex. en dator). MIDI kan användas för att styra 

ett instruments tonhöjd, hur länge en not ska spelas och hur hårt den ska slås an20. 

 

Overdrive: En mjukare variant av distorsion, tänkt att simulera en förstärkare med för stark 

signal21. 

 

Preamp: En preamp styr ljudstyrkan från ett instrument eller en mikrofon och används för att 

se till att man får rätt ljudstyrka in i inspelningsmediet22. 

 

Rundtagande mikrofon: En rundtagande mikrofon tar upp ljudet kring mikrofonen lika 

mycket23. 

 

Sampling: En teknik där man tar en kortare bit av en ljud-eller musikinspelning och sedan 

återanvänder den på ett kreativt sätt24.  

 

Slap-back delay: Ett kort delay med endast en eller få repetitioner25 

 

Tremolo: En effekt som automatiskt höjer och sänker ljudvolymen26. 

  

 
20 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s. 171-174 
21 White, Paul, The Producers Manual, s. 226. Ljudexempel: Johnny B. Goode med Chuck Berry. Lyssna på 
elgitarrerna. https://www.youtube.com/watch?v=uFeZ_x--aRg, hämtad 18 april 2021. 
22 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s. 93-94 
23 White, Paul, The Producers Manual, s. 66 
24 Jacobson, Justin M., “Music Sampling: Breaking Down The Basics,” Tunecore, 9 augusti 2016, hämtad 18 
april 2021 från https://www.tunecore.com/blog/2016/08/music-sampling-breaking-down-the-basics.html  
25 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s. 117. Ljudexempel: Instant Karma! (We All Shine On) med 
Lennon/Ono with The Plastic Ono Band, hörs tydligt på sången. 
https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA, hämtad 6 april 2021. 
26 Pearsall, Ken, ”Effects Guide: Get To Know Tremolo,” Fender, n.d., hämtad 19 april 2021 från 
https://www.fender.com/articles/tech-talk/pedal-board-primer-get-to-know-tremolo. Ljudexempel: The Dolphins 
med Fred Neil, lyssna på elgitarren. https://www.youtube.com/watch?v=mrg5C9eUhZc, hämtad 19 april 2021. 
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5. Teoretisk bakgrund 
 

5.1 Vad är ”sound”? 

Inledningsvis vill jag diskutera ordet ”sound” och vad jag menar med det ur ett konstnärligt 

perspektiv. ”Sound” är egentligen bara engelska för ljud och kan alltså användas när man talar 

om ljud ur ett generellt perspektiv. Går jag exempelvis på en gata med mycket trafik är jag 

omringad av ljud men det är inte det jag menar med ”sound”. En annan definition är att olika 

instrument har olika ”sound” och att det är vad som gör att vi kan höra att en gitarr är just en 

gitarr och ett piano är just ett piano. Här är ”sound” mer en översättning av ordet klangfärg 

även om en mer korrekt engelsk term skulle kunna vara timbre27. Här börjar vi närma oss vad 

jag menar med ”sound”, men det jag skriver om i detta arbete är mer sammankopplat med 

konstnärlig identitet.  

 

Istället för ett instruments klangfärg menar jag mina produktioners klangfärg. Jag pratar om 

vilka instrument jag använder mig av, vad de har för funktion, vilka frekvenser som är 

framträdande, hur de olika ljudkällorna är placerade i ljudbilden, vilken rumsklang 

instrumenten har och vad för ljudeffekter som är framträdande i min musik. Jag talar alltså om 

produktionernas karaktär, och hur de, på olika sätt, är typiska för mig och min konstnärliga 

identitet.  

 

Ett exempel för att förtydliga är en annan producent med ett för mig tydligt ”sound”, Brian 

Eno. Brian Eno är en brittisk musikproducent och konstnär som bland annat har producerat 

band och artister som David Bowie, Talking Heads och U2. Dessa produktioner låter relativt 

olika och rör sig inom flera olika genrer men jag upplever ändå att det finns en konstant röd 

tråd i produktionerna. Detta menar jag är Enos ”sound” som producent. Om man till exempel 

jämför U2s With or Without You28 från 1987 med Talking Heads Once In A Lifetime29 från 

1980 kan man urskilja hur arpeggiot30 i bakgrunden på båda låtarna liknar varandra och har 

samma funktion: att finnas som en harmonisk och rytmisk figur i bakgrunden av låten för att 

 
27 Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “Timbre,” hämtad 14 april 2021 från 
https://www.britannica.com/science/timbre  
28 https://www.youtube.com/watch?v=ujNeHIo7oTE, hämtad 14 april 2021. 
29 https://www.youtube.com/watch?v=5IsSpAOD6K8, hämtad 14 april 2021. 
30 Att bryta upp ett ackord till dess olika beståndsdelar och spela dem i tät följd.  
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skapa en svävande, men samtidigt drivande känsla. Vid en jämförelse av Heroes31 med David 

Bowie från 1977 och Brian Enos egna Needles In The Camel’s Eye32 från 1974 tycker jag att 

man kan märka att båda produktionerna är tämligen kaotiska med mycket ljud, elgitarrer med 

distorsion33 och ett statiskt, drivande trumkomp. Jag menar alltså att allt detta är olika delar av 

Enos ”sound” som producent och musiker. Använder du dig av Eno som producent är det 

troligt att du vill att dina produktioner på något sätt ska likna dessa. När jag då talar om mitt 

”sound” är det alltså en kombination av mina influenser, mina musikaliska och konstnärliga 

preferenser, vilka instrument och klanger som är vanliga för min musik och min konstnärliga 

identitet som skapar en röd tråd genom allt jag arbetar med.  

 

5.2 Att lösa kreativa blockader 

Jag har som sagt valt att inte arbeta med synthesizers i projektet. Detta har jag valt då jag är 

van vid att använda dessa verktyg och vill undersöka vad som händer med mitt skapande när 

jag testar nya, för mig outforskade metoder. Producenten och författaren Dennis DeSantis 

skriver i sin bok Making Music om vikten av att arbeta med nya verktyg för att låsa upp 

kreativa blockader: 

 

[B]y exploring a new environment and following its constraints where they lead 

you, you’ll be forced to make a new set of creative compromises—and, in turn, 

open a new set of creative possibilities34.  

Även Brian Eno som jag tidigare nämnt har utvecklat en metod för att låsa upp kreativa 

blockader tillsammans med konstnären Peter Schmidt. De tog fram en kortlek, Oblique 

Strategies, med hundra kort som alla har varsin instruktion på sig. Instruktionerna kan bland 

annat vara ”try faking it”, ”ask your body” och ”honour thy errors as a hidden intention”. 

Genom att fokusera på dessa instruktioner är tanken att man ska kunna ta ett steg tillbaka och 

se sin produktion ur ett annat perspektiv35. Det är alltså inget nytt att arbeta med 

 
31 https://www.youtube.com/watch?v=lXgkuM2NhYI, hämtad 14 april 2021. 
32 https://www.youtube.com/watch?v=2SWrIB75vc8, hämtad 14 april 2021. 
33 En ljudeffekt som uppkommer när man ger för stark signal till ett analogt eller digitalt medie, exempelvis en 
gitarrförstärkare. Mediet kommer på olika sätt generera övertoner, vilket färgar ljudet. 
34 DeSantis, Dennis, Making Music, Berlin: Ableton AG, 2015, s. 49. 
35 Shepherd, Ian, ”Brian Eno’s Oblique Strategies – the Ultimate Music Production Tool,” Production Advice, 29 
april 2009, hämtad 20 april 2021 från https://productionadvice.co.uk/oblique-strategies/  
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begränsningar i sitt skapande för att öppna upp nya kreativa vägar. Genom att arbeta med 

akustiska instrument hoppas jag kunna öppna upp nya möjligheter i mina produktioner, då jag 

stänger ut andra, mer slentrianmässiga, val. 

5.3 Inspelningsteknikens historia 

Vid inspelningsteknikens början var det endast möjligt att spela in ljud på ett spår med en tratt 

som tog upp ljudet till inspelningsmediet, på samma sätt som en mikrofon36. För att få ett 

balanserat ljud och en bra mix av instrumenten var det alltså, enligt musikern och författaren 

Timothy A. Dittmar, viktigt att placera tratten/mikrofonen på rätt ställe i rummet och på så vis 

fånga alla instrument på inspelningen37. Med tiden utvecklades behovet att kunna separera 

sången från resten av orkestern för att bättre kunna styra volymen och tonen på sången. 

Därför tillverkades då bandspelare med tre kanaler: två kanaler för att kunna spela in 

orkestern i stereo och en kanal för att kunna spela in sången separat. Författaren Paul White 

beskriver hur tekniken sedan utvecklades vidare till ännu fler kanaler och idag är gränserna 

för antalet kanaler nästan obefintliga38.  

Att kunna spela in varje instrument för sig har även gett producenter och artister möjligheten 

att experimentera med inspelningstekniken för att skapa olika ”sound”. Ett exempel på detta 

är låten Eleanor Rigby av The Beatles, som finns på skivan Revolver från 1966. Teknikern 

Geoff Emerick ville åt ett särskilt, rått ljud på stråkensemblen efter efterfrågan från 

kompositören Paul McCartney. För att åstadkomma detta placerades mikrofonerna väldigt 

nära de olika instrumenten för att fånga ett nytt ljud, något som inte hade gjorts tidigare39. 

Även utvecklingen av effektprocessorer har påverkat producenters möjlighet att hitta nya 

”sound” och ändra hur akustiska instrument låter. Ett exempel på detta är trumljudet i Led 

Zeppelin’s When the Levee Breaks från skivan Led Zeppelin IV från 1971. Trummorna 

 
36 Beardsley, Roger och Leech-Wilkinson, Daniel, ”A Brief History of Recording to ca. 1950,” Center for the 
History and Analysis of Recorded Music, n.d, hämtad 15 juni 2021 
https://charm.rhul.ac.uk/history/p20_4_1.html  
37 Dittmar, Timothy A., Audio Engineering 101, s. 162. 
38 White, Paul, The Producers Manual, s. 10-13. 
39 Schall, Eric, ”Why Paul McCartney Initially Balked at Having Strings on The Beatles’ ’Eleanor Rigby’,” 
Showbiz CheatSheet, 17 juli 2020, hämtad 22 mars 2021 https://www.cheatsheet.com/entertainment/why-paul-
mccartney-initially-balked-at-having-strings-on-the-beatles-eleanor-rigby.html/. Ljudexempel: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuS5NuXRb5Y, hämtad 6 april 2021 
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spelades in med två mikrofoner, Beyerdynamic M160, som sedan gick genom ett par Helios 

F760-kompressorer40 och sist till gitarristen Jimmy Pages Binson-eko, som förskjuter signalen 

i tid och skapar karaktäristiska ekon och upprepningar. Redan här är ljudet processerat men 

för att förändra det ytterligare valde teknikern Andy Johns att sänka hastigheten på de 

inspelade trummorna, vilket resulterade i en ännu mer distinkt karaktär41. 

Kort sammanfattat har alltså inspelningstekniken gått från att så trovärdigt och korrekt som 

möjligt återge ett instruments karaktär till att förändra och påverka det för att hitta nya, 

konstnärliga uttryck. En artists uttryck är alltså lika beroende av inspelningsteknik som 

instrumentering och arrangering. För mig som producent och artist betyder det att jag har en 

oändlig mängd val att ta hänsyn till när jag producerar och spelar in en låt, speciellt i dagens 

digitala tid när all världens ljud finns tillgängliga i min DAW42. För att inte bli lamslagen av 

alla val är det därför viktigt att ha en tydlig bild av hur man vill att ens produktion ska låta. 

Det kan även vara viktigt att begränsa vilka val man har genom att sätta upp regler för sig 

själv. DeSantis beskriver hur begränsningar av ens valmöjligheter kan fungera som ett 

kreativt verktyg: genom att från början sätta upp regler för sig själv minskar risken för att man 

fastnar i beslutsångest och man kan istället fokusera sin tid, energi och kreativt på andra 

beslut43. 

  

 
40 En effekt som används för att jämna ut dynamiken i ett ljudspår. 
41 Reilly, Bryan, “Recreating The Drum Sounds of ”When the Levee Breaks,” Vintage King, 12 januari 2018, 
hämtad 22 mars 2021 https://vintageking.com/blog/2018/01/when-the-levee-breaks-drum/. Ljudexempel: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwiTs60VoTM, hämtad 6 april 2021. 
42 Digital Audio Workstation, ett musikprogram som används för inspelning, produktion, mixning och 
mastering. 
43 DeSantis, Making Music, s. 34. 
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6. Metod 
 

För att kunna genomföra mitt arbete har jag skrivit ny musik, närmare bestämt fyra 

kompositioner. Jag valde att arbeta med nyskriven musik eftersom jag inte vill att mina 

tidigare produktioner ska påverka det ljudlandskap jag vill utforska. Det har alltså fungerat 

som ett sätt för mig att gå in i projektet utan förutbestämda idéer om hur kompositionerna ska 

låta. På så vis kan jag vara fri att utforska mitt konstnärliga uttryck och produktionernas 

sound utifrån de begränsningar jag satt upp för mig själv. 

 

När jag påbörjade projektet visste jag att jag ville utforska nya verktyg för mitt skapande. Min 

tidigare metod för att skriva låtar har varit att arbeta mycket ”in the box44”, alltså att jag har 

producerat och skrivit låtarna samtidigt i datorn. Detta har gjort att produktionen och 

ljuddesignen har varit tätt sammankopplade med kompositionen och jag har stundtals fastnat i 

att hitta rätt ljud innan jag ens skrivit färdigt låten. Nu har jag istället skrivit färdigt låtarna 

innan jag börjar spela in och producera dem. På så vis kan jag lägga fullt fokus på att forma 

instrumentens ljud och karaktär i produktionen istället för att göra det parallellt med 

komponerandet.  
 

I mitt arbete satte jag tidigt upp vissa regler för mig själv. Eftersom jag är van vid att 

producera i datorn med synthesizers, MIDI45 och mjukvaruinstrument har jag varit van vid att 

kunna ändra melodier, timing och ”sound” under produktionens gång. Det är inte ovanligt för 

mig att ett instrument helt ändrar karaktär och melodi under tiden jag arbetar med 

produktionen. Detta skiljer sig från att spela in ljud och fysiska instrument, där jag behöver 

göra om inspelningen från början ifall jag vill ändra melodier eller ”sound”. Jag kommer 

därför begränsa mig till att endast använda mig av akustiska instrument i detta arbete och i 

förväg ha en idé om sound och melodier. Genom att göra detta behöver jag bestämma i förväg 

vad jag ska spela redan innan jag spelar in, hur det ska låta och hur jag ska spela in det. Innan 

jag går igenom min konstnärliga vision för de fyra kompositionerna och resultatet av 

produktionen ska jag presentera de tekniska val jag gjort under inspelningarna och varför jag 

 
44 Att arbeta i datorn till skillnad från att jobba med fysiska instrument, effektsproccesorer o.s.v.  
45 Musical Instrument Digital Interface. Ett musikprotokoll som bl.a. gör det möjligt att synka synthesizers med 
en inspelningsmaskin (ex. en dator). 
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har gjort dem. Vid varje inspelningstillfälle fokuserade jag på ett instrument, därför är 

inspelningarna på de olika instrumenten relativt lika varandra på de olika låtarna. För att se 

bilder på utrustningen, se bilaga 1. 
 

6.1 Truminspelning 

Trummorna på samtliga låtar spelades in vid samma tillfälle i trumslagaren Fredrik Serholts 

studio och därför är mikrofonplaceringarna och mikrofonvalen samma (fig. 1-4). På de här 

låtarna ville jag ha möjlighet att mixa ganska torra, oprocesserade trummor, därför valde jag 

att använda närmickning på varje trumma, alltså att placera mikrofonen nära ljudkällan. Jag 

valde dock att inte placera en mikrofon vid golvpukan då jag använde mig av en överhängs-

mikrofonteknik som kallas för Glyn Johns-tekniken. Den går ut på att man placerar en 

överhängsmikrofon över trumsetet och den andra överhängsmikrofonen vid sidan av 

trumsetet, nära golvpukan46. På så sätt får man en uppmickning som fångar hela trumsetet på 

ett annorlunda sätt. Eftersom sidomikrofonen är nära golvpukan kände jag att den inte skulle 

behöva en närmikrofon: sidomikrofonen fungerade mer eller mindre som en närmikrofon av 

golvpukan. 

På bastrumman använde jag en Shure SM7b och på virveltrumman och hängpukan användes 

Sennheiser MD421:or. Dessa mikrofoner är dynamiska47, vilket jag tycker gör att de passar 

bra på trummor som är ganska högljudda instrument. Jag upplever att dynamiska mikrofoner 

fångar ett ljuds transienter utan att vara för detaljerade på ett sätt som är behagligt för örat. 

Som överhängsmikrofoner använde jag två bandmikrofoner48, Bang & Olufsen BM-3, och på 

hi-haten placerade jag en bandmikrofon, Beyerdynamic M260. Jag valde att spela in med 

bandmikrofoner för detta syfte eftersom de har en naturlig filtrering i de högre frekvenserna. 

Eftersom överhängsmikrofonerna tar upp cymbalerna, och hi-haten är två cymbaler ihopsatta 

upplever jag att det finns en risk att dessa ljud blir för vassa i diskanten. Detta kunde jag dock 

förhindra med hjälp av bandmikrofonerna och deras filtrering. Slutligen använde jag två 

 
46 Pickford, John, ”Technique of the Week – Glyn Johns Method”, MusicTech, 27 juni 2018, hämtad 20 april 
2021 från https://www.musictech.net/tutorials/technique-of-the-week-glyn-johns-method/. 
47 En mikrofon där förändring i lufttrycket ändrar position på membranet och en magnetisk spole. Detta skapar 
förändringar i mikrofonens magnetfält, vilket genererar ström som konverteras till en ljudsignal i en högtalare. 
48 En variant på en dynamisk mikrofon där ett metalliskt band ändrar position vid förändringar i lufttrycket 
istället för ett membran och en magnetisk spole. 
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mikrofoner med syfte att ta upp hela trumsetet, en kondensatormikrofon49, Tesla, som var 

placerad ett par meter ifrån trummorna och en dynamisk rundtagande50 mikrofon, Sennheiser 

MD21, som är placerad mitt i trumsetet. Dessa mikrofoner tycker jag om att använda för att 

”limma ihop” trumljudet. Eftersom trummor är ett instrument som består av flera olika 

instrument kan jag uppleva att det finns en risk att trummorna låter för separerade ifrån 

varandra ifall man bara använder närmikrofoner i produktion och mix, alltså att man inte får 

känslan av att trummorna är ett enhetligt instrument. För att då få trummorna att kännas som 

en enhet tycker jag att det fungerar bra att ha en eller flera mikrofoner vars syfte är att fånga 

hela trumsetet och använda närmikrofonerna som ett sätt att justera och balansera de olika 

trummornas volym och karaktär.  

 

6.2 Inspelning av elbas 

Elbasen (fig. 5) har jag både line:at51 och spelat in igenom en gitarrförstärkare, en Yamaha 

G100-212 II (fig. 6). Jag lyckades dela upp signalen i två med hjälp av en volympedal, Boss 

FV-30H (fig. 7), och kunde därför spela in både förstärkarsignalen och den rena signalen 

samtidigt. Jag valde att spela basen igenom en gitarrförstärkare istället för en basförstärkare 

för att jag ville att förstärkarsignalen skulle ha ett speciellt ”sound”. Eftersom jag line:ade 

elbasen och därför hade ett rent, fylligt ljud med elbasens alla frekvenser visste jag att jag 

kunde arbeta med att hitta ett annat ”sound” i förstärkaren som inte behövde ha alla 

frekvenser som en elbas förväntas ha. Jag skar bort en del basfrekvenser och höjde diskant-

och mid-frekvenser för att ge elbasen ett tydligare ljud med mycket tydlighet i attacken. Detta 

tillsammans med lite distorsion och fjäderreverb52 gjorde att basen fick en ny klang som jag 

inte testat tidigare. Förstärkarsignalen spelade jag in med två dynamiska mikrofoner, en 

Sennheiser MD421 (fig. 8) och en Beyerdynamic Soundstar X1 (fig. 9) medan den line:ade 

 
49 En mikrofon som kräver en strömförsörjning på 48 volt. Mikrofonen består av två elektriskt laddade membran 
placerade nära varandra med ett luftmellanrum mellan varandra. Skillnader i lufttryck flyttar det ena membranet 
vilket skapar elektriska förändringar som sedan konverteras till en ljudsignal i en högtalare. 
50 En rundtagande mikrofon tar upp allt ljud kring mikrofonen lika mycket, till skillnad från en riktad mikrofon 
som tar upp från framsidan och sidorna av membranet, men inte baksidan.  
51 Att spela in ex. en gitarr rätt i inspelningsmediet. Kan användas för att få ett speciellt sound eller för att ha 
möjlighet att färga ljudet in the box. Kan även kallas att DI:a, direct inject. 
52 En effekt som ger en signal en simulerad rumsklang genom att köra den genom en mekanisk fjäder och sedan 
förstärka signalen. 
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signalen gick igenom en Heritage Audio-preamp53 (fig. 10) som inte förändrade ljudet mer, 

men jag upplever att den återger mycket tydlighet i instrumentet utan att påverka dess 

karaktär.  

 

6.3 Inspelning av piano och elpiano 

Elpianot och pianot är inspelade samma dag med två enkla metoder. Elpianot, ett Fender 

Rhodes (fig 11), line:ade jag direkt in i ljudkortet medan jag spelade in pianot med en 

Neumann TLM-103 (fig. 12), en kondensatormikrofon. Jag valde denna mikrofon eftersom 

jag ville fånga hela instrumentets klang, därför passar en kondensatormikrofon bra. De är 

känsliga för alla ljud och kan därför återge en väldigt tydlig och ”korrekt” bild av 

instrumentet. Mikrofonen var placerad ungefär vid mitt huvud då jag hade en tanke om att det 

skulle ge en mer ”äkta” karaktär av pianot. Om mikrofonen är placerad vid mitt öra borde den 

ta upp en signal som ungefär låter som det jag hör när jag spelar piano. Elpianot valde jag att 

line:a av liknande anledning, jag ville fånga ljudet så korrekt som möjligt för att sedan i 

mixning kunna justera ljudets karaktär. 

 

6.4 Inspelning av gitarrer 

De akustiska gitarrerna är inspelade med en TLM-103 av samma anledning, jag ville fånga en 

detaljrikedom som enklast går att fånga med en kondensatormikrofon. Jag valde att spela in 

en nylonsträngad gitarr (fig. 13) eftersom jag upplevde att klangen hos det instrumentet 

passade bra i mixen. Det är ett instrument som inte har särskilt mycket diskant och jag hävdar 

även att man kan skära bort en hel del basfrekvenser utan att instrumentet förlorar sin 

karaktär. Hade jag spelat in en stålsträngad akustisk gitarr tänker jag att risken hade varit att 

den hade tagit för mycket utrymme i diskanten, samtidigt som mycket av instrumentets 

karaktär skulle gå förlorad om man skär bort för mycket bas-och lågmidd-frekvenser. För att 

få lite extra diskant och höga övertoner på vissa produktioner spelade jag därför in en 

stålsträngad 12-strängad gitarr (fig. 14). Den här gitarren hade ett helt annat syfte, den spelade 

 
53 En preamp styr ljudstyrkan från ett instrument eller en mikrofon och används för att se till att man får rätt 
ljudstyrka in i inspelningsmediet. 
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jag in just för att få extra diskant och därför gjorde det inget att den var rik på övertoner i 

diskanten.  

Elgitarren (fig. 15) är inspelade på samma sätt som elbasen, det vill säga genom en 

gitarrförstärkare och upptagen med två dynamiska mikrofoner. På en av produktionerna, Allt 

jag vill, använde jag en Sennheiser MD421 och en Sennheiser MD407 (fig. 16), medan resten 

av produktionerna använde jag en MD421 och en Sennheiser MD21 (fig. 17). Jag valde att 

byta MD407 mot en MD21 för att jag upplevde att MD421 och MD407 var väldigt lika i 

karaktären och därför ville jag testa att använda en mikrofon med en annan karaktär. Jag hade 

en tanke om att MD21 skulle vara mer avgränsad i frekvensåtergivningen, med ett stort fokus 

på midd-frekvenserna och alltså inte ha lika mycket bas-och diskant-återgivning men jag 

upplevde att det inte alls var så. Tvärtom upplevde jag att MD21 var väldigt bra på att fånga 

just elgitarrens och förstärkarens karaktär på ett frekvensrikt sätt. 

 

6.5 Sånginspelning 

Slutligen spelade jag in min röst med TLM-103, återigen för att jag ville fånga hela min rösts 

karaktär. Jag har tidigare haft en tanke om att min röst inte låter bra igenom 

kondensatormikrofoner, därför har jag ofta spelat in sång igenom en dynamisk mikrofon, som 

exempelvis MD421 eller Soundstar X1. För att testa nya ”sound” på min sång valde jag 

därför att spela in igenom en kondensatormikrofon för att se hur det kändes. Jag upplever att 

just denna mikrofon passade väldigt bra på min röst. Ett problem jag har haft tidigare har varit 

att jag tycker min sång blir alldeles för vass och skarp i diskanten när jag spelar in med en 

kondensatormikrofon. TLM-103 upplever jag inte hade det problemet då den har ganska 

mycket diskant men utan att låta vass eller hård. Det kan förstås bero på preampen, Heritage 

Audio, jag spelade in sången igenom. Det är mycket möjligt att just den kombinationen var 

det som gjorde att min sång lät så bra som jag tycker att det blev. Jag valde även att ”dubba” 

min sångröst, alltså att spela in fler spår av mig själv när jag sjunger exakt likadant, i det här 

fallet två extra spår. Det som händer när du gör detta är att de små variationerna i frekvens 

och timing på olika sätt skapar ett tjockare ljud, och rösten får en helt annan karaktär än om 
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du bara hade haft ett sångspår på inspelningen54. Denna teknik kan man höra tydligt på en del 

The Beach Boys-produktioner, exempelvis I Just Wasn’t Made For These Times55. 

  

 
54 White, Paul, The Producer’s Manual, s. 218-219. 
55 https://www.youtube.com/watch?v=IsPHOfqrOWY, hämtad 16 april 2021. 
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7. Resultat 
 

7.1 Allt jag vill 

Allt jag vill är en låt som utvecklats under produktionens gång. Jag skrev den på kort tid en 

eftermiddag och fokuserade på text och form mer än att tänka ”sound”. Kompositionen följer 

en vers-refräng-vers-refräng-form, en vanlig form för en pop-låt. Bakgrunden till 

kompositionen är att jag ville testa att skriva en positiv kärlekslåt, då jag annars skriver 

relativt nedstämd musik. Jag ville alltså förmedla en mer positiv känsla än min tidigare musik. 

Jag ville även att produktionen skulle vara mer svängig och ta inspiration från 60- och 70-

talets soul-musik. När låten var färdigskriven spelade jag in trummor tillsammans med 

Fredrik Serholt, som är en trumslagare jag har spelat med förut och vi är vana vid att arbeta 

ihop på andra produktioner.  

 När vi spelade in trummor på låten lät jag trumslagaren vara ganska fri att spela som han 

ville. Det jag visste var att låten skulle kännas avslappnad och svängig. Detta lyckades 

trummisen göra, och hans spelstil påverkade hur jag ville att de andra instrumenten skulle låta 

och spela. Exempelvis la han till ett break efter första refrängen, något som jag inte alls hade 

tänkt. Det gjorde att jag kom på en gitarrslinga som sedan utvecklades till att bli en central del 

av låten. Detta gjorde även att jag utvecklade gitarren ytterligare och lät den få huvudrollen i 

låten. Därför lade jag en del tid på att få till rätt gitarrljud. När jag har spelat in elgitarr och 

elbas tidigare är jag van vid att line:a instrumenten och kunna forma instrumentens karaktär i 

datorn. Nu valde jag istället att spela in elgitarren genom en gitarrförstärkare och sätta ljudet i 

inspelningen.  

Jag ville inte ha ett för speciellt ljud på gitarren men tog inspiration från gitarrljuden från sena 

60-talet, tidiga 70-talet. Ett exempel på detta sound är The Beatles-gitarristen George 

Harrisons gitarrljud på Octopus’s Garden56 från Abbey Road (1969) och Two of Us57 från Let 

It Be (1970). De är relativt obehandlade, men med lite overdrive58 som kommer fram i 

melodi-slingorna. För att återskapa detta ljud körde jag min gitarr först genom en kompressor-

 
56 https://www.youtube.com/watch?v=De1LCQvbqV4, hämtad 6 april 2021. Lyssna på lead-gitarren i början. 
57 https://www.youtube.com/watch?v=cLQox8e9688, hämtad 6 april 2021. Lyssna efter elgitarren som spelar 
basstämman.  
58 En mjukare variant av distorsion, tänkt att simulera en förstärkare med för stark signal. 
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pedal, EBS Multicomp (fig. 18) för att jämna ut dynamiken, sedan en egenbyggd overdrive-

pedal (fig. 19) som jag mest använde för att färga ljudet utan att ge den extra distorsion. För 

att få rörelse i signalen gick den sedan till ett tremolo59, Artec Vintage Tremolo (fig. 20), 

sedan till en delay-pedal, MXR Carbon Copy (fig. 21) med en slap-back-inställning och sedan 

in i förstärkaren. Att arbeta med rörelse är något jag gör mycket i min musik. Jag vill inte att 

musiken ska kännas statisk och därför vill jag att alla instrument ska ha någon form av rörelse 

i exempelvis små frekvensförändringar, volymrörelser eller filterrörelser. Den behöver inte 

vara särskilt framträdande, men jag upplever ändå en stor skillnad på exempelvis en gitarr 

med eller utan denna rörelse. Jag upplever att det får instrumentet att kännas levande och 

organiskt. 

 I förstärkaren sänkte jag en del bas och gav gitarren lite rumsklang i form av förstärkarens 

inbyggda fjäderreverb. Eftersom förstärkaren har två högtalarelement placerade jag 

mikrofonerna framför varsin högtalare. Tanken var att detta skulle skapa en stereobild men 

jag insåg efter inspelningen att signalerna var för lika varandra för att skapa en stereobild. 

Hade jag istället placerat mickarna längre ifrån högtalarna skulle möjligtvis rummets 

reflektioner tagits upp av mikrofonerna på olika sätt och på så vis skapat en stereoeffekt.  

 

7.2 Hosianna 

Denna låt fick jag tidigt en väldigt tydlig bild av. Jag skrev den lite som en psalm där man 

ropar på frälsningen i ett sista desperat andetag när jorden sakta går under runt omkring en. 

Låten består egentligen bara av en del som upprepas med olika texter för varje vers, något 

som är vanligt för psalmer. Jag valde dock att lägga till ett instrumentellt parti efter tre verser 

för att skapa lite variation i formen. Bakgrunden till kompositionen är min egen oro för vår 

världs framtid och en allmän oro för miljökatastrofer. Komponerandet fungerade alltså som 

ett sätt att få utlopp för den ångest jag känner inför vår framtid.  

Jag ville att låten skulle börja ganska lugnt och organiserat för att sedan explodera i kakafoni i 

slutet. Att arbeta med kaos och oljud i musik är jag van vid att göra syntetiskt. Oftast har en 

synthesizer en noise-generator, alltså en tongenerator som genererar vitt brus. Det är alltså 

 
59 En effekt som automatiskt höjer och sänker ljudvolymen. 
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inte svårt att skapa oljud om man arbetar med synthesizers men jag behövde komma på ett 

sätt att översätta detta i en akustisk kontext. Min första tanke var att arbeta med rundgång och 

distorsion i en gitarrförstärkare men jag ville även arbeta med andra sätt att skapa spänning i 

musiken. Därför kom jag på att jag kunde lägga en bordun-ton mot låtens slut. En bordun 

(drone på engelska) är en utdragen ton som inte rör på sig harmoniskt60. Borduner är vanliga i 

europeisk och indisk folkmusik och det är även något jag har utforskat mycket i mitt 

musikaliska arbete med synthesizers. Jag ser alltså dessa orörda toner som en viktig del av 

mitt konstnärskap, jag tycker om att utforska och undersöka hur länge man kan ligga kvar på 

en ton eller en rytmisk figur innan man som lyssnare tappar intresset. En stor inspiration för 

denna låt och dess ”sound” har varit The Velvet Underground i allmänhet, men låten Heroin i 

synnerhet. The Velvet Underground har även de arbetat mycket med borduner i sin musik, 

mycket tack vare viola-spelaren John Cale som själv har utforskat detta tillsammans med den 

experimentella kompositören La Monte Young61. I Heroin från The Velvet Underground and 

Nico (1967) t.ex. spelar Cale en bordun på violan under större delen av låten, något jag tycker 

ger den nerv och udd62. I Hosianna har jag valt att arbeta med borduner i pianot och elgitarren 

men även låtit de ha en rytmisk drivande funktion.  

 

7.3 Mörkret 

Med Mörkret ville jag testa skriva en arg låt. Jag kände efter diskussioner med vänner och 

familjemedlemmar en ilska över hur det politiska läget i Sverige och världen såg ut och skrev 

texten som ett sätt att få utlopp för mina tankar och min aggression. Jag ville dock inte att 

musiken skulle kännas arg, utan valde att skriva en svängig och glad melodi som kontrast till 

den arga texten. Jag ville även att musiken skulle kännas lite naiv, för att spegla textens tema 

om naivitet och barnslighet. Precis som med Allt jag vill tog jag inspiration från 60- och 70-

 
60 DeVoto, Mark. (1998). Drone. I Encyclopaedia Britannica. Hämtad 9 april 2021 från 
https://www.britannica.com/art/drone-music. 
61 Jones, Jonathan, ”John Cale’s lifelong love affair with drones,” The Guardian, 8 september 2014, hämtad 9 
april 2021 https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/sep/08/john-cale-velvet-underground-barbican-
drone-orchestra  
62 https://www.youtube.com/watch?v=yN-EZW0Plsg, hämtad 9 april 2021. Viola-bordunen kommer in vid 
00.39. 
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talets soulmusik och formen följer vers-refräng-vers-refräng-form men avslutas i ett mer 

kaotiskt slut där varje instrument fick fritt spelrum att sticka ut i ljudbilden.  

Även den här kompositionen har utvecklats organiskt. Den började först som ett experiment 

för att se hur länge jag kunde ligga kvar på ett ackord innan jag byter till nästa. Jag ville testa 

detta eftersom jag tycker om att utforska just spänningar i mina kompositioner. Exempelvis 

har jag i mitt experimentella projekt Bordun utforskat drone-musik och atmosfäriska 

ljudlandskap just för att se hur länge man kan ligga kvar på en ton63 men då det projektet är 

mer experimentellt och abstrakt ville jag i detta arbete undersöka hur man kan arbeta med 

samma metod i en annan musikalisk kontext. Denna låt utvecklades dock en bra bit ifrån 

denna tanke, mycket för att jag arbetade fram ett annat sväng som jag ansåg krävde en mer 

varierad ackordsföljd. Även här var trumslagaren viktig för att skapa känslan på låten. Jag var 

inte helt säker på hur jag ville att svänget och känslan skulle vara men när vi spelade in 

trummor lät jag honom vara fri att själv utforska hur han ville spela. Detta gjorde att låten 

växte och blev mer fokuserad på sväng än ljudbild. 

Eftersom låten fokuserar mer på sväng kunde jag ge vissa instrument större möjlighet att 

jobba mer med texturer och atmosfär istället för det rytmiska. Exempelvis använder jag en 

phaser, Electro Harmonix Small Stone (fig. 22), på elgitarren i slutet av produktionen. Detta 

är en effekt som förskjuter ljudsignalen i fas, vilket skapar ett karaktäristiskt ljud som 

påminner om ett filtersvep. För mig är detta ljud väldigt atmosfäriskt och svävande och jag 

använder det just för att slutet ska kännas som om man flyger iväg. Detta tillsammans med en 

längre delay-effekt och gitarrförstärkarens fjäderreverb gör elgitarren just svävande och 

atmosfärisk. Denna sorts gitarrljud är direkt inspirerat av gitarrljudet på tidiga Tame Impala-

låtar, exempelvis Solitude is Bliss64 från Innerspeaker (2010), där samma sorts effekter 

används. Atmosfärs-tänket påverkar även hur jag väljer att spela piano och elpiano. I början 

av produktionen lägger jag ut långa ackord och betonar bara vissa rytmiseringar, men i slutet 

när det atmosfäriska tas över av elgitarren får pianot och elpianot en mer rytmisk funktion. 

Jag upplever att detta gör att produktionen blir mer fokuserad då varje instrument har en 

 
63 Ljudexempel på detta: https://www.youtube.com/watch?v=bjEohd63k2A, hämtad 6 april 2021 
64 https://www.youtube.com/watch?v=WyZSCSCvn6Q, hämtad 13 april 2021 
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tydlig roll och funktion. Dessutom behöver inte pianot eller elpianot vara rytmiskt eftersom 

den akustiska gitarren fyller funktionen som rytmiskt ackordsinstrument. 

 

7.4 Med tiden 

Med tiden är en låt som handlar om olika sorters stora tankar som kan kännas för stora att 

tänka på, oavsett om de är positiva eller inte. Det kan handla om oro inför framtiden, 

existentiella frågor eller den villkorslösa kärleken man kan känna för en partner eller en 

familjemedlem. Ibland kan dessa tankar och känslor kännas förlamande stora, och därför 

behöver man kunna hantera de och inse att de är en del av livet, både positivt och negativt. 

Det är alltså som en sorts bitterljuv komposition om både livets ljusa och mörka sidor. 

Kompositionen följer samma form som Allt jag vill, men med en tonartsförändring i outrot för 

att förstärka den bitterljuva och nostalgiska känslan. 

Den här låten var även den tidigt tydlig för mig. Jag ville att trummor och bas skulle vara i 

fokus på denna låt, därför spelade jag tidigt in demotrummor som jag använde som en loop 

för att kunna skriva vidare låten.  Formen på kompositionen skrev jag sedan på ett elpiano och 

baskompet utvecklades väldigt naturligt. Jag valde att spela in akustiska trummor tillsammans 

med en trumslagare just eftersom jag ville ta in andra personer i produktionen och för att jag 

ville se hur en annan musiker tolkar mina musikaliska idéer. Inspelningen av trummor var 

problemfri och han spelade precis så som jag ville ha det, kanske just eftersom jag hade en 

tydlig vision av hur jag ville att trummorna skulle spela. Jag spelade sedan in elbasen. Jag 

ville att den skulle vara ganska simpel, men stadig. Därför spelade jag bara grundtonerna och 

följde bastrummans rytmisering, med vissa utfyllningar för att göra baslinjen mer intressant. 

Jag spelade sen in akustisk gitarr, piano, elpiano och en lead-elgitarr.  

Efter detta hade jag tänkt att produktionen mer eller mindre skulle vara färdig men jag kände 

att det var något som saknades. Jag kände att jag ville ha ett atmosfäriskt ljudlandskap i 

bakgrunden, något som jag vanligtvis skulle använda mig av en synthesizer för. Jag insåg här 

att jag hade ett problem eftersom jag ville ha en ljudmatta med en långsam attack men jag 

visste inte hur jag skulle hitta ett sådant instrument. Då insåg jag att jag kunde använda mig 

av en volympedal för att justera gitarrens volym, och på så vis dess karaktär. Jag slog alltså an 
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strängarna med noll volym på pedalen för att sedan långsamt höja volymen. På så vis 

försvann anslagsljudet från gitarren och kvar blev ett ljud som påminner som en 

”synthmatta”. Ljudet blev sedan ännu mer likt en synthesizer när jag körde den genom ett 

chorus65, Artec Vintage Chorus (fig. 23), tremolo, delay och reverb. Detta ”smetade ut” 

gitarrljudet, alltså att det blev mer diffust och svårdefinierat. Eftersom man inte längre 

uppfattar den som en gitarr upplever jag att den låter mer som en synthesizer. När den gitarren 

adderades upplevde jag att produktionen hade fallit på sin plats. 

  

 
65 En effekt som duplicerar signalen men förskjuter den i frekvens för att skapa illusionen av att flera instrument 
som är olika stämda spelar samma melodi.  
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8. Diskussion 

Under det här arbetet har jag haft möjlighet att utforska mitt eget skapande från en ny vinkel. 

Jag har testat att skriva färdigt musiken innan jag börjar spela in och producera, jag har 

försökt ha en tydlig vision för mina låtar innan jag spelar in och framförallt har jag enbart 

arbetat med akustiska instrument. Resultatet är fyra produktioner med en ljudbild som jag 

tidigare inte jobbat med på mina egna produktioner. Även om produktionerna inte är helt 

klara känner jag att mitt arbetssätt har utvecklats och utmanats väldigt mycket. Det har känts 

främmande att inte tillåta mig själv att arbeta på det sätt jag är van vid men jag upplever jag 

har fått upp ögonen för nya, kreativa metoder. Exempelvis upplevde jag tidigt en viss 

frustration över att inte kunna arbeta med synthesizers just eftersom det är ett verktyg jag är 

van vid och tycker är väldigt inspirerande och kreativt att arbeta med. Jag kan hålla på i 

timmar och utforska alla möjliga intressanta ljudvärldar när jag arbetar med synthesizers. 

Problemet med detta arbetssätt har dock varit att jag lätt fastnat i ljuddesign-arbetet när jag 

skriver musik. När jag vanligtvis arbetar med att producera och skriva musik parallellt känner 

jag att jag behöver hitta rätt synth-ljud innan jag kan fortsätta arbeta med kompositionen. 

Vissa ljud har även så starka musikaliska konnotationer att jag känner mig begränsad av vad 

för musik jag kan skapa utifrån de ljud jag arbetar med. Exempelvis upplever jag att det kan 

vara svårt att skriva musik helt fritt ifall synth-ljudet påminner mig om popmusik från 80-

talet. Jag kan då behöva justera de olika parametrarna tills ljudet istället känns helt rätt. Jag 

kan även tycka att det är svårt att ”nöja sig” med ett synth-ljud när jag väl har börjat justera 

det, det måste helt enkelt bli perfekt. Vad jag märkte under detta arbete var att jag kunde 

fokusera mer på kompositionen, ackordsföljden, melodin och rytmen när jag bestämt mig för 

att inte fokusera på hur instrumentet lät i låtskrivarfasen.  

Jag bestämde tidigt att jag skulle skriva låtarna antingen på gitarr eller piano och visste då att 

det var de två instrumentens ”sound” jag kunde använda mig av när jag skrev musiken. Då 

kunde jag släppa prestationsångesten i att hitta det ”perfekta” ljudet, eftersom det ändå inte 

var det som var det viktiga i låtskrivarfasen. Jag kände även att jag kunde vara mer fri att 

utforska olika ljud när jag väl började producera musiken. Istället för att line:a exempelvis 

elbas och använda mig av ”sound” hos elbasen som jag vet fungerar i en produktion kunde 

jag nu testa att spela in elbasen genom olika effekter och förstärkare. Även om jag inte 

använde mig av alla idéer jag testade, exempelvis chorus och phaser på basen, gav jag mig 
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själv ändå möjligheten att utforska nya ”sound” på instrumenten. Jag såg även till att enbart 

fokusera på ett instrument per inspelningstillfälle, vilket gjorde att jag hade möjlighet att 

utforska ljudet och de olika kompfigurerna utan att känna stress över att nästa element i 

produktionen behövde läggas till. Jag kunde istället fokusera helt på att försöka hitta rätt ljud 

utan att känna stress över att göra färdigt kompositionen samtidigt. 

En annan sak jag tar med mig som något väldigt lärorikt är vikten av att samarbeta med andra 

musiker. På grund av covid-19-pandemin fanns inte möjlighet för mig att utforska detta mer 

men bara att ta in en annan person i inspelningen upplevde jag gjorde enorm skillnad för 

produktionerna. Som jag nämnde i inledningen har jag haft en tanke om att min musik 

behöver vara helt min egen för att jag ska kunna stå för den. Om jag då tar in andra musiker 

har jag haft en idé om att min egen konstnärliga identitet skulle försvagas. Nu tänker jag mer 

att samarbete kan öppna upp för nya idéer i skapandet, exempelvis med breaken i Allt jag vill 

och Mörkret. Dessa idéer byggde jag vidare på och jag upplever att produktionen och 

kompositionen tjänade på att flera personer kunde sätta sin prägel på låtarna. Därför skulle jag 

i framtiden vilja fortsätta utforska samarbetet med olika musiker för att se hur det kan influera 

den musik jag arbetar med.  

Något som jag inte trodde skulle hända var att jag återfann min kärlek till gitarren som 

instrument. Gitarr var ett av de första instrumenten jag lärde mig spela men sedan jag började 

spela elbas, som är mitt huvudinstrument, förlorade jag intresset för gitarren som instrument. 

När jag sedan dök in i elektronisk musik tyckte jag inte heller att gitarren hade någon funktion 

i min musik. Allt som en gitarr kunde göra tyckte jag att jag kunde göra mycket mer 

intressant med en synthesizer, effekter eller samplingar. Vad jag insåg när jag nu utforskat 

gitarrljud är hur inspirerande jag tycker att det är. Det är även ett instrument som ger mig helt 

andra klanger än ett piano, elpiano eller en synthesizer, oavsett vad jag tidigare trott. Jag 

känner därför att jag i framtiden vill fortsätta utforska ljud jag kan göra med en elgitarr och 

hitta ett ”sound” jag gillar. Eftersom den har en annan klang och en annan karaktär än andra 

instrument kan jag även använda den för att få in andra ”sound” i mina produktioner.  
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9. Avslutning 

I det här arbetet har jag utforskat hur min konstnärliga identitet påverkas av att begränsa mig 

till vissa verktyg och metoder. Jag har även undersökt hur dessa begränsningar påverkar 

ljudbilden på mina produktioner. Att begränsa mig till att bara använda akustiska instrument 

har gjort att jag fått utmana mitt sätt att arbeta och utvecklas som producent och konstnär. Jag 

har tack vare detta hittat nya metoder och verktyg att arbeta med för att på olika sätt utveckla 

mitt konstnärliga uttryck. Jag känner inte längre att jag är begränsad till att använda mig av 

synthesizers och samplingar för att skapa vissa ljud. Genom att veta hur jag brukar arbeta med 

musik och aktivt gå emot det har jag upptäckt nya sidor av mitt konstnärliga uttryck och även 

utforskat nya ljudbilder. Detta projekt har fått mig att inse att mina produktioner inte behöver 

bestå av många instrument och effekter som fyller hela ljudbilden för att bli intressanta. Att 

arbeta med begränsningar och bara en handfull olika instrument kan också fungera för att 

skapa intressanta och dynamiska ljudbilder. Dessa luftiga produktioner kan stå i kontrast med 

mer fullpackade, elektroniska ljudbilder. 

I mitt framtida utforskande av min konstnärliga identitet kommer jag ännu mer arbeta med 

olika sorters instrument för att skapa en varierad och intressant ljudbild. Jag kommer även se 

till att separera låtskrivarfasen från produktionsfasen för att kunna lägga fokus på det ena utan 

att behöva tänka på det andra. Jag vill även utforska att arbeta både med elektroniska och 

akustiska för att eventuellt hitta en hybrid av dessa metoder. På så vis kanske jag kan utvidga 

min konstnärliga identitet ännu mer, hitta nya definitioner av vad mitt konstnärliga uttryck 

kan bestå av och fortsätta utforska mitt ”sound”. 
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Bilaga 1. – Fotografier 

  

fig. 1: Uppmickning av trummor. I bild syns 
Sennheiser MD21 i mitten av trummorna, 

Sennheiser MD421 på virveltrumman, Bang & 
Olufsen BM-3 över trummorna och Beyerdynamic 

M69 i bastrumman. Denna byttes mot en Shure 
SM7b, se fig 4. Efter bilden togs placerades en 

MD421 på hängpukan 

fig. 2: Uppmickning av trummor. I bild 
syns Bang & Olufsen BM-3 i Glyn 

Johns-placering, Sennheiser MD421 på 
virveltrumman och Beyerdynamic 

M260 på hi-haten. 

fig. 3: Uppmickning av trummor. I bild 
syns Tesla-mikrofonen, placerad för att 

spela in hela trumsetet. 

fig. 4: Shure SM7b. Bild hämtad 23 april 2021 från 
https://www.shure.com/en-

US/products/microphones/sm7b  
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fig. 6: Yamaha G100 212 II 

fig. 7: Boss FV30H fig. 8: Sennheiser MD421 

fig. 9: Beyerdynamic 
Soundstar X1 

fig. 5: Elbas, Sandberg Electra TT4 
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fig. 10: Heritage Audio-preamp 

fig. 12: Neumann TLM-103 fig. 13: Nylonsträngad gitarr, 
Yamaha 

fig. 14: Tolvsträngad gitarr, 
Yamaha fig. 15: Elgitarr, Marchis fig. 16: Sennheiser MD407, 

märkt som Luxor Radio 

fig. 11: Fender Rhodes, bild hämtad 23 april 
2021 från 

https://www.vintagevibe.com/products/fender
-rhodes-mirror-name-rail  
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fig. 17: Sennheiser MD21, 
märkt som Grundig 

fig. 18: EBS MultiComp fig. 19: Egenbyggd Overdrive-pedal 

fig. 20: Artec Vintage Tremolo fig. 21: MXR Carbon Copy 

fig. 23: Artec Vintage Chorus 

fig. 22: Electro Harmonix Small Stone 


