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Abstrakt 
Denna uppsats handlar om att skapa konstnärliga produktioner med loopar som 
utgångspunkt. Utifrån fyra specificerade loopmetoder har åtta konstnärliga produktioner 
skapats. Med looparna som utgångspunkt skapas en grund att bygga från och i samma 
stund ett problem som måste lösas. Denna medvetna begränsning frambringar 
effektivitet och kreativa lösningar samt användbara verktyg och intresseelement.  
 
Nyckelord 
Musikproduktion; Arrangemang; Loop; Repetition; Kreativitet; Effektivitet; Intresse; 
Begränsningar; Kreativa verktyg 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Under en lång period av musikanalyser har jag upptäckt att en hel del låtar (framför allt 
popmusik och många hits) bygger på någon sorts loop. Det kan till exempel vara samma 
ackordföljd i hela låten, en återkommande och repeterande melodi eller till och med ett 
trumkomp som är samma genom hela låten. 
 
Frågorna i mitt huvud började då dyka upp. Varför är det så att loopar är en ganska 
vanlig del av låtar som blir populära hos allmänheten. Skulle det kunna vara så att det är 
enkelt att ta till sig, eller möjligtvis att repetitionen gör att låten ”fastnar” på hjärnan och 
på så sätt lurar lyssnaren att tro att låten är bra, eftersom denne inte kan sluta tänka på 
låten. 
 
Men även ifall dessa faktorer är relevanta skulle man ändå kunna tänka sig att 
etablerade låtskrivare och producenter i branschen vill göra låtarna och produktionerna 
intressanta. Vad är det då som gör att många använder sig av loopar i sina låtar? Är det 
möjligtvis så att det är enkelt och smidigt att komma igång med låtskapandet med hjälp 
av loopar? Eller underlättar dessa loopar på något sätt själva arbetsprocessen i 
låtskapandet?  
 
Dessa frågor tyckte jag var väldigt intressanta och därför ville jag dyka ner under ytan 
och undersöka detta. Detta är således grunden till denna studie. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet i denna studie är att undersöka om jag med hjälp av loopar kan trigga igång, 
underlätta samt effektivisera mitt kreativa och konstnärliga skapande. 
 
Detta ska slutligen resultera i åtta konstnärliga produktioner som utgår från fyra 
specificerade loopmetoder. 
 
Frågeställningar 
 

1. På vilka sätt påverkas mina konstnärliga produktioner genom användandet av 
loopar? 
 

2. Hur kan mitt konstnärliga skapande effektiviseras med hjälp av loopar? 
 

3. Hur löser jag problemet kring looparna i mina produktioner för att skapa intresse 
och inte tråka ut lyssnaren? 
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2 Metod 
 
2.1 Loopmetoder som utgångspunkt 
Under studiens gång har jag skapat åtta låtar (arrangemang, produktion och mix – 
exklusive sång) som alla har utgått ifrån någon av mina fyra nedan specificerade 
loopmetoder. Metod Trumloop, Metod Basgång, Metod Ackordföljd och Metod 
Melodihooks. 
 
Metod Trumloop är inspirerad av Michael Jacksons största hits1, som i många fall 
består av en statisk trumloop som repeteras genom i stort sett hela låten.  
Metod Melodihooks är inspirerad av bandet ”The 1975” och deras största hit 
”Chocolate”. Denna produktion består av två olika melodihooks som loopas, panorerade 
fullt ut i vänster och höger hörlur/högtalare (så långt ifrån varandra som möjligt för att 
inte krocka). I referenslåten varieras dessa melodihooks ibland samt tas bort och läggs 
till lite då och då för att skapa intresse. Grunden är dock två enkla melodislingor som 
repeteras. 
Metod Basgång är inspirerad av Swedish House Mafias hit ”One” samt andra liknande 
produktioner. Dessa låtar består ofta av en synthbasgång som repeteras genom nästan 
hela låten och senare byggs på med fler synthar och andra elektroniska element. 
Metod Ackordföljd är inspirerad av hits inom popgenren. Bland annat Jason Mraz -
”I’m yours”, Sia - ”Cheap Thrills” och Ed Sheeran - ”Shape of you”. Dessa 
produktioner består av en ackordföljd som repeteras genom nästan hela låten. 
 
2.2 Skapandeprocess 
Under åtta veckor har jag skapat åtta konstnärliga produktioner (exklusive sång) inom 
genren elektronisk musik – influerad av kommersiell pop. Alla med någon av mina fyra 
specificerade loopmetoder som utgångspunkt. Under skapandeprocessen utvecklade jag 
verktyg för att göra dessa konstnärliga produktioner intressanta. Sång har medvetet 
uteslutits från produktionerna för att göra utmaningen större, då sång enligt mig är ett av 
de största intresseelementen som lätt drar åt sig lyssningsfokuset och på så sätt ”löser” 
problemet kring looparna.  
     Då produktionerna är inriktade mot samt influerade av kommersiell pop är det dock 
tänkt att sång ska läggas till i ett senare skede. Därför består alla produktioner av samma 
låtstruktur. Låtstrukturen fastställdes för att underlätta jämförandet mellan 
produktionerna. Produktionerna är även inriktade mot att vara ”radiovänliga” och ska 
således inte överstiga en maxlängd på 3 minuter och 30 sekunder. 
 
Låtstrukturen för samtliga produktioner är följande: 
Intro – 4 takter 
Verse – 16 takter 
Pre-Chorus – 8 takter 
Chorus – 16 takter 
Verse – 16 takter 
Pre-Chorus – 8 takter 
Chorus – 16 takter 
Outro – 4-16 takter 
 

                                                
1 Billie Jean (1982), Beat it (1982), Don’t stop ’til you get enough (1979) 
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Jag följde även ett tydligt schema kring min skapandeprocess, vilket innebar att varje 
produktion skulle vara helt färdig efter en arbetsvecka. Denna deadline sattes för att 
undersöka hur mitt konstnärliga skapande kunde effektiviseras med hjälp av loopar.  
 
2.3 Loggbok 
Under arbetspassen fördes en loggbok kring mina kreativa problemlösningar – för att få 
produktionen intressant även utan sång. Dessa problemlösningar kommer jag i 
resterande del av rapporten att referera till som intresseelement, eftersom de verktyg 
som applicerats på problemlösningen kring looparna är verktyg för att göra 
produktionerna intressanta.  
     Genom en analys av loggboken har jag i efterhand kunnat sätta ord på dessa verktyg 
och intresseelement som har dykt upp under skapandeprocessen, samt hur och när man 
kan applicera dessa.  
 
2.4 Tidsplan 
I PM32 satte jag en tidsplan för arbetsperioden av examensarbetet (vecka 3-11). Denna 
tidsplan innebar att jag skulle skapa en låt per vecka, där varje vecka påbörjades av en 
ny produktion på dag 1 och avslutades på dag 5, vilket innebär totalt åtta produktioner 
på åtta veckor. 
     Enligt min tidsplan skulle jag på dag 1 hitta en loop utifrån en av de fyra 
specificerade loopmetoderna, utvecka denna soundmässigt och påbörja en produktion 
runt den. På dag 2 skulle jag börja fördela ut alla låtdelar samt utveckla melodier, 
ackord och uppbyggnader. På dag 3 skulle jag påbörja mixprocessen av produktionen. 
Dag 4 beskrevs i tidsplanen som en vilodag, där det fanns tid över för att skapa nya 
intresseelement, jobba ifatt schemat eller vila öronen. Dag 5 skulle innebära en dag av 
slutmix, där allting i produktionen skulle färdigställas och ljudbehandlas till önskat 
uppnåt resultat.  
 
2.5 Fortsättning och ökad utmaning 
När jag hade skapat en produktion till alla fyra loopmetoder började jag om från början 
igen. Jag tog med mig mina lärdomar från tidigare produktioner och ökade samtidigt 
utmaningen i de nya. I schemaläggningen minskades den planerade arbetstiden från en 
vecka till en arbetsdag och ännu en avgränsning i produktionerna sattes för att öka 
utmaningen ytterligare.  
     Denna medvetna begränsning sattes delvis för att se om jag kunde bli ännu 
effektivare än tidigare och delvis för att se om jag kunde lösa problemet med looparna 
även trots en avgränsning från det viktigaste verktyget som löste problemet i omgång 
ett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 PM3 - Tidigt utskick av text till handledare innehållande planering och 
schemaläggning för den kommande undersökningen. 
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3 Genomförande och resultat 
 
3.1 Lärdomar, verktyg och intresseelement 
Här redovisar jag svaret på frågeställning nr 3; hur jag löser problemet kring looparna i 
mina produktioner för att skapa intresse och inte tråka ut lyssnaren. 
Jag redovisar även de konstnärliga verktyg och intresseelement som jag upptäckte under 
skapandeprocessen. 
 
3.1.1 Metod Trumloop 1 
Utmaningen i denna loopmetod var definitivt de statiska trummorna, som är svåra att 
göra intressanta. Jag tog mig dock friheten att utesluta bastrumman från trumloopen, då 
bastrumman var ett viktigt intresseelement.  
     Den ständiga upprepningen av trumloopen gjorde att jag ganska snabbt tröttnade 
som lyssnare. För att lösa detta var jag tvungen att förflytta lyssningsfokuset bort från 
trummorna till något annat. Detta löste jag genom att ganska tidigt introducera en 
melodi i produktionen. Jag upplever då att jag som lyssnare börjar fokusera på melodin 
istället och ”glömmer bort” trummorna för en stund. Att sedan introducera bastrumman 
i versen för att exkludera den i pre-chorus och låta den återkomma i chorus gjorde en 
väldigt stor skillnad i produktionen intressemässigt. När bastrumman återkommer i 
chorus når även chorus det klimax som annars hade uteblivit. 
 
Att lägga till element i pre-chorus som ”bygger upp” mot chorus gjorde också en väldigt 
stor skillnad. Ljud och effekter som ”stiger” samt en virveltrumma som ökar tempot 
skapar förhoppningsvis en förväntan hos lyssnaren om att någonting kommer att hända. 
Detta förflyttar även lyssningsfokuset från trumloopen en aning och gör på så sätt 
produktionen intressant.  
 
3.1.2 Metod Trumloop 2 
Den ökade utmaningen i denna produktion var att även inkludera bastrumman i 
trumloopen, som jag tidigare hade uteslutit i Metod Trumloop 1. Svårheten med detta är 
att det är ganska lätt att tröttna som lyssnare om ingenting annat händer i produktionen. 
     För att lösa detta fick jag återigen förflytta lyssningsfokuset bort från trummorna. 
Detta gör jag genom att introducera några korta sångeffekter som intresseelement redan 
i introt. Dessa försvinner sedan i versen då en elgitarr introduceras och tar över 
lyssningsfokuset. I produktionen fortsätter jag sedan att introducera nya element, 
effekter och melodier för att försöka uppehålla intresset hos lyssnaren. Det var dock 
väldigt svårt att få klimaxkänslan i chorus när bastrumman ingick i trumloopen. 
Produktionen känns snarare som en väldigt lång vers för mig. Men samtidigt var det 
väldigt givande att få jobba med att hålla intresset uppe hos lyssnaren trots en statisk 
trumloop.  
 
Den största lärdomen från denna produktion är att ha ett tydligt tema genom hela låten. 
Sångeffekterna som introduceras redan i introt är samma sångeffekter som sedan bygger 
upp chorus. Genom att introducera ett element, utesluta det och sedan låta det återvända 
i chorus tycker jag att produktionen fick en väldigt tydlig helhetskänsla. 
 
Hela produktionen gjordes på totalt tre timmars arbetstid. 
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3.1.3 Metod Melodihooks 1 
Utmaningen i denna loopmetod var utan tvekan de två repeterande melodislingorna som 
skulle loopas genom hela låten. 
     För att återigen lyckas göra produktionen intressant var jag tvungen att förflytta 
lyssningsfokuset till något annat. Eftersom melodislingorna är ganska diskantrika och 
högt i register var ett effektivt verktyg att addera element i basregistret. Alltså 
instrument, synthar eller effekter som innehöll mycket bas.  
     Ett väldigt användbart verktyg för att göra de statiska melodislingorna intressanta var 
att ändra ackorden. Trots att melodislingorna är exakt likadana upplevs de helt olika 
med andra ackord.  
 
Men det viktigaste verktyget och lärdomen från denna produktion måste nog ändå vara 
sångeffekter som intresseelement. Jag pratar alltså inte ord eller sångfraser, utan vokaler 
såsom ”ah” eller ”oh”. Dessa ”smetades ut” till en effekt med hjälp av extremt långa 
och stora mängder reverb, eller delaystudsar (inklusive reverb – såklart). Då hamnade 
sångeffekterna väldigt långt bak i ljudbilden och hördes knappt, men de tillförde 
någonting väldigt viktigt. De gav liv och intresse till produktionen.  
 
3.1.4 Metod Melodihooks 2 
I denna produktion tyckte jag att utmaningen redan var stor nog, då det är två 
melodislingor som ska upprepas genom hela produktionen. Jag valde därför att försöka 
applicera samma verktyg och intresseelement som jag lärt mig från tidigare 
produktioner. 
     Att hitta melodislingorna gick ganska snabbt och när de var klara var det ”bara” att 
lägga till ackord, effekter och andra element för att få en fullproduktion. Tack vare 
tidigare lärdomar och verktyg blev grunden för låten färdig på bara några timmar. Det 
enda som återstod sedan var trummor och intresseelement.  
     För att förflytta lyssningsfokuset från melodihooksen la jag återigen till element i 
basregistret. I pre-chorus tillkommer även en synth med en ny melodislinga som 
”fångar” lyssningsfokus. Även detta är en lärdom ifrån tidigare produktioner.  
     Någonting som gjorde ganska stor skillnad även i denna produktion var att ändra 
ackorden men behålla melodislingorna, eftersom melodislingorna upplevs annorlunda 
beroende på ackorden, trots att de egentligen är exakt samma. Det sista och det 
viktigaste verktyget för att göra produktionen intressant var återigen att använda 
sångeffekter. Sångvokaler som ligger långt bak i ljudbilden med mycket reverb och 
effekter som skapar liv och intresse. 
 
Hela produktionen gjordes på totalt åtta timmars arbetstid. 
 
3.1.5 Metod Basgång 1 
Utmaningen i denna loopmetod var att lyckas hitta olika ackord som kunde passa in och 
fortfarande vara intressanta till en statisk och repeterande basgång (som dessutom i 
denna produktion endast innehöll två toner). 
     Detta löste jag genom att börja versen i bastonernas mollparalleller för att sedan 
övergå till sus- och add- ackord och på så sätt skapa spänning i pre-chorus och slutligen 
”landa” i bastonernas durackord i chorus. Denna ackordläggning tyckte jag gjorde 
produktionen mycket mer intressant. Soundet på basen gjorde också en stor skillnad. 
Genom att själva ljudet på basen var intressant löstes en del av problemet kring loopen. 
     Jag använde mig även av en tidigare lärdom, att spara på element för att lägga till 
dem i ett senare skede. Detta är ett väldigt användbart verktyg som jag tycker håller 
intressenivån uppe och på så sätt för produktionen framåt. 
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3.1.6 Metod Basgång 2 
Den ökade utmaningen i denna produktion var att inte få använda mig av ackord i de 
enskilda instrumenten. Varje enskilt instrument fick istället endast spela en individuell 
melodislinga som tillsammans med de andra instrumenten sedan kunde bilda ackord. 
Denna utmaning använde jag mig av eftersom det mest effektiva verktyget i Metod 
Basgång 1 var just att ändra ackorden. 
     Detta innebar även att jag omedvetet använde mig av en tidigare lärdom, att 
introducera nya element för att fånga lyssningsfokus och på så sätt skapa intresse. 
 
Hela produktionen gjordes på totalt fyra timmars arbetstid. 
 
3.1.7 Metod Ackordföljd 1 
Utmaningen i denna loopmetod var att skapa intressanta melodier som kunde föra låten 
framåt.  
     Med en låst ackordföljd som utgångspunkt var jag tvungen att hitta andra saker som 
kunde föra låten framåt. Även om trummor och bas har en stor påverkan på 
produktionens intresse är det oftast melodierna som fångar mitt lyssningsfokus. Därför 
jobbade jag mycket med melodier i denna produktion. Ett verktyg som verkligen gjorde 
skillnad var att spara på det goda. Med andra ord: plocka bort toner, ändra fraseringar 
och skapa kontraster, för att i ett senare skede ge lyssnaren det jag hela tiden har gett 
små glimtar av. På så sätt tycker jag att produktionen blir väldigt intressant och när 
melodin slutligen hittar hem i chorus uppnås ett avsiktligt klimax. 
 
Den största lärdomen och det viktigaste verktyget från denna loopmetod är alltså att 
hålla igen och spara på det bästa, för att sedan ge det till lyssnarna i chorus. Detta 
verktyg kan appliceras på allt från simpla melodier till kompletta produktioner. En 
väldigt viktig beståndsdel för att bibehålla intresset i produktionen. 
 
3.1.8 Metod Ackordföljd 2 
Den ökade utmaningen i denna produktion var att inte få använda mig av intressanta 
melodier i vers och pre-chorus för att fånga lyssningsfokus, eftersom detta var det mest 
användbara verktyget i Metod Ackordföljd 1.  
     Genom att utesluta detta blev jag tvungen att hitta andra saker som kunde skapa 
intresse. Jag hittade ganska tidigt en snabb hi-hat rytm med trioler som skapade ett 
sväng mot den raka ackordrytmen. Detta kombinerat med sångvokaler som effekt 
fångade mitt lyssningsfokus även utan intressanta melodier. Att spara på bastonerna i 
ackorden och låta dem introduceras först i ett senare skede av versen gjorde också en 
väldigt stor skillnad.  
 
Den största lärdomen ifrån denna produktion är att inte få ge en glimt av vad som skall 
komma i chorus. Det gjorde att chorus blev ett väldigt stort överraskningsmoment, då 
jag som lyssnare inte har någon aning om vad som ska komma. Detta väckte verkligen 
ett intresse hos mig och är en lärdom som jag kommer att ta med mig av till kommande 
produktioner. 
 
Hela produktionen gjordes på totalt sju timmars arbetstid. 
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3.2 Effektivisering 
 
Här redovisar jag svaret på frågeställning nr 2; hur mitt konstnärliga skapande kan 
effektiviseras med hjälp av loopar. Detta redovisar jag med hjälp av min tidsplan från 
PM3 samt kommentarer från loggboken.  
 
3.2.1      Tidsplan och kommentarer 
Min tidsplan följdes till en början slaviskt, då en produktion per vecka lät väldigt 
effektivt. Metod Trumloop 1, Metod Melodihooks 1, Metod Basgång 1 samt Metod 
Ackordföljd 1 följde alla denna tidsplan, och lyckades på så sätt med ett av denna 
studies syfte; att med hjälp av loopar trigga igång, underlätta samt effektivisera mitt 
kreativa och konstnärliga skapande. 
 
Inför omgång två, då nya produktioner skulle skapas och loopmetoderna skulle testas på 
nytt ökade jag utmaningen för att se ifall jag kunde trotsa det och bli ännu effektivare. 
Tack vare tidigare lärdomar och verktyg kunde dessa utmaningar lösas utan några större 
problem. Den tidigare tidsplanen följdes inte längre slaviskt utan målet blev nu att 
lyckas med alla dessa punkter på endast en arbetsdag.  
     Metod Trumloop 2 påbörjades och avslutades på samma dag, med totalt tre timmars 
sammanlagd arbetstid! Metod Melodihooks 2 färdigställdes under två dygn på totalt åtta 
timmars sammanlagd arbetstid, Metod Basgång 2 under ett dygn på totalt fyra timmars 
sammanlagd arbetstid och Metod Ackordföljd 2 under två dygn på totalt sju timmars 
sammanlagd arbetstid. 
 
Med den totala sammanlagda arbetstiden i åtanke lyckades jag alltså med min extrema 
nya målsättning. Inte nog med att jag ökade utmaningen, jag minskade också 
arbetstiden från en vecka till ett dygn!  
 
Som svar på min frågeställning om hur mitt konstnärliga skapande kan effektiviseras 
med hjälp av loopar kan jag förklara att med looparna som utgångspunkt blir mitt 
konstnärliga skapande mycket effektivare. Att ha någonting att jobba mot, en grund att 
stå på eller en fasad att fylla genererar uppenbarligen en oerhörd effektivisering i mitt 
kreativa och konstnärliga skapande. 
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3.3 Slutsats 
 
Här redovisar jag svaret på frågeställning nr 1; på vilka sätt mina konstnärliga 
produktioner påverkas genom användandet av loopar. 
 
3.3.1      Tankar och reflektioner 
 
Mina konstnärliga produktioner påverkas avsevärt genom avändandet av loopar. Jag 
upptäckte tidigt i studien att när looparna läggs in i mina produktioner blir de först en 
utgångspunkt att bygga ifrån och i samma stund ett problem som måste lösas. Efter en 
mängd reflektioner märkte jag också att denna begränsning skapar en enorm kreativitet 
hos mig, där jag börjar testa nya saker och tänja på gränserna. Genom att sätta en 
medveten begränsning för mig själv blir jag alltå mer effektiv och kreativ än tidigare. 
     Dock kan jag känna att looparna begränsar mig en aning i mitt konstnärliga 
skapande. Med looparna som grund blir de verkligen en väldigt tydlig utgångspunkt. 
Hela produktionen byggs för att anpassas till loopen och på så sätt känner jag en 
avsaknad av den konstnärliga frihet som annars existerar. Jag kunde ibland känna att jag 
glömde hur stora möjligheter som fanns musikaliskt sett och snävade istället bara in på 
att försöka lösa problemet kring looparna. 
 
Att ha en utgångspunkt att bygga ifrån gjorde en väldigt stor skillnad mot att börja från 
noll. Nu hade jag en fasad att fylla med intressanta element, skapandet var redan igång. 
Detta tycker jag var ett väldigt intressant sätt att skapa musik på, ganska annorlunda än 
vad jag är van vid.  
 
Med loopmetoderna som utgångspunkt blev jag väldigt kreativ och effektiv, även om 
produktionen måste anpassas till loopen. 
     Looparna kan alltså både ses som en sporre för att komma igång, samtidigt som de 
blir en medveten begränsning för att öka mitt kreativa flöde. 
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4 Slutdiskussion 
 
4.1.1      De fyra loopmetoderna 
En reflektion som jag kunde göra redan första dagen av mitt konstnärliga skapande med 
Metod Trumloop 1 som utgångspunkt var att det var väldigt svårt att kringgå 
trumloopen och göra låten intressant. Framför allt upplever jag det som att låten aldrig 
når något riktigt klimax. Det känns inte heller som några tydligt skilda låtdelar (t.ex.vers 
kontra chorus). Låten känns mer som en väldigt lång vers med lite olika variationer. 
     Denna reflektion fick även en ganska tydlig slutsats när jag i Metod Trumloop 2 
valde att låta bastrumman ingå i trumloopen. Genom att göra detta fick jag mina 
misstankar bekräftade från första omgången om att det var väldigt svårt att få tydligt 
skilda låtdelar, samt att produktionen aldrig når något riktigt klimax. Den repeterande 
trumloopen gjorde att jag snarare upplevde produktionen som en väldigt lång vers.  
 
En reflektion som jag gjorde ganska tidigt i mitt konstnärliga skapande med Metod 
Melodihooks 1 som utgångspunkt var att när jag ändrade ackorden samtidigt som 
melodierna var likadana, upplevde jag melodierna helt annorlunda. En tredje melodi 
placerad i mitten, samtidigt som de två panorerade melodierna befinner sig i vars en 
sida av ljudbilden tyckte jag också skapade en väldigt snygg kontrast. Mitt 
lyssningsfokus förflyttades då till den centrala huvudmelodin och på så sätt upplever jag 
att de loopande melodierna hamnar i bakgrunden och stöttar centralmelodin. 
     Denna reflektion fick även en bekräftelse i Metod Trumloop 2 där jag var tvungen att 
använda mig av de verktyg jag hade lärt mig i Metor Trumloop 1 för att göra 
produktionen intressant. Återigen använde jag mig alltså av att ändra ackorden, samt 
lägga till en central huvudmelodi för att skapa intresse. 
 
En reflektion som jag gjorde ganska tidigt i mitt konstnärliga skapande med Metod 
Basgång 1 som utgångspunkt var att en loopande basgång innehållande ganska få toner 
fortfarande kan ge väldigt många ackord. Mollparalleller och färgningsackord gjorde en 
stor skillnad gentemot hur jag upplever bastonen i förhållande till ackordet. 
     Denna reflektion bekräftades även i Metod Basgång 2 där jag inte ens fick använda 
mig av ackord. Genom att lägga till toner i syntharna som gav färgningar eller 
paralleller upplevdes basgången annorlunda. Jag märkte även att basen är ett element 
som jag själv lyssnar ganska lite på jämfört med andra element i produktionen. Dock är 
det ett element som påverkar helhetkänslan väldigt mycket och jag saknar den när den 
är borta. Detta är någonting som jag skulle kunna använda sig av i framtida projekt. 
 
En reflektion som jag gjorde ganska tidigt i mitt konstnärliga skapande med Metod 
Ackordföljd 1 som utgångspunkt var att intressanta melodier fångar mitt lyssningsfokus. 
Detta gjorde även att ackordföljden kunde vara samma genom hela låten utan att tråka 
ut mig som lyssnare, så länge som någonting intressant hände i melodierna och i 
produktionen runt omkring. Detta upplevde jag därför som en av de lättaste 
loopmetoderna. 
     Denna reflektion bekräftades även i Metod Ackordföljd 2. Även om jag där inte fick 
använda mig av intressanta melodier gjorde småsaker som hi-hatrytmer, sångeffekter 
eller bastoner att jag förflyttade mitt lyssningsfokus. Jag upplever därför ackord som det 
element i en produktion som jag lyssnar ganska lite på, jämfört med andra element i 
produktionen. 
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4.1.2      Medvetna begränsningar och kreativa lösningar 
En reflektion jag fick efter utförandet av alla åtta produktioner är att medvetna låsningar 
ger kreativa lösningar. Genom att tvingas använda loopar som utgångspunkt i varje låt 
skapade jag ett problem som behövde lösas. Enda sättet att lösa detta var genom att vara 
kreativ. Det gjorde också att jag tänjde på gränserna och testade nya saker för att se vad 
som kunde väcka intresse hos mig i mina konstnärliga produktioner.  
     En viktig faktor till denna medvetna begränsning var att utesluta sång, då det är ett 
av de största intresseelementen i en produktion enligt mig. Många produktioner som 
använder sig utav just loopar som utgångspunkt tycker jag fallerar helt utan sång. I 
dessa fall lyfter sången upp produktionen, jag ville istället att mina produktioner i ett 
senare skede skulle kunna lyfta sången. 
 
En annan reflektion jag fick efter att ha skapat produktioner från alla fyra loopmetoder 
var att det element som man loopar blir ”låst”. På så sätt förflyttas mitt eget 
skapandefokus till allting runt omkring denna loop, vilket gör att jag blir väldigt mycket 
bättre på att använda andra verktyg än just det som är låst. 
     För att ta några exempel; vid skapandet av Metod trumloop och jag inte kunde jobba 
med trummorna var jag tvungen att hitta andra intresseelement, och utvecklade då mitt 
skapande inom ackord, sound och melodier. Vid skapandet av Metod Melodihooks 
kunde jag inte jobba så mycket med melodier och fick då istället utveckla mitt skapande 
inom uppbyggnader, trummor och ackord. Listan kan göras lång. Poängen är i alla fall 
att genom att låsa ett verktyg i produktionen utvecklades jag inom något annat område. 
     Detta skulle möjligtvis kunna appliceras på andra produktioner i framtiden vid en 
önskan om att utvecklas inom något specifikt område. Skulle jag till exempel vilja 
utvecklas inom ackord hade jag ju kunnat låsa alla andra element förutom just ackorden 
och på så sätt snabbt flytta all fokus till ackorden och ”tvinga” mig själv till en 
utveckling inom området. 
 
En reflektion som jag fick väldigt tidigt i studen, applicerad som frågeställning, och som 
jag har burit med mig sedan dess är ifall looparna/låsningarna gjorde att jag blev 
effektivare i mitt skapande. Detta prövades och visade sig vara en sanning. Genom att 
begränsa mig själv blev jag inte bara mer kreativ, jag blev också mer effektiv. 
     Vad detta beror på har jag ännu inte riktigt kunnat lista ut. Men i mitt fall tror jag att 
det beror mycket på mina utforskande och kreativa sidor. Genom att skapa en låsning 
för mig själv vill jag hitta vägar ut ur denna låsning, även om jag vet att det teoretiskt 
sett inte är möjligt.  
     Detta tror jag sporrar mig till att hela tiden fortsätta att testa nya saker. Efter 
tillräckligt många tester har jag tillslut hittat verktyg som går att applicera på den 
pågående produktionen. De saker som inte fungerade i föregående produktion tar jag 
med mig till nästa och försöker applicera på den. Det som fungerade tar jag med mig, 
det som inte fungerade tar jag också med mig och testar på nästa produktion, och nästa 
produktion och nästa… Till slut har jag en lång lista med verktyg i mitt huvud som jag 
vet funkar i specifika situationer. När jag sedan möter denna situation igen vet jag precis 
vad jag ska applicera för att lösa det. 
 
En inspirerande tanke inför framtiden som jag fick baserat på detta arbete är att använda 
mig utav loopar i mitt konstnärliga skapande som en medveten begränsning för att bli 
mer kreativ och effektiv, sedan ta bort loopen i slutskedet av produktionen och återgå 
till frihetskänslan i en redan nästan fulländad produktion.
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