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Abstrakt
Denna uppsats handlar om hur fyra olika musikproduktionsprocesser påverkas två olika
arbetsmetoder. Jag utgår från 4 st. egna refräng-idéer inom pop/contemporary-genren.
Idéerna innefattar melodi och viss text.
Låt A1 och A2 måste jag skriva klart helt och hållet, gällande melodi, text, ackordik
och form, innan jag får gå vidare till arrangering. Vid arrangeringen får jag lägga
maximalt 3 minuter på att hitta ett ljud för det instrument jag ska lägga till. Jag får under
dessa minuter justera reglage på instrumentet men får inte lägga till mixningsverktyg så
som EQ, kompressor eller modulationseffekter.
Låt B1 och B2 ska jag ta vidare genom att direkt producera dem. De instrument och ljud
jag lägger till ska jag direkt börja forma så attt ljuden blir precis så som jag vill att de
ska låta i slutproduktionen. Jag får inte lägga till ett nytt instrument innan jag är helt klar
med ljudet på det föregående.
Jag har, under och efter arbetet analyserat hur min inspiration, trivsel, effektivitet,
resultat och beslutsihållighet påverkats av de olika arbetsmetoderna. Det har visat sig att
att metoden jag använt för låt B1-B2, nämligen att producera medan jag skriver och
arrangerar generellt är bäst. Dock kan den ibland vara inspirationshämmande

Nyckelord
arrangering, contemporary, pop, musikproduktion, komposition, låtskrivande
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Jag vill tacka min handledare Tobias Rydén och min texthandledare Hans-Erik
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ii

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Jag har under c:a 10 års tid både skrivit och producerat musik. I början av processen har
ofta produktionen och ljudvalet/ ljudformandet varit sekundärt för mig och melodin har
legat i fokus. Under mina inriktningsstudier mot låtskrivande vid Linnéuniversitetet så
har jag fått ett förstärkt fokus mot text, då låttexter noggrant har granskats och
utvärderats här och fokus har ytterligare tagits bort från produktionen. Dock har jag
nyligen fått reda på att förlagspersoner och branschmännsikor värderar produktionen
högt. Jag har även hört av en av lärarna på musikproduktionsprogrammet att han anser
många inspelningar från 60- och 70-talet låter väldigt bra tekniskt och att detta beror på
tidiga produktionsbeslut (framtvingade av kanalbrist på mixerborden eller
inspelningsmedierna). Jag har även hört att många som producerar elektronisk musik
börjar mixa och producera samtidigt som de skriver musiken. Med anledning av detta
vill jag undersöka i vilken del det är bäst att börja när det kommer till kombinerat
låtskrivande och musikproduktion.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur produktionen och slutresultatet av 4 egna
låtar på verkas utifrån två olika arbetsmetoder.
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2 Metod
Jag ska i detta arbete utgå ifrån fyra befintliga låtidéer inom contemporary/pop-musik.
De flesta låtidéerna är idéer om refränger och innefattar melodi och även viss text.
Dessa idéer skall jag omvandla till fyra stycken fullproduktioner. I kapitel 4 kommer jag
sedan att utvärdera de olika metoderna utifrån parametrarna inspiration, trivsel,
effektivitet, beslutsihållighet och resultat.

2.1 De olika metodernas regler
Låtidé A1 och A2 kommer jag först att skriva klart innan jag börjar arrangera. Jag
kommer sedan även arrangera fullständigt innan jag börjar producera dessa. Låtidé B1
och B2 kommer jag att börja producera samtidigt som jag fortfarande skriver färdigt
låtarna. Nedan följer en högst ungefärlig översikt över de olika arbetsmetoderna:

Steg
numme
r:
1
2
3
4

Låt A1 A2

Låt B1 B2

Låtskrivandefasen.Skriva klart låten gällande melodi,
text och ackord
Arrangeringsfasen. Arrangera låten med hjälp av ljud
valda på max. 3 minuter
Produktionsfasen. Ev. välja nya ljud samt forma
ljuden och mixa låten
Bli klar med låten, Spela in slutgiltig sång (om den
ej ännu finns) samt färdigställa produktion och mix

Hitta rätt BPM, tonart och allmän känsla för
låtidén
Hitta rätt ljud för det första instrumentet samt
spela in det instrumentets material
Fortsätta likadant med nästa instrument eller
skriva vidare på låten
Bli klar med låten, Spela in slutgiltig sång
(om den ej ännu finns) samt färdigställa
produktion och mix

2.2 Låt A1 och A2
Låt A1 och A2 färdigställs genom tre olika faser. Varje fas måste avslutas innan nästa får
påbörjas.
2.2.1 Fas 1 - Låtskrivande
I låtskrivandefasen skriver jag klart låten helt och hållet gällande text, melodi och
ackord. Jag får använda min DAW för dokumentation, men jag får inte lägga till andra
element än melodi, text och ackord. Jag får inte lägga mer än tre (3) minuter på att välja
ljud för melodi och ackord får inte heller behandla dessa ljud med några
mixningsverktyg (som ex. EQ, kompressor, modulationseffekter etc.)
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2.2.2 Fas 2 - Arrangering
När jag lägger till ett nytt instrument under arrangeringsfasen får jag maximalt lägga
tre (3) minuter på att hitta ett instrumentljud innan jag börjar spela in/ programmera
instrumentets material. När dessa tre minuter har passerat får jag inte justera
instrumentets ljud förrän alla instrument är tillagda och arrangeringsfasen är avslutad.
Behandling av ljud med hjälp av mixverktyg (såsom EQ, kompressor och
modulationseffekter) är ej tillåtet.
2.2.3 Avgränsning
Volymer och panoreringar på olika spår är tillåtna att justera under arrangeringsfasen.
Detta pga. att det ofta är nödvändigt för att skapa en hanterbar arbetssituation.
Exempelvis kan det vara omöjligt att addera ett ackordsinstrument om det inte går att
höra vad det spelar på grund av att basen är för stark.
Ett annat undantag är den demosång som jag själv kommer att spela in. Då jag
själv, åtminstone med kommersiella mått mätt, inte är en stark sångare så kommer
effekt-behandling tillåtas på slasksånginspelningarna, för att skapa en hanterbar
arbetssituation för mig själv samt även för att skapa lyssningsbara exempel till
projektets seminarier.
2.2.4 Fas 3 - Produktion
I denna fas får jag producera låten genom att exempelvis forma- eller byta ut ljuden,
lägga till mixverktyg och modulationseffekter etc. Här råder inga ytterligare regler utan
produktionsfasen är ganska fritt upplagd.

2.3 Låt B1 och B2
Gällande låt B1 och B2 kommer jag direkt producera den musik som finns. Den enda
regeln för denna arbetsmetod är följande: För varje nytt instrument jag lägger till så
måste jag hitta ett ljud som är (så pass bra att det är) färdigt för mix för instrumentet
innan jag får gå vidare till ett annat instrument. Detta görs genom ett omsorgsfullt
ljudval, instrument-finjustering (sampler/synthparametrar/ elgitarr-reglage etc.) och
sedan vidare behandling med effekter såsom EQ, kompressor, tidseffekter och övrig
modulation. På detta sätt fortlöper produktionen tills jag anser att den är färdig.
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2.3.1 Avgränsning
Sången är undantaget från regeln av flera anledningar. I början vet jag inte vem som
kommer att sjunga på låtarna. Den sångare jag sedan väljer är i båda fallen tänkt som en
demosångare då låten är tänkt att skickas vidare till förlag.
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3 Genomförande
Nedan följer beskrivningar av genomförandet av de fyra produktionerna

3.1 Låt A1 - ”Holdin' on to you” (Genre: Pop-EDM)
Jag började med att spela in den melodiidé jag hade i mitt datorprogram på en snabbt
vald synth. Sen tog jag ut ackord till refrängidén och skrev även klart texten som i viss
mån funnits redan. Jag arbetade sedan vidare med en prechorusidé jag haft inklusive
text och ackord. Efter detta tog jag ut ackord till den versmelodi-idé jag hade och hade
spelat in på synthen. När jag mute:ade synthen och testade att sjunga till ackorden fick
jag fram en bättre melodi som jag gick över till att använda och skriva text till. . Efter
att jag skrivit klart låtens text (2 vers + prechorus och refräng) skrev jag ett riff till
låtens ”drop” och gjorde klart låtens form med låten ”Don't you worry child (radio
edit)” med Swedish House Maffia som en ungefärlig referens. Efter justering av
versmelodier spelades slasksång in och jag kunde börja arrangera låten. Jag började med
att lägga till trummor för att få in driv och puls och fortsatte sedan med bas och därefter
rytmiskt spelade ackord med låtens drop-riff i 3 stämmor (3-klanger/ackord) inbakat på
vissa ställen som ett fill. I och med inträdet av detta instrument så upptäckte jag att jag
ville ändra harmoniken i prechorus och gjorde därför det. Jag la sedan till andra mindre
ackordinpass på andra instrument och därefter svepeffekter, så kallade risers
(ljudeffekter typiska för EDM) och sångstämmor (spelade på synthar).
Med undantag av slasksången, som är undantagen från reglerna, så skedde ingen
produktion. Jag följde reglerna och la inte mer än 3 minuter på att hitta eller förbättra
något instrumentljud. Efter denna fas kunde jag dock börja producera. Jag började
direkt att byta ut instrumentljud och började arbeta med tidseffekter (reverb, delay etc)
för att få till ett stort och genre-enligt sound. Produktionen avslöjade dock brister i
arrangemanget (exempelvis ackordläggningar) som jag var tvungen att ändra. Vidare
arbeta jag med dubblering av instrument för att få till mer mångfacetterade och därmed
subtila ljud. Jag arbeta även med diskant-automation på flera instrument, främst i första
versen för att få en känsla av tomhet i början samt rörelse och ökad närhet då diskanten
gradvis kommer in i ljudbilden. Trots att jag lämnat arrangeringsfasen kände jag mig
tvungen att lägga till en (spelad) elgitarr för att få in en mer organisk och livfull känsla.
Jag började även lägga på masteringseffekter för att få en mer sammanbakad känsla
mellan instrumenten, samt var tvungen att ändra velocitynivåer på vissa toner på vissa
instrument då det visade sig att de nya ljuden som valts var mer velocitykänsliga än de
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tidigare valda.
Jag var dock aldrig riktig nöjd med känslan i låten och kom fram till att det
berodde på att tempot var för lågt, jag höjde det från 120 till 127 som är närmare housetempo-standarden. Jag arbetade även med autogate för att få fram tydliga och tighta
baktakts-grooves från ackordspåren och här någonstans började produktionen bli bra,
vilket fick mig att inse att det var problem med versackorden. Det gav inte tillräckligt
med energi och drev inte låten framåt. Jag ändrade bytte ut vissa ackord och var då
även tvungen att ändra i flera instrument. Ackordförändringarna inspirerade till att även
ändra ackordläggningarna, att använda mer spritt läge för ett ännu snyggare och
”slickare” sound. Detta inspirerade mig till att spela in ny slasksång med bättre känsla
vilket i sin tur inspirerade mig till att spela in ny gitarr (efter tempobytet hade gitarren
mute:ats helt och jag tänkte att den inte skulle behövas). Det blev en akustisk gitarr som
spelar plock samt en elgitarr som spelar padackord, båda försiktigt spelade. Gitarrerna
gjorde verkligen låtens sound och efter viss kompletterande mixning (mixning hade
pågått under hela produktionsfasen) så var produktionen klar.

3.2 Låt B1 - ”Best thing” (Genre: RnB-pop)
Jag utgick från en tydlig refrängidé med färdig melodi och text samt några ytterligare
väldigt vaga melodiska idéer. Jag började med att lägga ganska lång tid på att hitta rätt
tempo för låten. Till slut hittade jag tempot 78 BPM, som var tillräckligt snabbt för att
ge ett bra groove till låten och samtidigt tillräckligt långsamt för att ge textmässig
tydlighet till den ganska intensiva första halvan av refrängen. Jag gick vidare med att
arbeta med trummorna i refrängen. Jag arbetade med olika kick- och snare-samplingar
som jag lade i lager och började arbeta med EQ:s och kompressorer. För att få till ett
eget och tungt sound använde jag till viss del inspelningar av skakning av mina nycklar
som hi-hat och shaker. Jag spelade sedan in sångmelodin med ett snabbt valt ljud och
skrev sedan ett riff som skulle ackomanjera sångmelodin. Det kom halvt ifrån idéer
som genererades utifrån inspiration från trumkompet, som jag tyckte blev bra, och halvt
ifrån arbete och omarbetning. Jag hade problem med att hitta rätt ljud till riffet men det
löste sig när jag började återanvända tidigare sparade ljud i den, av mig flitigt använda,
synthen Saurus. Jag lade flera av de sparade ljuden ovanpå varandra.
Nästa steg var att skriva klart versmelodierna och verstexten. Inspiration till texten
kom av att jag tittade på min dators bakgrundsbild föreställande ett snötäckt berg och
texten utformades till ett slags uppräkning på ställen och tillfällen där huvudpersonen
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behöver ”du:et” / ”best thing”. Melodimässigt inspirerades jag av produktionen och
melodiidér jag fått tidigare under produktionen.
Vidare fortsatte jag med att lägga till en subbas, vars basgång jag var tvungen att
skriva med hjälp av ett klavinettljud ovanpå för att höra någonting (eftersom
subbasljudet nästan helt saknade övertoner). Senare togs klavinetten bort och det gjorde
soundet bättre. De tillagda instrumenten kopierades över låten och nya instrumentpartier
lades till. Jag upptäckte jag ville ha riffet i stereo och panorerade därför ut det delvis till
vänster samt kopierade spåret och duplicerade med ett annat synthljud.
Modulationseffekter som autofilter och tremolo lades på riffsyntharna. Deras
verkningsgrad automatiserades dock så att de främst användes i sticket där de spelade
längre toner. Vidare la jag till en riff/melodisynth i ett högt register i ett instrumentalt
parti i slutet av låten. Den behandlades med många effekter, däribland
modulationseffekter som autofilter samt ett djupt, kraftigt och rytmiskt korrekt tremolo.
Riffsynthen blev så bra att jag ville ha in den i flera delar av låten, ett beslut som jag
dock ångrade efter några timmar. Jag hade då på ett sätt slösat tid men å andra sidan
hade kopieringen av det höga riffet till början och mitten av låten lett till att jag hittat en
bättre form på låten. I samband med att jag gjorde klart produktionen la jag till två
ackordspår i slutet av låten. Jag skulle först bara lägga padackord men blev inspirerad
av det ljud jag valt (som var en kopia av ljudet från den höga riff/melodisynthen men
utan effekter) samt av produktionen i allmänhet så jag började jamma fram ett slags
ackordriff. Sedan la jag även till padackord på ett elpiano och en solosynth, med samma
ljud som den höga riffsynthen, i de fyra allra sista takterna

3.3 Låt A2 - ”Min plats” (genre: Electro-soul-pop)
Vidareutvecklingen av låten startade ganska spontant, när jag egentligen höll på med
något annat. Jag hade grundidén klar redan men började nu fundera på nya melodiska
och textmässiga idéer. Jag hade även svårt att hålla tankarna borta från trummor och
rytmer då jag, som det visat sig, är ganska fokuserad på detta. Jag gick vidare till att ta
ut ackord till mina idéer på gitarr för att nästa dag pränta in melodi- och ackordidéerna i
min DAW. Där var det enklare att få variation på ackordföjden som var ganska repetitiv,
med hjälp av att använda olika läggningar. Det blev ett riff, en refräng, ett stick och en
hel första vers. Därefter försökte jag skriva den andra versen men kände mig ganska
oispirerad då jag verkligen saknade trummor. Det fungerade bättre med den andra
versen när jag åter höll på med något annat och fick spontan inspiration. Vid nästa
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arbetspass så ändrade jag ackorden, de gamla var för ovarierade och skapade för
dramatisk stämning, med täta inslag av dominant-ackordet, detta var inspirerande och
det var här även bra att inte ha något arrangemang att förhålla sig till eftersom jag nu
endast behövde ändra i ett spår. Strax efter detta var låtskrivandefasen över.
Jag inledde arrangeringsfasen med att lägga till bastrumma. Jag vantrivdes först med
ljudet jag valt men efterhand som jag accepterade vilken typ av trumkomp (4 on the
floor) som gjorde sig bäst för låten så började jag även acceptera ljudet. Senare, efter en
tids uppehåll med denna låt, var jag på väg att sänka tempot och göra om trumkompet
men insåg efterhand att låten då skulle tappa i pondus. Istället behöll jag tempot och
trumpkompet som det var och la till fler trummor som snare och hihat. Alla kom, av
bekvämlighetsskäl, från samma kit som bastrumman och jag påmindes här om att det
ibland kan vara bra för kreativiteten och inspirationen att snabbt välja ljud och fokusera
på musiken. När jag sedan skulle lägga till bas valde jag först ett elbas-ljud men
upplevde att det var tråkigt och oinspirerande i sammanhanget så inom 3minutersgränsen hann jag byta till ett distigt synthbas ljud (tett preset som jag själv
sparat långt tidigare) och detta ljud var verkligen helt rätt för låten vilket genererade
mycket inspiration och fick mig att skriva en funkig och ganska vild basgång inom ett
väldigt stort register som omfattade flera oktaver.
När jag skulle lägga till bas till riffet så märkte jag att riffmelodin var för stel och lät
för kyrkomusikaktig. Jag skrev då om den igen för att passa låtens stämning bättre och
bli mer groovig. För att förbättra riffet mute:ade jag även hihat och ackord under
riffpartiet. Om jag producerat från början hade det nog gått fortare att komma fram till
den lösningen då jag skulle haft en ljudbild etablerad redan. En anledning till att riffet
blev något stelt tror jag kan ha varit att det skrevs spontant, utan några trummor. När det
var tid för att lägga till subbas började jag spontant spela subbasen på riffmedlodi-spåret
som hade ett synth-orgelljud. För enkelhetens skull valde jag att spela subbasen på en
kopia av det spåret. Det fungerade helt ok, även om jag tyckte att subbasen stack ut för
mycket i mid:en och hade velat EQ:a den.
Jag hade hittills använt (pga. nattlig inspelning) försiktigt sjungen anteckningssång
men nu spelade jag för första gången in mer ordentlig sång. I samband med detta
ändrade jag spontant några meloditoner i versen. Detta kan betraktas som en återgång
till låtskrivarfasen och visar att det redan tidigt är viktigt att sjunga igenom del melodiidéer man har för att testa dem.
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Vidare korrigerade jag fel i bas och subbbas-spelet innan jag började lägga till saker i
slutet av låten för att skapa intresse. De saker jag la till var bland annat ett piano som
pumpade ackord på fjärdedelar, en arpeggio-synth som lät ganska pluck-ig och 80-talig, pitch-svepande visslingar i sticket samt overdubs och sångstämmor. Sedan ansåg jag
arrangemanget vara färdigt.
Innan jag gick vidare till produktion så spelade jag in den slutgiltiga sången, som nu
blev ganska mäktig vilket var inspirerande. Väl i produktionen så behöll jag
originalljudet på de flesta instrument då de visat sig fungera väldigt bra i låten. Vissa
instrument som kick och subbas dubblerade jag dock med nya ljud med mer botten. Jag
ägnade mycket av produktionstiden åt mixning i form av att bl.a. lägga till tidseffekter
som reverb och delay men även paralellkompression och parallell dist. Allt för att få ett
större, mustigare och mer maximerat sound utav ett ganska avskalat arrangemang. Det
gick bra och var väldigt roligt. Inspirationen och intresset för låten växte nu riktigt
snabbt. Nu dröjde det inte länge innan produktionen var klar.

3.4 Låt B2 - ”So safe” (Genre: Akustisk pop)
Jag började med att välja ut några referenslåtar för låten och produktionen. Därefter
försökte jag hitta ett bra tempo till låten och valet föll på 75 BPM. Jag följde upp detta
med att välja tonart som skulle passa en manlig sångare, jag utgick från toptonerna i den
refrängidéerr jag startade med och placerade tonarten så att toptonerna hamna i en
lagom tonhöjd. Då sången är undantagen regeln så spelade jag sedan in sångmelodin
med ett orgelljud. Efter det började jag spela in ackord med ett ett ganska naturtroget
flygelljud från Keyscape. Jag märkte snart att de ackord jag valde skapade för lite
intresse, speciellt då refrängmelodin var ganska repetativ, och därför fick jag bygga
variera ackorden mer. Jag la till mycket reverb till pianot men efter lyssning på
referenslåtarna märkte jag att reverbet var för starkt och fick dra ner det.
Jag fortsatte processen genom att programmera trummor med ett passande
ljudbibliotek och sedan mixa trummorna. Det tog en del tid men var väldigt
inspirerande, jag hade nämligen saknat trummor när jag enbart hade pianot, detta trots
att låten är en lugn pop-låt. Därefter gick jag vidare till en riff-idé jag fått på inspiration
av de välljudande trummorna. Jag hade väldigt svårt att komma på vilket instrument jag
skulle placera riffet på, det slutade med att jag placerade det på sång (utan text) och
därför tillät mig att först spela in det med ett orgelljud. Långt senare skulle jag upptäcka
att sång var helt fel ljud för riffet och att istället min första magkänsla om just orgel
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tillsammans med dovt brass på riffet var den rätt instrumentering. Då la jag på två orglar
samt trombon, trumpet och allmän blåssektion och skar bort mycket av diskanten i
brasset. Nu fortsatte jag dock med att få till en vers. Jag kopierade några ackord från
refrängen och la till fler referenslåtar i mitt projekt, bland annat för att få idéer till
textupplägg i verserna. Det visade sig att referenslåtarnas texter var mer beskrivande än
historieberättande och jag försökte därför anpassa min text till detta uttryckssätt. Jag
lyckades till viss del med detta men kunde inte låta bli att väva in en halvt metaforisk
historia i min låt.
När jag första gången spelade in slasksång upptäckte jag att jag behövde öka
stereobredden på pianot, en antydan till att det är svårt att hitta ideala ljud till instrument
innan alla instrument är på plats. Jag fortsatte sedan arbeta vidare på texten och försökte
även variera ackord-spelet på pianot mer. När jag var helt klar med all melodi och text
spelade jag in ny slasksång med bättre känsla och mer kraft, då ändrade jag också
spontant sångmelodin efter vad som gav bättre ”feeling”.
Jag fortsatte sedan med att lägga till bastoner i pianot över hela låten samt att låta
instrument komma in efter hand och skapar intresse för låten. En orgel (som består av
två orglar på varandra) kommer in under den första refrängen, shakers och annan
percussion kommer in under det andra riffpartiet, två akustiska gitarrer, samt de tidigare
skrivna trummorna, kommer in vid den andra versen, bas och ytterligare en akustisk
gitarr kommer in i andra refrängen, stämsång kommer in i den andra halvan av andra
refrängen och alternativ refräng-melodi-sång samt stråkar kommer in under det sista
riff-partiet. Jag höll mig till arbetsmetoden och gjorde så gott jag kunde för att skapa ett
idealt ljud för varje instrument. Gällande basen handlade det mycket om att hitta en
mjuk spelstill och att sedan använda förstärkar-simulator, diskantbortskärning och
mycket kompression för att den skulle hitta sin plats i mixen. Gitarrerna märkte jag
krävde mycket jobb med ljudet utan att resultatet blev speciellt idealt. Jag fick
härigenom bekräftat att ett instrument-ljud är lättast att påverka tidigt i kedjan, i det här
fallet alltså i valet av gitarr och spelstil (jag hade bara en gitarr tillgänglig). Då alla
instrument fått sina sound tillfilade under produktionen var det sedan inte mycket som
behövde göras i slutmixen.
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4 Utvärdering av metoderna
Nedan följer en utvärdering av arbetsmetoderna på områdena: Inspiration, Trivsel,
Effektivitet, Beslutsihållighet och Resultat:

4.1 Låt A1 - ”Holdin' on to you” (Genre: Pop-EDM)
4.1.1 Inspiration
I början av processen, då jag enbart skulle skriva låten var det ganska inspirerande att
enbart arbeta med melodin och ackorden då inga andra instrument störde processen.
Dock visade det sig senare att jag behövde ändra ackorden och jag drog då slutsatsen att
jag i viss mån stressat mig igenom harmoniseringsprocessen på grund av bristande
inspiration. Vid arrangemangen så var arbetsmetoden ganska frustrerande. Jag ville
egentligen gå in och arbeta noggrant med instrumentljuden direkt men fick istället
snabbt välja ett ljud, och ljudet jag valde fungerade oftast ganska dåligt. Inspirationen
återvände något när jag väl fick börja producera låten men då hade jag å andra sidan
många problem och oklarheter att ta itu med. Exempelvis uppstod tomrum när jag bytte
ut ett basljud som tagit mycket plats mot ett som tog mindre plats. Jag behövde justera
velocity på flera instrument på grund av att olika mjukvaruinstrument är olika känsliga
för velocity. Jag hade även en ganska oklar bild av hur låtens slutgiltiga sound skulle
bli. Detta i sig var ganska inspirationsdödande, så inspiration vid denna
musikproduktionsprocess får totalt sett ett ganska lågt betyg. Jag märkte dock att när
något förbättrades, exempelvis att jag höjde tempot, då höjdes inspirationen. Detta
genererade inspiration till fler förbättringar, exempelvis bättre slasksång som ledde till
insikt om att gitarrer behövdes. Alltså ett slags (omvänd) dominoeffekt.

4.1.2 Trivsel
För denna låt ha trivsel och inspiration gått hand i hand. Under arrangeringsfasen kände
jag mig ganska orolig och oviss gällande hur produktionen skulle bli eftersom flera av
ljuden vara väldigt opassande. Det hade antagligen givit ett större lugn (och följaktligen
en större trivsel) om jag från början hade fått välja ljud med omsorg och även forma
dem.

4.1.3 Effektivitet
I början var arbetet ganska effektivt men senare visade det sig att jag exempelvis
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behövde reharmonisera låten, ändra i arrangemanget samt ändra tempo. Jag visste inte
heller åt vilket håll jag ville dra låtens sound och därför var jag tvungen att fundera
mycket över detta ganska sent i processen. Arbetet med låten tog till följd av detta
mycket längre tid än planerat. Följaktligen var effektiviteten ganska låg under denna
produktion.
4.1.4 Beslutsihållighet
Jag var tvungen att gå tillbaka och ändra ackorden flera gånger i arrangeringsfasen och
även i produktionsfasen. Jag var även i produktionsfasen tvungen att ändra tempo, ändra
arrangeringen av flera instrument samt lägga till nya instrument. Dock behöll jag låtens
form samt alla melodier och all text jag skrev i låtskrivarfasen.
4.1.5 Resultat
Mot slutet av processen genererade ett tempobyte inspiration till ny slasksång med
bättre känsla vilken hjälpte mig fram till beslutet om att ha med gitarrer som visade sig
vara helt rätt för låtens sound. Jag blev till slut ganska nöjd med resultatet, men som
nämnts ovan tog det mycket längre tid än planerat att nå fram till det och det innebar
även ganska många omvägar. Jag tror även att slutresultatet hade kunnat bli mycket
bättre än det blev med en annan arbetsmetod.

4.2 Låt B1 - ”Best thing” (Genre: RnB-pop)
4.2.1 Inspiration
Generellt sett var jag väldigt inspirerad under hela processen. Jag fick till ett bra
trumljud som inspirerade till verssångmelodier. Bra instrumentljud inspirerade till ett
bra arrangemang och andra bra instrumentljud, som i vissa fall tog utgångspunkt i
tidigare instrumentljud. När jag skulle skriva och arrangera det första tonala
kompinstrumentet blev jag villrådig om vad det skulle spela och var det skulle spela,
men när jag fick till ett bra ljud på instrumentet löste sig det problemet ganska fort.
Dock märkte jag att vid ett tillfälle, när jag skulle spela in (sub)bas så tog ljudletandet
död på mycket av min inspiration. Där hade det varit bättre att fokusera på musiken
först och hitta ljudet senare. Vid ett annat tillfälle, när jag skrev den höga
melodisynthhen, blev ljudet till den så pass bra att det skapade en övertro på själva
melodin. Jag trodde att den skulle passa in överallt i låten. Dock var jag, som tidigare
nämnt, för det mesta väldigt inspirerad under arbetet.
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4.2.2 Trivsel
För denna låt har trivsel och inspiration oftast gått hand i hand. Dock var det ganska
inspirerande att i början av processen forma trumljudet men också oroväckande, då
låten vid tillfället bara bestod av en refrängmelodi. Jag kunde därför inte vara säker på
om det hela ens skulle bli någon låt och det drog ned trivseln något.

4.2.3 Effektivitet
Generellt har effektiviteten varit ganska hög. Jag hann nästan klart med produktionen
inom den planerade tiden. Dock blev jag tvungen att ändra låtens form en gång och en
gång slösade jag tid på att kopiera upp låtens höga synthmelodi till låtens början och
arbeta utifrån detta, något som jag sedan fick ta tillbaka. Jag märkte även en gång, när
jag lyssnade på referensmaterial (i detta fallet sångmelodin, i början av processen,
spelad på ett elpiano) att jag tappat mitt omdöme när jag skulle forma ljudet till det låga
riffet utan att ha några andra tonala instrument som referenspunkt. Detta hade
förmodligen inte hänt om jag väntat med ljudformandet till efter arrangeringen var klar.
4.2.4 Beslutsihållighet
Som nämnts under ”Effektivitet” begicks några misstag som jag var tvungen att ändra.
Dock upptäcktes dessa misstag ganska snart efter att de begåtts. Generellt tycker jag att
de beslut jag fattade höll väldigt bra genom hela produktionen.
4.2.5 Resultat
Sett till den begränsade arbetstiden är jag nöjd med resultatet och har svårt att se att det
skulle ha blivit bättre vid annan arbetsmetod.

4.3 Låt A2 - ”Min plats” (Genre: Electro-soul-pop)
4.3.1 Inspiration
I början av arbetet med låten var jag ganska spontan och arbetade med låten i form av
att nedteckna idéer som jag fick till låten när jag egentligen gjorde något annat. Då
kände jag mig inspirerad. När jag därefter skulle föra över idéerna till mitt
datorprogram, skriva klart låten och sedan börja arrangera den så började inspirationen
och arbetsglädjen att tryta. Under låtskrivandefasen var avsaknaden av trummor stor,
låten och texten som jag försökte skriva kändes stel och osvängig utan dem. Å andra
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sidan kanske det gjorde mig mer kritisk till texten vilket gjorde att jag, åter igen
spontant när jag egentligen höll på med något annat, skrev en ny bättre text. I
arrangeringsfasen störde jag mig först på de trumljud jag valt men efterhand började jag
acceptera dem. De flesta övriga ljud jag valde under arrangeringsfasen fungerade bra till
låten och på så sätt hölls inspirationen uppe. Dock märkte jag en tydlig skillnad i
inspiration när jag gick över från arrangeringsfasen till produktionsfasen. Trots att jag
behöll många ljud så kom bastunga overdubs, parallellkompression och tidseffekter in
vilket skapade en mycket bättre ljudbild. Det ska också nämnas att den bättre, och mer
energirika sång som spelades in, innan produktionsfasen hjälpte upp inspirationen
ganska mycket.
4.3.2 Trivsel
Trivseln under arbetet med denna låt har varit bättre än vid arbetet med låt A1.
Antagligen för att jag är mer bekant med denna låts genre och därför har kunnat välja
bättre ljud från början. Jag trivdes även med att vara spontan, och låta idéerna komma
när de kom, i början när jag skrev klart låten. Dock vill jag poängtera att processen hade
varit mycket roligare om jag fått producera låten från början och hitta helt rätt ljud. Det
hade även varit roligare att få ha trummor med under själva låtskrivandet och detta hade
också genererat mer inspiration och ”feeling”.
4.3.3 Effektivitet
Effektiviteten under arbetet med denna låt var ganska hög. Eftersom de flesta ljud som
valdes under arrangeringsfasen fungerade bra så var det inte så mycket som behövde
ändras under produktionsfasen. Vid några tillfällen fick jag gå tillbaka och ändra saker,
t.ex. så fick jag ändra riffet ganska många gånger, ändra ackorden vid något tillfälle och
vid ett annat tillfälle ändrade jag några toner i sångmelodin men generellt har arbetet
flutit på ganska bra. Jag hade absolut trivts bättre om jag fått producera låten från början
men jag tror inte att jag hade varit effektivare med en sådan metod. Snarare tror jag att
ändringar, så som ändringar av ackord hade varit svårare att genomföra om jag hade haft
ett arrangemang eller en produktion att förhålla mig till vid tillfället istället för enbart
melodi och ackord, som jag hade nu.
4.3.4 Beslutsihållighet
Vid några tillfällen fick jag gå tillbaka och ändra saker under låtskrivar- och
arrangeringsfasen. Exempelvis blev jag tvungen att ändra riffet ganska många gånger,
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ändra ackorden vid något tillfälle och vid ett annat tillfälle ändrade jag några toner i
sångmelodin men annars höll de flesta musikaliska beslut i sig ganska bra. Gällande
ljud så behöll jag även många av de ljud jag valt under arrangeringsfasen även i
produktionsfasen. Dock dubblerade jag flera av ljuden med andra ljud för att få dem
”större”.
4.3.5 Resultat
Jag är ganska nöjd med slutresultatet. Arrangemanget blev något ensidigt och
långtråkigt, det hade behövt komma in fler element eller ske fler förändringar i det över
tid. Jag tror att detta hade kunnat uppfattas lättare om jag fått producera under tiden då
jag i så fall fått en bättre översikt över den slutgiltiga ljudbilden. Om jag hade fått
producera under tiden så hade jag också varit mer inspirerad och därför tagit mig mer
tid till arrangering istället för att, som jag gjorde nu, skynda mig igenom den för att nå
till prouktionsfasen.

4.4 Låt B2 - ”So safe” (Genre: Akustisk pop)
4.4.1 Inspiration
Jag vill hävda att jag hade ganska stark inspiration genomgående under hela denna
process. Inspirationen tröt lite innan jag lagt till trummorna. Efter trummorna var på
plats och var mixade tilltog den kraftigt igen. Kanske gjorde trummorna dock så att
stilen gled lite för långt bort från pop-hållet och för mycket åt reggae/funk/soul-hållet
men jag var åtminstone inspirerad.
4.4.2 Trivsel
Liksom för arbetet med låt B1 så var trivseln mycket starkare i arbetet med denna låten
än i arbetet med någon av A-låtarna. Jag kände en glädje inför de flesta arbetspass med
denna låten istället för en känsla av att ”nu väntar hårt arbete” vilket jag kände gällande
A-låtarna
4.4.3 Effektivitet
Precis som för alla låtar var det en del saker jag fick göra om. Det tydligaste exemplet är
nog riffet, som jag först tänkte skulle utföras med sång, men som jag sedan beslöt mig
för skulle utföras av orgel och dovt brass. Det, och exempelvis flera ändringar av pianoljudet visar att det är väldigt svårt att hitta ideala ljud innan alla instrument är på plats.
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Jag vill dock ändå hävda att effektiviteten har varit god. Jag ändrade lite smått i
melodier och ackord efter hand, kanske då produktionen tagit fokus från musiken, men
på det stora hela flöt arbetet på ganska effektivt.
4.4.4 Resultat
Jag är ganska nöjd med slutresultatet. Texten känner jag inte blev jättebra i verserna, där
jag känner att jag stressade mig fram lite. I en sådan här typ av lugn poplåt så borde jag
lagt mer fokus på text, här kan produktionen ha kommit ivägen. Jag vill också
kommentera att resultatet hade blivit ganska mycket bättre om de akustiskta instrument
som exempelvis piano och brass hade spelats av människor istället för samplers, men
här var jag begränsad av tid och resurser.
4.4.5 Beslutsihållighet
På det stora hela var beslutsihålligheten god. Jag fick gå tillbaka och ändra i viss av
musiken och även i vissa av ljuden. Det största misstaget jag gjorde var dock att tro att
riffet skulle passa på sång. Detta visade sig fungera väldigt dåligt och jag fick gå
tillbaka och ändra till orgel och dovt brass.

16

5 Jämförelse av metoder
Låt A1 blev väldigt svår att arbeta med. Det ska här nämnas att jag inte har så stor
erfarenhet av att arbeta med pop-EDM och att svårigheterna till stor del kan ha berott på
detta. Jag hade nämligen inga sparade ljud som jag visste skulle bli bra när jag snabbt
skulle välja ljud. De flesta av de ljud jag valde, speciellt utan någon som helst
effektbehandling, var väldigt opassande i sammanhanget och följaktligen väldigt
oinspirerande. Antagligen var det till stor del den bristande inspirationen, samt oron
över att inte veta någonting om låtens slutsound, som gjorde att jag stressade vidare till
nästa fas. Detta fick till följd att jag var tvungen att gå tillbaka till fas 1 när jag var i fas
2 och tillbaka till fas 2 när jag var i fas 3. Detta skulle kunna tyda på att bristande
inspiration både leder till bristande effektivitet, dålig trivsel och låg beslutsihållighet.
Jag blev dock ganska nöjd med text och melodier vilket är något som kan tala till fördel
för metoden; jag hade under låtskrivandefasen varken arrangemang eller produktion att
tänka på och kunde lägga mitt fulla fokus på låtskrivande.
Eftersom genren för låt A2 är Electro-soul-pop och jag kan denna genre bättre än
genren för A1 (pop-EDM) så gick arbetet med A2 lättare. Jag hade ett antal sparade
ljud, som jag visste skulle fungera hyfsat bra i sammanhanget, och kunde välja att
arbeta med dessa. Inspirationen var därför något högre vilket medförde en högre trivsel,
bättre beslutsihållighet och högre effektivitet. Textarbetet gick lite långsammare men det
tror jag berodde på att denna text var mer personlig för mig.
Den smidigaste och mest inspirerande arbetsmetoden var dock den för låt B1 och B2.
Låt B1 var visserligen i genren R'n'B som jag kan ganska bra men låt B2 var i genren
askustisk pop som jag inte kan lika bra. Ändå flöt arbetet på lätt i båda låtarna.
Inspirationen som kom av de bra ljuden var stark vilket genererade en hög effektivitet,
hög trivsel, bättre beslutsihållighet. Dock kunde ljudformandet ibland stå i vägen för
musikaliskt skapande och på så sätt vara inspirationshämmande. Det var inte alltid
heller lätt att veta vad som var ett idealt instrumentljud innan alla instrument var på
plats, ibland fick jag gå tillbaka och ex. ändra EQ-inställningar. En annan negativ sak
var att jag kunde känna oro inför om själva låten skulle bli klar då jag finslipade på ljud
innan den var det. Jag blev även något mindre nöjd med texterna till låtarna med Bmetoden, antagligen eftersom produktionen tagit för mycket fokus.
De båda metoderna gav ungefär lika bra resultat, B-metoden gav generell något
bättre resultat. B-metoden var dock generellt den bättre eftersom den gjorde arbetet
både enklare och roligare.
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6 Slutord
Det har varit mycket intressant att göra denna undersökning. Jag har fått reda på mycket
om mig själv som musiklyssnare och vad jag inspireras av och intresserar mig för. Jag
har också blivit en bättre producent och kommer från och med nu sätta mycket fokus på
att få ljud, och inte minst trummor att låta väldigt bra från början, då jag påverkas
mycket av detta. Dock kommer jag ta stark hänsyn till att det inte går att veta helt exakt
vad som är ett perfekt ljud innan alla instrument är på plats.
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Bilagor (låttexter)
Nedan följer låttexter till låtarna i detta arbete

A1 - ”Holdin’ on to you”
Vers 1:
I was in Paris when you
were there to see your cousin
I took the bus down town, and
saw you having coffe in the parque
We shared a week of love but
Then you had to go to Kape Town
You told me I should go there
and meet you late at night so now
Prechorus
I'm jumpin' up and down
in this massive crowd
Spinnin round and round
Tryin' to feel the night
Tryin’ to find my friends
Tryin' to keep on track
Try to find my self
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Just to be with you
Refräng
In this feeling I seem to turn off time
but i know for sure that I
will be holdin' on to you, holdin' on to you, holdin' on through
this feeling I
seem to turn off time but i know for sure that I
will be holdin' on to you, holdin' on to you, holdin' on though this
Vers 2
I woke up lonley with my memories of yesterday
left behind with only a drum beat in my head
somwhere in Tokyo you might be having coffe in a parque
some way I'll talk to you and meet with you but til then I'll be
Prechorus 2
Jumpin' up and down
in a massive crowd
spinnin round and round
Tryin' to feel the night
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Tryin' to find my friends
Tryin' to keep on track
Try to find my self just to reach you
Refräng 2
In this feeling I seem to turn off time
but i know for sure my mind
will be holdin' on to you, holdin' on to you, holdin' on
through this feeling Iseem to turn off time
but i know for sure that I
will be holdin' on to you, holdin' on to you, holdin' on though this

Låt B1 - ”Best thing”
Refräng
Best thing, you're the best thing, you're the best thing,
Best thing, you're the best thing, you spin me
round and round and round,
you spin me round and round and round
Vers
In the snow on the top of a mountain
In the sun on at bench at a fountain
You’re the one baby, you’re the one baby
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you’re the one, you’re the one I need
In the club when Im rockin’ my body
In my bed when I'm feelin' so naughty
You’re the one baby, you’re the one baby
you’re the one, you’re the one for me
Refräng
Best thing, you're the best thing, you're the best thing,
Best thing, you're the best thing,
you spin me round and round and round,
you spin me round and round and round
Vers 2
Every day when I come home and try to kick back
Every night when I be digin' to a slick track
You’re the one baby, you’re the one baby
you’re the one, you’re the one I need
When I'm down under the ground and try my best to flee
When Im cruisin' on a cloud and noone stops me
You’re the one baby, you’re the one baby
you’re the one, you’re the one I need
Stick
The one I need, the one for me, baby you are
The one I need, the one for me
Refräng
Best thing, you're the best thing, you're the best thing,
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Best thing, you're the best thing,
you spin me round and round and round,
you spin me round and round and round

Låt A2 - ”Min plats”
Vers 1
Stengolv c:a 150 meter men det
kändes mer som 100 kilometer när jag
tog mig ner mot matsalen
och försökte ignorera alla ögon och ord på mig
Högerback-position, egen planhalva
sjuk stress när jag får bollen så jag passar
så snabbt jag kan ber om att den går fram
men nu har tiderna förändrats till det bättre o jag vet att
Refräng
Detta är min plats,
Jag har lagt till
Jag kommer inte flytta
Detta är min plats, jag har lagt till
Jag kommer inte flytta mig
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Vers 2
En debatt någonstans håller inte med
men håller käften som det inte fanns nå’n annan väg
rädd för konflikter och för att bli dömd
men det är dags att skita i för detta håller inte en sekund till
03.52 vid datorn gör musik
har var’t mitt liv sen jag var 15 har fått min tillit
kan inget annat, vill inget annat så
Du kan säga vad du vill bakom min rygg för jag vet att
Refräng
Detta är min plats,
Jag har lagt till
Jag kommer inte flytta
Detta är min plats, jag har lagt till
Jag kommer inte flytta mig
Stick:
åh nej, åh nej, jag kommer inte flytta mig Ref.
Refräng
Detta är min plats,
Jag har lagt till
Jag kommer inte flytta
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Detta är min plats, jag har lagt till
Jag kommer inte flytta mig

Låt B2 - ”So safe”
Vers:
Out in the rain on the pavement
Saw the bus just rollin by
had to keep to keep walkin' through the rain and
figure out what to do with my life
I got on a train and got lost around the world
saw so much many people and places
but now i only know for sure
Refräng
The more you see The less you know
I've seen so much I don't know what to do
But when I see you're face and
hold you in my arms I feel so safe, so safe, so safe
Vers 2:
In the lecture hall taking notes and
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lots of money on mind
the job that I could get with my voucher
all the things that i could buy
And I got that job,
got to the top, I made it big
then I saw so clear that compared to you,
none of that meant a single thing
Refräng
The more you see The less you know I've seen so much
I don't know what to do
But when I see you're face and
hold you in my arms I feel so safe, so safe, so safe
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