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Abstrakt 

I följande studie utforskas egna olika skapandeprocesser och problematiseras genom att 

sex stycken redan befintliga grundarrangemang efterproduceras genom två olika 

arbetssätt. Arbetssätten används för att kunna undersöka hur plugins gynnar 

skapandeprocessen på olika sätt. Olika skillnader, fördelar och nackdelar med dessa två 

arbetssätt undersöks, samt hur de två arbetssätten påverkar de olika 

skapandeprocesserna och slutproduktionernas färdiga resultat. Resultatet visar att de 

främsta skillnaderna inte finns i produktionernas totala kvalitet, utan att de istället finns 

inom de olika arbetssättens skapandeprocesser avseende effektivitet och inspiration. En 

slutsats är att det ena arbetssättet bidrar till ökad inspiration, men däremot att detta sätt 

inte alltid har varit lika effektivt i skapandeprocessen som det andra arbetssättet. 

Nyckelord 

Musikproduktion; Arrangering; Plugins; Post-production; Effektivitet;  

Tack 

Jag vill först och främst tacka alla låtskrivare och musiker, särskilt Joakim Tornert, 

Jonathan & Sara Nikolausson och Joel Danielsson som medverkat på projektets låtar, 

samt gett råd och feedback på mix och sound, utan er hade inga låtar funnits tillgängliga 

för att göra en sådan här omfattande studie. Sedan vill jag ge tack till mina handledare 

Amir Aly och Pia Bygdéus som givit goda råd och kunskaper kring min studie.  
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1. Inledning 

Denna inledning beskriver kort hur uppkomsten av arbetet såg ut samt hur tidigare 

forskning ser ut kring ämnet musikproduktion och inspiration. Efter detta presenteras 

undersökningens syfte och dess frågeställningar, samt en tabell med 

begreppsförklaringar som kan vara bra att ha koll på. 

1.1 Bakgrund 

Min erfarenhet av att arrangera och producera musik kommer utifrån att jag mest kör på 

känsla, och inte har en specifik plan och metod att jobba utifrån. Detta har inneburit att 

jag inte har kunnat identifiera problem i mitt arbetssätt och effektivisera mig genom att 

pröva olika arbetsmetoder.  

Jag har tidigare nästan alltid använt mig av plugins när jag arrangerar och spelar in en 

låt. Det är just för att jag får en ökad positiv känsla, härefter kallat ”feeling”, till låten 

när den låter mer färdig i sitt sound. Detta ger mig ökat självförtroende, inspiration och 

motivation till att fortsätta spela in på en låt. Men påverkar alltid användning av plugins 

mitt skapande till det bättre? Eller finns det situationer där andra arbetssätt kan vara 

bättre?  

Det är detta som kommer undersökas i detta examensarbete genom att ett antal 

musikstycken kommer efterproduceras utifrån två olika arbetssätt. Genom dessa 

arbetssätt kommer utmaningar och möjligheter, fördelar och nackdelar identifieras, som 

i kraft av dessa, kommer att användas till att gynna mina framtida produktioner.  

1.2 Tidigare examensarbete i musikproduktion och inspiration 

Inom området musikproduktion så finns det tidigare examensarbeten som berör 

inspirationens påverkan på kreativa processer. Ett exempel är Ida Benjaminssons (2017) 

studie Inspirationens roll i musikmakares skapandeprocesser, som undersöker huruvida 

inspiration och ”flow” har för inverkan på musikmakares skapandeprocesser. Denna 

studie visar också på att inspiration inte alltid är ett måste för kreativt skapande. 

Benjaminsson belägger enligt intervjuer med ett antal respondenter följande:  
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Resterande respondenter anser att inspiration är ett hjälpmedel om den finns där, men att 

den inte är nödvändig. Enligt R2 [respondent 2, mina anm.] blir det inte någon skillnad i 

musikkvaliteten beroende på graden av inspiration, men att glädjen i skapandet är mer 

påtaglig då han är inspirerad, Benjaminsson (2017:23). 

En annan studie som undersöker inspiration och kreativitet inom musikproduktion är 

Peter Fogels (2016) undersökning Jag använder aldrig saker som det är meningen att 

de ska användas. Denna studie forskar i hur teknisk utrustning kan påverka kreativitet 

och ingiva inspiration som bidrar till det konstnärliga musikaliska skapandet.  

Teknik som drivkraft i en konstnärlig kreativ process, d.v.s. tekniken ger förutsättningar 

samt ger tillbaka på ”stimuli”/input och bidrar till att generera konstnärlig inspiration och 

associationer, Peter Fogel (2016:32). 

Denna teknik som ovanstående citat syftar på kan enligt min egna åsikt ibland likställas 

med plugins, och hur dessa påverkar inspiration vid skapandet. Det finns dock inte så 

mycket forskning som direkt berör hur användning av plugins under skapandeprocessen 

påverkar inspiration, kreativitet och effektivitet. Därför anser jag att det också finns ett 

behov av fortsatt forskning inom detta område, vilket gör denna undersökning relevant 

och givande för kunskapsområdet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att undersöka, utforska och effektivisera mina egna inspelnings- och 

arrangeringsprocesser genom att efterproducera sex olika låtar från en live-inspelning 

uppdelade på två olika arbetssätt. 

Frågeställningar 

• Utifrån de olika arbetssätten, hur skiljer sig de olika skapandeprocesserna från 

varandra? 

• Vilka fördelar/nackdelar har respektive arbetssätt? 

• Hur skiljer sig den färdiga produktens totala kvalitet från respektive arbetssätt?
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1.4 Begreppsförklaringar 

 

Begrepp Förklaring 

Efterproducera (post production) En efterbearbetning av en inspelning där jag lägger till 

fler instrument och element till ett redan befintligt men 

avskalat grundarrangemang. 

Plugin (plugg) Ett mjukvaruprogram i form av EQ, kompression, dist, 

modulation, stereo-wideners, reverb, delay med flera som 

används inom ett musikprogram (DAW). 

Arrangeringsdokumentet Ett dokument där jag skriver upp spontana 

arrangemangsideer samtidigt som jag lyssnar på mixade 

grundarrangemang. 

Inspelningsprocessen I denna process kommer jag att spela in instrumenten som 

bygger upp låtarnas arrangemang, det kan antingen vara 

spontana idéer eller idéer från arrangemangsdokumentet. 

Arrangeringsprocessen Sker alltid samtidigt som inspelningsprocessen. Inte att 

förknippas med arrangemangsdokumentationen. 

Preliminärt mixa Att använda pluggar i arrangeringsprocessen för att 

tillfälligt uppnå ett för det valda instrumentet önskat 

slutsound. 

Slutmixning Den sista skapandeprocessen i mitt projekt där jag utifrån 

råa spår (inga pluggar) mixar alla låtarna för att uppnå 

önskat sound och kvalité. 

Fasvändningsverktyg Ett verktyg som omvänder polariteten i en signal 180 

grader. 

Feeling En känsla av inspiration och självförtroende till musiken 

jag producerar. 

Spår, kan också kallas kanaler (tracks) Detta är en kanal i ett DAW som representerar ett 

instrument, vanligtvis stereo eller mono.  

Cleant ljud Oprocesserat ljud. 

Slutsound Den karaktär som instrumentet har som passar in i en 

fullständigt komplett ljudbild. 

A1, A2 Arbetssätt 1, respektive 2. 
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Freeza En funktion i Pro Tools som sparar hur ett spår låter 

genom en ljudfil, och sedan inaktiverar spårets plugins, 

vilket sparar datorkraft, men som tar upp mycket 

lagringsminne.  

Skapandeprocessen Hela eller delar av den process som utgår från en idé till 

färdig slutprodukt. 

Inspelningskedjan Signalväg från ljudkälla in till Pro Tools. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de olika arbetssätten och deras koppling till kunskapsområdet 

samt hur det konstnärliga projektets skapandeprocesser, analyser och jämförelser har 

sett ut. Kapitlet innehåller inte detaljer kring vilka plugins eller vilken utrustning som 

har använts vid inspelning och mix, detta på grund av dess bristande relevans i denna 

undersökning.  

2.1 Arbetssätten och deras relation till kunskapsområdet 

Arbetssätt 1 

Inspelning görs samtidigt som pluggar direkt används på instrumenten för att få dem att 

låta bättre i ljudbilden och för att preliminärt ge dem det sound som jag har i min vision. 

Härefter kallat A1. 

Arbetssätt 2 

I detta arbetssättet slutförs inspelningen av det hela arrangemanget först innan pluggar 

börjar användas. Här kommer endast volymer, panorering och fasvändningsverktyg att 

användas. Härefter kallat A2. 

2.1.1 Arbetssättens relation till inspiration och digitalisering 

Det finns många studier som visar att feeling är något som gynnar kreativa processer. I 

artikeln ”Why Inspiration Matters” från tidsskriften Harvard Business Review skriver 

till exempel Kaufman (2011): ”Inspiration is a springboard for creativity”.  

Det finns även tidskrifter och branschforum där kända profiler berör hur plugins kan 

bidra till ökat självförtroende och feeling för musiken, både under inspelning och 

mixning. På hemsidan The Recording Revolution skriver Graham Cochrane om vikten 

av att känna detta självförtroende (2014), samt hur plugins på master-kanalen i en mix 

kan ge dig som mixar ökat självförtroende (2015). 

Däremot så har Rodney Jerkins i intervju med Howard Massey belagt att i den ständigt 

utvecklade musikbranschen har de nästan oändliga möjligheterna att redigera, tweeka 
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och skapa ljud gjort producenter mer lata och inte beredda att lägga ner den tid och 

energi som krävs för att en inspelning ska bli bra, Massey (2009:267). 

Vidare menar en del äldre producenter som var aktiva under den analoga 

inspelningstiden, att det var på grund av de begränsningarna som fanns, som gjorde dem 

tvungna att verkligen göra inspelningsmaterialet så bra som möjligt, eftersom de 

mixades direkt in i inspelningen Owsinski (2014:189). 

Positiva perspektiv finns däremot också när det gäller den digitala revolutionens 

påverkan på musikproduktion. Med ett digitalt arbetsflöde går det mycket snabbare att 

testa nya idéer och experimentera med olika sound. Ett exempel på detta ges här av Matt 

Serletic i en intervju med Howard Massey (2009): 

I love the creativity that the system brings, being able to try ideas instantly. You used to 

say, ”Let's put another amp on this”, and 30 minutes later it sounded like hell. Now it's just 

to seconds...and it sounds like hell! [laughs] It's a lot quicker; you're able to flow ideas 

faster to see if they work and discard them if they don't. 

Det är dessa ovan nämnda fördelar och nackdelar med digitaliseringen av 

musikindustrin, samt om hur inspiration påverkar skapandet, som ligger till grund för de 

två arbetssätten som kommer användas för denna undersökning kring hur digitala 

mjukvaruprogram (plugins) påverkar mitt skapande. Utifrån ovan nämnda studier anser 

jag A1 som det moderna perspektivet på musikproduktion, där digitala pluggar och 

effekter kontinuerligt används i mitt DAW för att förbättra ljudet. Vidare anser jag A2 

som det ”gamla” perspektivet där inga digitala program används för att förändra ljudets 

ursprungliga karaktär, som om det skulle ha spelats in på en bandspelare.  

2.2 Förberedelser, urval och arrangemangsdokumentation 

Först valdes tre olika låtar ut med ett befintligt avskalat grundarrangemang till 

respektive arbetssätt som skulle utvecklas och slutföras genom dessa. Låtarna är 

ursprungligt inspelade live från en lovsångsgudstjänst i somras och består av sång, 

trummor, bas, och en elgitarr.  

Anledningen till att dessa låtar valdes var för att spara tid, då trummor eller sång inte 

behövde spelas in på de flesta inspelningarna. Detta gjorde det möjligt att slutföra de 
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låtar som hade valts ut och kunna göra en jämförelse mellan de olika arbetssätten 

baserat på färdiga produktioner, vilket enligt mig bidrog till en mer rättvis slutsats.  

De sex låtar som projektet innehåller består av fem egenskrivna lovsånger och en 

svensk översatt cover på Bethel Musics låt Shepherd (Herde), Amana Cook (2013). De 

andra fem låtarna är skrivna av mig själv och tre andra personer. Låtarna delades upp 

såhär: 

A1  

Du Viskar, Jonathan & Sara Nikolausson (2017) 

Herde, Cook (2013) 

Helige Ande, Levi Nikolausson, Joel Alfvén (2016) 

 

A2  

Guds Barn (Stor är din kärlek), Nikolausson, Alfvén (2015) 

Ger Dig All Ära, Nikolausson, Nikolausson, Alfvén (2017) 

Ingen är som du, Nikolausson, Alfvén (2017) 

Arrangemangsdokumentation 

Innan arrangemangsdokumentationen började skulle de grundarrangemang som redan 

fanns med på det första arbetssättets tillhörande låtar kort mixas. Detta var för att göra 

skillnaden större mellan de olika arbetssätten genom att börja arrangerings- och 

inspelningsprocessen utifrån en omixad, och en mixad version. Detta för att senare se 

om de olika grundarrangemangen inspirerade lika eller olika många idéer. 

Efter att det första arbetssättet avsedda grundarrangemang var mixade, lyssnades alla 

låtar igenom, även de omixade, och spontana arrangemangsidéer för varje låt började 

antecknas på ett dokument. Detta arrangemangsdokument skulle endast verka som ett 

hjälpmedel i den senare arrangeringsprocessen och behövde inte följas slaviskt i 
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efterhand, om av någon anledning dessa skulle utelämnas eller bytas ut mot nya idéer. 

Dokumentet tjänade också som en del av undersökningens empiri för hur de två olika 

arbetssätten och utgångslägena hade påverkat arrangemanget på låtarna.  

2.3 Inspelnings- och arrangeringsprocessen 

För att spara tid i inspelningsprocessen spelades alla instrumentgrupper in på en gång. 

Det vill säga att vid inspelning av gitarr, gjordes det på alla låtar under den dagen, tills 

alla gitarrinspelningar var klara. Detta med anledning av att det tar för lång tid att sätta 

upp och ta ner utrustningen vid inspelning om olika instrument på en enda låt skulle 

spelas in på samma dag. De låtar som valdes ut var ursprungligen ämnade till att vara 

med på ett och samma album. Därför eftersträvades också ett homogent sound på 

låtarna. Därmed har samma grundljud för piano, gitarrr och syntar använts för alla låtar, 

med några små ändringar från låt till låt. I övrigt fanns det ingen speciell plan för hur 

denna process skulle läggas upp, inte eller någon speciell låtordning som skulle styra 

skapandets riktning. Magkänslan skulle mest få styra över det som skulle spelas in. 

Efter lite rådgivning från handledare Amir Aly skulle anteckningar föras och skildra de 

upplevelser, utmaningar och problem som kom upp. 

På de låtar som producerades genom A1 användes pluggar på varje instrument, så att 

det lät mer som dess önskade slutsound, direkt efter att de hade blivit inspelade. Om jag 

vid ett senare tillfälle märkte att soundet på instrumenten som pluggar hade använts på 

inte passade in med de nya instrumenten som hade spelats in, fick pluggar tas bort eller 

läggas till för att få dem att passa bättre in i mixen. Inga andra begränsningar hade satts 

in för vilka pluggar som skulle användas, mer än att det skulle vara en plugg som ändrar 

ljudets karaktär så det passade bättre in i mixen tillsammans med de andra instrumenten. 

De pluggar och effekter som fanns tillgängliga var EQ, kompression, distortion, 

saturation, exciters, stereo-widerners, filter, reverb, delay och de-essers.  

De låtar som producerats av A2 har bara bestått av råa inspelningar med spår som inte 

haft pluggar som påverkat deras karaktär. När mjukvarusyntar och piano spelades in 

användes endast synt/piano-pluggen, och inte några andra effekter än de som fanns inuti 

pluggen, precis som om en analog synt/keyboard skulle ha spelats in. Detta gällde också 

vid slaskinspelning av elgitarr, då en förstärkar-simulation användes. 
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2.4 Slutmixning 

För att kunna jämföra den totala kvaliteten på låtarna skulle alla låtar från båda 

arbetsmetoderna slutmixas. Innan mixningen påbörjades togs alla pluggar på alla låtar 

bort, för att de olika låtarnas mixningsprocesser skulle kunna jämföras utifrån liknande 

utgångslägen. Ingen speciell låtordning fanns här heller, för att detta inte skulle bli en 

faktor som påverkade slutresultatet. Även här fördes anteckningar över tankar och 

reflektioner som kom upp som blev underlag för senare analys och diskussion. 

2.5 Analys, jämförelser och diskussion 

Analyser och jämförelser i föreliggande studie baseras på lyssningstester och egna 

nedskrivna reflektioner och upplevelser under låtarnas skapandeprocesser. Genom dessa 

kommer gemensamma nämnare som berör de olika skapandeprocessernas effektivitet, 

kreativitet och noggrannhet samt slutproduktens totala kvalitet identifieras. Vidare 

undersöks skillnader samt för- och nackdelar kring hur de olika arbetssätten har 

påverkat skapandet. Som tillägg i diskussionen kommer reflektioner och tankar föras 

kring hur dessa arbetssätt kan tillämpas i framtida produktioner för att gynna skapandet.   
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3. Resultat 

I detta kapitel redovisas och presenteras resultat med utgångspunkt i skillnader, fördelar 

och nackdelar med arbetssätt 1 respektive 2. 

3.1 Skillnader i arrangeringsdokumentet 

Här hittades inga specifika skillnader mellan de olika arbetssätten i 

arrangemangsdokumentet. Båda arbetssättet innehöll lika många idéer och förslag på de 

olika instrumenten.  

3.2 Skillnader i inspelningsprocessen 

Det som med A1 upplevdes jobbigt under inspelningsprocessen var att datorn inte 

orkade hänga med på grund av begränsad prestanda och lagringskapacitet. Detta krävde 

att freeza alla andra spår som inte spelades in för tillfället, för att spara datorkraft. Detta 

tog upp mycket av tiden och gjorde att datorn fick slut på lagringsminne ofta, vilket 

förhindrade och förlängde processen ytterligare. Det första arbetssättet tog också längre 

tid på grund av att varje instrument var tvunget att preliminärt mixas efter att de hade 

spelats in. Detta stal en del inspiration och tid, när jag kände att jag bara ville fortsätta 

med att spela in nästa instrument.  

Pluggarna upplevdes dock vara en hjälp när kreativiteten torkade ut och när nästa steg i 

arrangemanget var oklart. Då fanns friheten att snabbt pröva olika idéer och 

experimentera med olika pluggar för att pröva olika sound, och till slut hitta något som 

funkade. 

Mina upplevelser av A2 i denna process var främst att det inte hördes lika tydligt åt 

vilket håll låtarna gick åt rent arrangemangsmässigt. Därför kände jag inte lika högt 

självförtroende till låtarna i denna process. Detta krävde att jag fick lita på min 

grundvision med låtarna och köra mycket på magkänsla. Det var också irriterande att 

sitta med omixade råa spår som innehöll en mängd frekvenser som inte behövde finnas 

med i ljudbilden. Detta gjorde att självförtroendet sänktes ytterligare på grund av att det 

lät burkigt och ofärdigt.  
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Vidare så tycktes A2 vara effektivare än A1, eftersom tog mindre tid att spela in och 

arrangera de valda låtarna, eftersom, till skillnad från A1, ingen tid lades ner på att 

använda plugins på instrumenten eller experimentera med sound i efterhand mellan 

inspelningarna. Istället gick processen hela tiden vidare till nästa instrument.  

3.3 Skillnader i mixningsprocessen  

Egentligen så kan inte någon större skillnad mellan de olika arbetssätten urskiljas under 

mixningsprocessen heller. Olika problem stöttes på från låt till låt och utifrån mina egna 

reflektioner kan inte några gemensamma nämnare som påverkats av respektive 

arbetssätt hittas. 

3.4 Skillnader i total kvalitet på låtarna från respektive arbetssätt 

I total kvalitet märks faktiskt inte heller någon större skillnad mellan låtarna från de 

olika arbetssätten. De uppnår samma klass och har alla sina mer och mindre bra sidor 

vad gäller mixen och arrangemangets intresse. 

3.5 Skillnader i effektivitet mellan arbetssätten 

Inom detta område har skillnaderna märkts tydligare, i jämförelse med de andra 

jämförbara faktorerna. Mer tid har kunnat sparas i inspelningsprocessen genom att inte 

preliminärt mixa varje instrument efter att jag har spelat in det. Detta har lett till att jag 

direkt har fortsatt med nästa inspelning. Detta gjorde att inspelningarna blev klara 

snabbare och att datorkraft samtidigt kunde sparas, eftersom datorn inte behövde 

använda sin energi på en mängd pluggar och effekter.  

3.6 Fördelar och nackdelar med arbetssätt 1 

3.6.1 Fördelar 

Fördelar med A1, är att jag direkt kan få feeling för det som spelas in, och mer 

inspiration till låten, samtidigt som fler idéer för arrangemanget föds. Jag blir inte lika 

snabbt trött och uttråkad av att lyssna på låten, eftersom det låter bättre rent 



  

 

 

 

12 

kvalitetsmässigt. Plugins hjälper mig också att utforska och experimentera i olika sound, 

och utökar det kreativa flödet i arrangemangs- och inspelningsprocessen.  

3.6.2 Nackdelar 

Nackdelar med A1 är att det tar mycket tid, datorkraft och lagringsminne att sitta och 

preliminärt mixa varje instrument, istället för att helt fokusera på att färdigställa 

arrangemanget och inspelningarna.  

3.7 Fördelar och nackdelar med arbetssätt 2 

3.7.1 Fördelar 

Fördelar med A2 har varit att det har tagit kortare tid att slutföra inspelningar, genom att 

mer effektivt kunnat fokusera på att färdigställa arrangemangen. En annan fördel är att 

minne och datorbelastning har besparats som gort att den jobbat snabbare, vilket har 

gett projektet mer tid.  

3.7.2 Nackdelar 

Nackdelar som finns med A2 är att jag inte får lika mycket feeling för den aktuella låten 

som produceras, eftersom det inte låter lika rent och fylligt som det skulle göra med 

pluggar. Det är inte lika lätt att experimentera med olika sound och idéer, eftersom det 

måste göras med andra verktyg i inspelningskedjan. Detta kräver ett annat tänk än vad 

jag är van vid, vilket gör arbetsflödet mindre kreativt och experimentellt, och sänker 

självförtroendet.  

3.8 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen utifrån resultatet dras att den totala kvaliteten på den 

slutgiltiga produkten inte har påverkats av något av arbetssätten. De största skillnaderna 

har istället funnits i inspelningsprocessen där A1 hade fördelen i att vara mest 

experimentell och gav mer feeling och inspiration till den aktuella låten. Detta till 

skillnad från A2 som drog ner feelingen och gjorde mig mer trött och uttråkad i 

skapadet. Den största nackdelen med A1 var dock att det tog längre tid att slutföra 
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inspelningarna. Vilket gjorde processen mindre effektiv jämfört med A2 där fördelen 

var att inspelningsprocessen gick fortare.  
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4. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras syfte och frågeställningar med utgångspunkt i arbetssätt och 

metodreflektion. 

4.1 Inspirationens och arbetssättens roll i skapandeprocessen 

Fogels (2016) tidigare refererade studier angående ljudteknisk utrustnings 

inspirationsingivande överensstämmer i detta sammanhang med resultatet kring A1:s 

bidrag till ökad inspiration i skapandet. Detta visar sig utifrån resultatet från min studie 

också gynna kreativitet och experimentalitet i skapandeprocessen. Vidare likställer 

Fogel i sin studie detta gynnande som ett bidrag av utrustningens ”kreativa 

handlingsbarhet” (2016:32) och beskriver denna handlingsbarhet som en ”förlängd arm” 

(2016:32) hos kreatören.  

Utifrån resultatet i min studie, har inspirationen flödat olika mycket mellan de olika 

arbetssätten, men ändå inte givit betydande skillnader i arbetssättens slutprodukter. 

Detta betyder att den kreativa handlingsbarhet som Fogel beskriver inte nödvändigtvis 

påverkar en skapandeprocess färdiga produkt, utan istället först och främst underlättar 

processen och vägen dit.  

Det som utifrån mitt resultat däremot påverkar slutprodukternas totala kvalitet är något 

som kan likställas med Benjaminssons (2017) slutsats kring den utmaning som först och 

främt ligger till grund det kreativa skapandet. Detta är något som jag kopplar med en så 

kallad grundvision för varje låt, som jag tror ha påverkat hela skapandeprocessen från 

början till slut. I Fogels tidigare nämnda studie berör han också följade: ”Människan 

producerar en utrustning/ett verktyg med en tanke om vad som ska utföras och hur”, 

(2016:32). Denna grundvision är utifrån mina personliga slutsatser den faktor som 

oavsett arbetssätt har påverkat skapandet så att den färdiga produktens kvalitet har varit 

oföränderlig genom båda arbetssätten. 

4.2 Har arbetssätten påverkat inspelningsprocessens noggrannhet? 

Arbetssätten har inte påverkat skapandets nogrannhet när det gäller ljudkvalitet, till 

exempel mickval och mickteknik. Dock har de digitala hjälpmedel jag har använt mig 
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av i båda arbetssätten, till exempel Elastic-Audio, påverkat mina inspelningars 

prestationers nogrannhet som timing och perfekta tagningar. Effekterna av dessa 

digitala hjälpmedel stämmer därmed överens med det Rodney Jerkins tidigare belagt om 

att den digitala tekniken gjort producenter mer lata, Massey (2009).  

Detta påstående motsägs dock utifrån mina upplevelser om att det känns som att 

skapandet har varit mer allmänt noggrannt i A1. Detta eftersom jag lättare kan höra hur 

inspelningna låter i en mixad ljudbild, och därför lättare kunnat anpassa 

förutsättningarna till att få ljudet att passa in i ljudbilden så bra som möjligt. Eftersom 

jag började med att spela in en låt på det första arbetssättet, så ställdes instrumentet in så 

bra som möjligt till den redan preliminärt mixade ljudbilden. Senare behölls samma 

inställningar på alla mina instrument, eftersom jag visste att dessa senare vid 

mixningstillfället skulle fungera. Detta berodde också på att alla låtar skulle uppnå ett 

homogent sound, eftersom de ursprungligen skulle passa in på en live-skiva.  

4.3 När är det mest effektivt för mig att använda respektive arbetssätt?  

Det första arbetssättet skulle mer gärna användas vid ett stadie av en produktion där 

ingen klar vision finns för hur låten ska låta eller vilken riktning den ska luta sig åt. 

Pluggarna blir då ett hjälpmedel som underlättar experiment, som i sin tur gör det lättare 

att bilda en uppfattning om vilken riktning låten ska ta med sitt sound och arrangemang. 

Det andra arbetssättet kommer nog användas mer vid sammanhang där visionen med en 

viss låts sound och arrangemang är tydlig, då kreativa problemlösningar i 

arrangemangsstadiet är av mindre behov.  

4.4 Ifrågasättande av metod 

Denna studie hade kunnats utföras på andra sätt än de metoder som finns presenterade i 

detta arbete. Dels hade de pluggar som använts på instrumenten under 

inspelningsprocessen kunnat behållas, så att den senare slutmixningsprocessen hade 

utgått utifrån två olika utgångslägen. Detta hade bidragit till större skillnader i 

mixningsprocessen och krävt ett helt annat tillvägagångssätt för A1:s låtar. Detta hade 

möjligtvis också påverkat låtarnas totala kvalitet och gjort arbetssättens påverkan på 

slutprodukterna mer intressant.  
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt hur två olika arbetssätt påverkar produktionsprocesser på 

både bra och dåliga sätt, samt hur dessa kan användas för att göra skapandeprocessen 

mer effektiv. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur dessa olika arbetssätt 

påverkar hela fullständiga produktioner av låtar, det vill säga från skrivandet av 6 olika 

låtar, till arrangering och inspelning och till sist mixning och mastring. Det vill säga en 

fullt omfattande, eller begränsad studie kring någon av dessa skapandeprocesser som 

undersöker hur pluggar påverkar de olika kreativa processerna.  
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Bilagor 

A. Låtar (ljud) 

https://soundcloud.com/levi-nikolausson-440049244/sets/examensarbete-mixar/s-

o4Gm6 

B. Arrangemangsdokument 

Ger Dig All Ära  

Nytt piano:�Behåll mycket av det gamla spelsättet. Kanske inte så rockigt bara.  

Ny acke:�– Rytmisk akustisk gitarr som spelar snabbt och kommer in i andra versen. 

Använd  

kanske strummed acoustic, i stereo?  

Elgitarr 2:  

 –  Rytmisk, dämpad gitarr i intro. � 

 –  Gör swells i vers 1 och lägger lösa ackord i refräng 1 � 

 –  Dubbar elgit 1 i mellanspel, fast med några andra toner. � 

 –  Spelar 16-delssynkoper på 2 och 4 i verse 2. � 

 –  Plockar 8-delar i refräng 2 för att driva musiken framåt � 

 –  Spelar någon form av synkop i början av sticket, som ökar gunget och intresset. � 

 –  Plockar sedan “slingan” i 8-delar i refräng B1 och B2 �Elgitarr 3: � 

 –  Lägger ackord i refräng 2 för att fylla ut i stereo-fältet � 

 –  Lägger och pumpar ackord i refräng B1 och B2. �Percussion: � 

 –  Tamburinslag i refrängen, på 2 och 4? � 

 –  Tamburin som spelar i 16-delar i andra versen? - Blev shaker istället � 
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 –  Tamburin dubbar virvel på vissa slag i refräng och mellanspel. � 

 –  Shaker som kommer in efter refräng 2 som håller mellanspelet lite levande och 
förblir i sticket fram till refräng B. �Synt: � 

 –  SC-synt som pumpar och driver musiken framåt i versen och sticket. Fortsätter i �
refränger, fast i halvtakt. � 

 –  Kanske någon slags brass-lead, som dubbar pianot eller fyller ut med en 
pumpande/sugande effekt. - Den kör slingan i stick och refräng B istället � 

 –  Annan pad som sätter stämningen. � 

 –  Ha med arpeggios som spelar rytmiskt � 

 –  Syntbas? � 

 –  Utfyllnads-fill i sticket! Typ som ett synt-solo. � 

Helige Ande  

Nytt Piano:  

– Spela som innan Ny acke:  

 –  Lägg mjuka ackord i refräng 1 � 

 –  Plocka högt upp på halsen i vers 2, som verkar tillsammans med tremolot. � 

 –  Lägg ackord i refräng 2 � 

 –  Plocka mjukt i det lugna sticket � 

 –  Ös på i sista refrängen � 

 –  Plocka mjukt i outrot �Elgura: � 

 –  Spela om elguran � 

 –  Mer cleant i början � 

 –  Dubba ösiga refränger med en kompgitarr � 

 –  Swells i början � 
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 –  Lägger ackord i refräng 1 � 

 –  1/8-tremolo med plock i vers 2 som fortsätter i prechorus, men byggs upp 
dynamiskt och tremolot fadar ut precis innan refräng 2. � 

 –  Swells och plock typ Perc: � 

 –  Bygg med pukor i refrängen, typ som i pieces. 1/8-delstrioler. � 

 –  Tamburinslag här och där i stickets uppbygge �Syntar: � 

 –  Mäktig himmelsk pad vid sticket � 

 –  Dubba slingan i sticket med någon slags synt, bells eller undervattenspiano. Denna 
�dubben förstärker också sista refrängen. ��

 �

C. Låttexter 
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Tonart F
120 BPMDu Viskar

Sara Nikolausson, Jonathan Nikolausson

Vers 1:
F
Du viskar till

C
mig

Dm
Jag är svag för Din

Bb
röst

F
Du talar så

C
ömt

Dm
Du känner mig så

Bb
väl

F
Jag känner ingen

C
rädsla

Dm
När Du ger mig

Bb
insikt

F
I sanningens

C
ljus

Dm
Vill jag inte

Bb
längre

Dm
fly

C Bb

Chorus:
F
Jag lägger ner
Dm
Släpper all kon

Bb
troll

Du får
F
full frihet

Jag
Dm
ger Dig hela mitt

Bb
liv

Bridge:

Jag
Gm
vänder mig

Dm
om

C

Jag
Gm
vänder mig

F
om till

C
Dig Gud

Jag
Gm
vänder mig

Dm
om

C

Jag
Gm
vänder mig

F
om till

C
Dig
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Tonart F
134 BPMHelige Ande

Levi Nikolausson, Joel Danielsson

Vers 1:
F
Du är min

Bb
hjälpar

F
e

F
Med dig är

Bb
allting

Gm
möjligt

F
Du är mina

Bb
bästa

F
vän

F
Du ger mig

Bb
tröst du ger mig

Gm
liv

Pre chorus:

Och du
Bb
uppenbarar

F/A
kristus för mig

För
Gm
undrad

F/A
av hans

Bb
skönh

C
et

Du
Bb
utgjuter

F/A
Faderns kärlek

Så mitt
Gm
hjärta

F/A
flödar

Bb
över

C

Chorus:

Helige
Bb
Ande

F

Helige
Dm
Ande

F/A

Jag lämnar
Bb
allt hos dig

Ha Din
F/A
väg i mig

Och jag
Gm
törstar efter

C
mer

Vers 2:
Du är sanningens ande
Du öppnar upp Guds ord för mig
Jag vill va nära Dig



Page 1

Tonart Ab
115 BPMHerde

Amanda Cook

Vers 1:

I pro
Ab
cessen

I
Ab/C
väntan

Sjunger du
Db
sånger

Eb
över

Ab
mig

Ab
Din närhet

Är ett
Ab/C
löfte

För jag är en
Db
pilgrim på

Eb
resa

Ab

Refräng:

Du kommer
Eb
hålla mitt

Fm
huvud över

Db
varje

Ab
våg

Och kommer
Eb
skydda mig

Fm
från att

Db
falla

Ab

Och i min
Eb
svaghet är

Fm
du den kraft som

Db
kommer inif

Ab
rån

Min
Bbm
själs go

Fm
da Her

Db
de

Ta min
Bbm
hand, led mig

Eb
vida

Ab
re

Vers 2:
Du gör mina fotsteg
Och min väg trygg
Så att gå på vatten är endast början
Du styrker min tro Gud
Jag är beredd nu
För du kallar mig till större ting

Brygga:
Ab
Jag älskar dig
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Ab/C
Jag älskar dig
Db
Du har ej över

Fm
givit

Eb
mig

Ab
Jag älskar dig
Ab/C
Jag älskar dig
Db
Jag vill vara

Fm
nära

Eb
Dig

Stick:
Ab
Kom och lyft oss högre
Ab/C
Kom och lyft oss högre
Db
vi vill va nära dig Gud
Fm
vi vill va

Eb
nära dig Gu

Ab
d
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Tonart Ab
118 BPMGer Dig All Ära

Joel Danielsson, Levi Nikolausson, Jonathan Nikolausson

Vers 1:
Ab
Med evig kärlek har Du

Db
älskat mig

Därför
Fm
står jag här

Med
Eb
lyfta händer och

Db
tillhör Dig

En
Ab
evig Fader är Du

Db
Gud för mig

Medan jag
Fm
ej förstod det

Kom Du
Eb
med Din kärlek och den

Db
omslöt mig

Refräng:

Jag
Fm
prisar

Db
Dig

Ger Dig all
Ab
ära

Ger Dig all
Eb
ära

Bridge:
Db
I Din närhet har

Eb
jag funnit liv

Jag vill
Ab
dansa för Dig

Jag vill
Fm
dansa för Dig

Varje
Db
boja krossats,

Eb
jag blev fri

Jag
Ab
dansar för Dig

Jag
Ab
dansar för Dig
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Jag ger Dig all
Db
är

Eb
a

Ab
oh

Fm
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Tonart Ab
137 BPMGuds barn (Stor är din kärlek)

Joel Danielsson, Levi Nikolausson

Vers 1:

Stor är din k
Ab
ärlek stor är Din o

Fm
msorg emot mig

Du tog mitt
Db
faderlösa hjärta

Eb
  Du säger vem jag är

Ab

Refräng:

Jag är Ditt
Ab/C
 barn

Db Fm Eb

Du är min
Ab/C
 fader

Db Fm Eb

Inget kan
Ab/C
 skilja

Db
 mig från den

Fm
 kärlek

Eb

Som flödar över mig
Ab/C Db Fm Eb

Stick:

Nu är jag fri
Ab/C Db Fm Eb

Jag är fri hos Dig
Ab/C Db Fm Eb
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Tonart D
115 BPMJag Älskar Dig Jesus

Jonathan Nikolausson, Joel Danielsson

Vers:

Jag älskar Dig
Em
Jesus

Jag älskar Dig
G
Jesus

Jag kommer in
D
för Dig

Och Du tar e
A
mot mig

Refräng:
G
Ingen är som

A
Du

D
Vem är lik Dig

G
 Gud

G
Ingen är som

A
du Je

D
sus

D/F#

G
Ingen är som

A
Du

D
Vem är lik Dig

G
 Gud

G
Ingen är som

A
du Je

Dsus
sus

D


