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Abstract 
I den här studien har jag undersökt hur min skapandeprocess för Glitch Hop påverkats 
då jag varit tvungen att i förväg välja ut inspelningar som ska utgöra grunden för 
produktionerna. Utefter det så spelade jag in musik som var skriven och framförd av en 
jazztrio, och ett urval av inspelningarna gjordes för att sedan bygga upp fyra egna 
Glitch Hop-produktioner. Vid varje ny produktion så ändrade jag på hur stor del av 
jazzlåtarna jag använde mig av, hur de skulle användas samt hur skulle förhålla mig till 
dem. I genomförandet  av arbetet analyserades inte bara hur skapandeprocessen 
påverkades utan även hur dessa två genrer (jazz och Glitch Hop) sammansmälter i 
produktionen. Resultatet av den här undersökningen är att den här begränsningen 
förhöjt min produktivitet och mitt fokus vid skapandet, samt att anpassning till redan 
inspelat material tvingat min skapandeprocess att röra sig utanför mina egna kreativa 
ramar. 
 
 
 
 
 
 
Ordlista: 
 
BPM - antal pulsslag per minut. 
 
Bounca - att slå samman ljudfiler i ett produktionsprogram för att framställa en enda 
ljudfil. 
 
Dubba - att spela in en musikalisk figur över en redan existerande figur. 
 
Livetagning - en icke redigerad inspelning av alla instrument i arrangemanget, 
inspelade samtidigt. 
 
Pitch - Tonhöjd. 
 
Sample - kortare utdrag från en tidigare inspelning. 
 
Sound - en produktions eller ett instruments ljudbild och klangfärg. 
 
Timestretch - ett ljudbearbetningsverktyg som används för att ändra hastighet eller 
tonhöjd på en ljudsignal. 
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1. Inledning 
Jag har under senare år varit intresserad av att producera elektronisk musik, inom 
genren Glitch Hop . Jag finner skapande inom den här genren kreativt eftersom det till 1

stor del går ut på att vrida och vända på ljud till oigenkännlighet. Utifrån min egen 
erfarenhet upplever jag att målet inom produktion ofta är att försöka bemästra och 
efterlikna existerande ljudideal. Vid produktion av Glitch Hop upplever jag istället att 
det handlar om att konstant utforska och få fram nya ljud. Det är musik som, enligt 
mig, fullt ut tar till vara på de teknologiska möjligheter som nu existerar inom digital 
musikproduktion. Utmaningen är att skapa utifrån det här mediets möjligheter snarare 
än utifrån de begränsningar som präglar inspelning och framförande. I och med att det 
är musik som utgår från digital musikproduktion innebär det dock att det är musik som 
i stort sett inte existerar utanför detta medie.  
 
Med detta sagt kan jag dock personligen även uppleva frånvaron av begränsningar som 
ett problem, då man får för många möjligheter och det blir svårt att veta var man ska 
börja samt sätta punkt. Dagens teknologi inom musikproduktion är så lättåtkomlig och 
lättarbetad att den möjliggör för produktioner att pågå i oändlighet. Detta kan bli 
stjälpande för skapandeprocessen då man inte är tvingad att fatta beslut angående 
musikens innehåll eller struktur i samma utsträckning. Glitch Hop likt annan 
elektronisk musik är något som ofta skapas helt i datorn. Låtskrivning, arrangering, 
produktion och mix smälter därmed samman till en enda process som hela tiden kan 
omstruktureras och förändras, vilket leder till förenämnda problem. Ljudbiblioteken 
man har tillgång till är i stort sett oändliga och i början av en produktion kan detta få en 
att tappa bort sig i skapandet helt och hållet. 
 
Vid produktion av musik som existerar utanför digital musikproduktion är den biten av 
processen inte ett lika stort problem eftersom musik som utgår från livesammanhang 
redan har en struktur och tanke bakom sig, innan den skall produceras.  
 
Under mina gymnasieår på estetutbildning hade elektronisk musik inte greppat tag om 
mig ännu. Produktion av musik hade inte heller kommit in i bilden utan allt 
musicerande kretsade kring framförande. Utbildningen präglades till större del av jazz, 
som i jämförelse med Glitch Hop, enligt mig inte lägger lika stor vikt på produktion 
eller sound. Det handlar mer om vad som sker i rummet och mellan musikerna. Trots 
att jag varken då eller senare har varit särskilt intresserad av jazz så är detta någonting 
som alltid har stannat kvar: Att musiken definieras av det klingande material som finns 
på plats när den framförs snarare än hur den färdigställda produktionen låter. Detta är 
lite av en motpol till elektronisk musik som inte existerar förrän det producerade 
materialet är komplett.  

1 Subgenre inom elektronisk musik, se 1.2 i arbetet 
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Denna avsaknad av helhet vid produktionsstart i min skapandeprocess är något jag har 
börjat uppmärksamma. I mitt nuvarande skapande börjar jag vanligtvis med att leta upp 
ljud som jag vill använda mig av. Det är ofta tidskrävande och under den tiden hinner 
de idéer jag hade från början att suddas ut. Det slutar ofta med att de färdiga 
produktionerna blir osammanhängande, då startsträckan har varit för utdragen och 
ofokuserad.  
 
Jag tror därför att det kan vara bra att introducera en del av de begränsningar som finns 
inom andra genrer, men samtidigt utnyttja de möjligheter som digital musikproduktion 
erbjuder. Att i förväg sätta ut en tydlig utgångspunkt som man måste förhålla sig till 
och fullfölja produktionen utefter det. Med hjälp av att välja ut inspelningar redan 
innan produktionen påbörjas och skapa elektronisk musik utifrån dem hoppas jag hitta 
en grundtanke tidigt i mitt skapande samt få ut ett bättre helhetstänk. 
 
1.1 Bakgrund 
Att skapa elektronisk musik utifrån redan inspelat material är inget nytt utan är snarare 
den allmänt förekommande processen inom genren. Den mer korrekta termen för den 
här typen av musiken är elektroakustisk musik och skiljer sig från den elektroniskt 
alstrade musiken, som helt består utav synthesisers, elektroniskt brus o.s.v.  Den 2

nuvarande elektroniska musiken föddes istället på samma sätt som hip hop, utifrån 
sampling av tidigare inspelningar. Det som kom att skilja genrerna åt var fokuset på 
själva produktionen och de tekniker som användes för att behandla inspelningarna. 
“The idea of making sample-based records was taken further by electronica, which 
legitimized sampling as an art form by adding the element of transformation”.   3

 
Det här sättet att skapa musik på kan även liknas med Musique Concrète , vilket är en 4

teknik uppfunnen av Pierre Schaeffer som går ut på att skapa musikaliska 
kompositioner utifrån redan inspelat material. Han beskriver hur Musique Concrète 
skiljer sig från det han kallar ”vanlig musik”.  Han beskriver traditionellt skapad musik 5

som abstrakt då den fötts fram ur tanken och resulterar i utövande. Musiken är därmed 
aldrig något annat en ett flödande koncept som saknar ett absolut värde. Detta jämförs 
med den nya formen av musik som kallas konkret då den föds ur redan existerande 
ljudmaterial. Detta ljudmaterial experimenteras med tills det resulterar i nytt 
ljudmaterial. Den här typen av musik existerar därmed endast i formen av en konkret 
inspelning. 
 

2 Holmes, B, Thomas. (2002, s.6-7) 
3 Moorefield, Virgil. (2005, s.97) 
4 https://www.britannica.com/art/musique-concrete besökt 2018-03-05 
5 Schaeffer, Pierre. (1949) 

 5 

https://www.britannica.com/art/musique-concrete
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Den här jämförelsen mellan abstrakt och konkret musik, förklarar även tydligare hur de 
kreativa processerna skiljer sig åt mellan t.ex. jazz och Glitch Hop. Jazzen i sig är 
abstrakt musik då det är musik som framkommit ur tanken och avslutas i utövande av 
musiken. Konkret musik bör inte liknas alltför mycket med den abstrakta musiken då 
det är två separata praxis. Daniel Teruggi liknar Schaeffers definition av konkret musik 
med film i relation till teater: ”...he may use any kind of sound from any origin and, 
through sound modifications and sound superposition, he blends them together in a 
musical structure (which is actually not very different from cinema production 
methodology)”.  7

 
Elektronisk musik har sedan utvecklats till att utforska nya soniska möjligheter genom 
dessa tekniker. I grunden bygger det visserligen fortfarande på användning av samples 
och akustiska inspelningar, men istället för att använda sig av dess inneboende sound 
så siktar man in sig på total transformation. ”Some of the best electronica artists put 
their samples through  so many different electronic processes that the original sound is 
hardly recognizable”.   8

 
1.2 Vad är Glitch Hop? 
Genren i sig är svår att beskriva då den egentligen inte utgår från någon tydlig struktur 
utan mer är ett begrepp för musik som delar liknande ljudideal och utnyttjar liknande 
produktionstekniker. Musiken består i allmänhet av syntetiska element och ljudbilden 
saknar ofta rumslig klang vilket kan upplevas ”onaturligt”. Genren är dock i allmänhet 
influerad av funk, dub och hip hop, och särskiljer sig tydligast genom sin användning 
av ljudeffekter för att skapa en upphackad och fragmenterad ljudbild. Wikipedia 
beskriver genren på följande sätt: ”it fuses funky hip hop beats with glitchy effects and 
techniques such as beat repeaters, sweeps cutting, skipping, repeating, chopping and bit 
crush reduction”.   9

 
 
 

6 Teruggi, Daniel (2015) 
7 Ibid 
8 Moorefield, Virgil. (2005 s.97) 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_(music)#Glitch_hop besökt 2018-03-04 
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Utöver det så skiftar åsikten kring vad Glitch Hop egentligen är och det som ytterligare 
kan anses vara sammanhängande är attityden kring själva skapandet. Det finns en 
underliggande attityd att det är rätt så länge det är utforskande och utmanande. “Glitch 
is taking what most people would consider an error or a mistake and working it into 
something great sounding. Like distortion is to an electric guitar, glitch is to electronic 
production”.  För att ytterligare förtydliga exakt vad jag är ute efter så har jag valt ett 10

antal referenslåtar som representerar min uppfattning av Glitch Hop: ”Wiggle Sticks” , 11

”Fizzle Tickler” , ”Funkblaster” , ”Strike”  samt ”Chrome Splat”.  12 13 14 15

 
1.3 Tidigare forskning 
I mina sökningar efter liknande arbeten hittade jag inte så mycket forskning som 
kretsade kring mitt exakta område. Jag letade istället generellt efter forskning kring 
skapande utifrån redan inspelat material. Jag har använt mig av forskning av Teruggi 
kring Musique Concrète och komposition utifrån redan existerande ljudmaterial, samt 
dess inverkan på skapandeprocessen . Författaren kom fram till att musique concrètes 16

största inverkan är hur kompositören resonerar kring resultat. Då skapandet utgår ifrån 
klingande material värderas resultatet utifrån hur slutprodktionen klingar. Abstrakta 
värden kan inte längre appliceras då de inte var på plats från början. Förutom det har 
jag letat fram en kandidatuppsats av Rebecca Järdmo Karlsson som undersöker hur 
återvinning av tidigare inspelat material påverkar ens skapandeprocess . Här kom 17

författaren fram till att detta arbetssätt tydligt påverkar ens produktivitet och 
skapandemönster. Samt att det resulterar i musik som hamnar utanför ramarna av ens 
tidigare skapande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 https://afromonk.com/2010/07/01/what-is-glitch-hop/ besökt 2018-01-24 
11 Butternut Slap Part 2 (Opiuo), 2012 
12 Butternut Slap Part 3 (Opiuo), 2012 
13 Funkblaster (Koan Sound), 2011 
14 Forgotten Myths (Koan Sound), 2015 
15 Chrome Splat (Tipper), 2011 
16 Teruggi, Daniel (2015) 
17 Karlsson Järdmo, Rebecca (2017) 
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2 Syfte 
Jag vill undersöka hur min egen skapandeprocess inom elektronisk musik påverkas då 
jag måste ta ställning till givna inspelningar och forma produktioner utefter dem. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

● Vilka svårigheter växer fram vid det konstnärliga kravet på en anpassning till 
befintliga arrangemang och ljudideal som inte nödvändigtvis stämmer överens 
med mitt eget skapande? 

 
● Hur mycket påverkar de givna inspelningarnas musikalitet, klang och känsla 

min egen produktion? 
 
2.2 Avgränsning 
Jag kommer att spela in en jazztrio bestående av trummor, bas och saxofon. Musiken 
som spelas in kommer att vara skriven av musikerna i trion och mitt enda inflytande i 
resulterande inspelningar kommer att vara mikrofonuppsättning och inspelningsvägar. 
Valet av en jazztrio är grundat i antagandet att det är tillräckligt många instrument för 
att framföra utförliga kompositioner samtidigt som det ger mig tillräckligt med 
utrymme för att införa mitt eget skapande. Valet är även grundat i att jazz är musik 
vars musikaliska innehåll finns på plats redan vid inspelning. Inspelningarna behöver 
inte redigeras eller mixas utan de råa inspelningarna räcker för användning.  
 
Mina produktioner kommer alla att skapas som Glitch Hop-låtar då genren bygger på 
att klippa upp och överbearbeta ljud. Det kommer att vara nödvändigt för att 
sammanfoga dessa genrer. Jazz och Glitch Hop befinner sig annars i olika musikaliska 
världar både i arbetssätt och ljudideal. Det tror jag dock kommer att visa sig gynnsamt 
för att lättare kunna analysera inspelningarnas inverkan på min process. 
 

3 Metod 
Den undersökningen som jag utför härstammar från en personligt problematisering och 
utgår ifrån min egen upplevelse. Då jag ska utforska detta specifika fenomen mer 
djupgående har jag valt en kvalitativ metod. Jag kommer att producera 4 olika Glitch 
Hop-låtar utifrån 4 olika jazzlåtar. Jag kommer till en början att spela in jazzmusik som 
jag själv inte bidragit till att skriva eller arrangera. Den kontroll jag har över den här 
delen av processen är att jag själv kommer välja ut vilka inspelningar som ska 
användas. Det inspelade materialet kommer att utgöra grunden för mina egna 
produktioner där jag både kommer att bearbeta själva inspelningarna samt addera 
elektroniska element. Skapandet i sig påbörjas inte förrän materialet är inspelat och 
utvalt. 
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3.1 Arbetsgång 
För att sedan lättare kunna jämföra hur stor inverkan dessa inspelningar har på mitt 
skapande kommer användningen av inspelningarna att variera i mängd mellan 
produktionerna. Jag kommer att gå till väga på följande sätt: 
 

1. I den första produktionen kommer jag att använda mig helt av en livetagning 
och producera runt den. Jag kommer dock ge mig själv möjligheten att lägga till 
extra takter runt låten, men i slutändan kommer hela grunden i den här 
produktionen fortfarande att utgöras av en livetagning. Jag kommer att bevara 
livetagningens tempo och harmonik. 

 
2. Även i den andra produktionen tänker jag bygga hela grunden av min 

produktion på inspelningarna. Återigen tänker jag kasta om arrangemanget 
genom att flytta/ta bort takter men kommer inte behålla alla 
instrumentinspelningar genom hela produktionen. Istället kommer grunden 
endast att bestå av trummor och bas medans saxofonen endast används i mindre 
utsträckning. Här kommer jag inte heller att utgå från jazzlåtens eget tempo 
eller harmonik utan istället bearbeta dem för att passa min egen musikaliska 
riktning. 

 
3. I den tredje produktionen kommer jag endast att ta sammanlagt 16 takter från 

vardera instrumentinspelning och använda dessa takter till någon grad i 
produktionen. Här kommer inte hela grunden bestå av inspelningarna utan min 
egen produktion kommer att ta större plats. Jag kommer inte att utgå från 
inspelningarnas harmonik eller tempo utan bearbeta dem för att passa min egen 
riktning. 

 
4. I den sista produktionen kommer jag inte sätta några krav på hur mycket av 

inspelningarna jag använder mig av, förutom att inspelningar av alla instrument 
måste användas i någon utsträckning. Jag kommer inte att utgå från 
inspelningarnas harmonik eller tempo utan bearbeta dem för att passa min egen 
riktning. 

 
Genom att begränsningarna förändras hoppas jag kunna undersöka hur stor inverkan 
dessa inspelningar har på min skapandeprocess. 
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3.2 Analys och datainsamling 
För att dokumentera min undersökning kommer jag att föra loggbok där jag reflekterar 
över hur jag uppfattar att skapandeprocessen påverkas och varför. Loggboksskrivandet 
kommer inte att kretsa kring vad jag exakt har gjort i mina produktioner, då det utan 
sammanhanget av ett medföljande ljudexempel blir irrelevant fakta. Istället kommer 
jag att skriva om hur jag upplever händelseförloppet. 
 
För att få fram mer konkreta parametrar har jag även valt att analysera ett antal punkter 
vid varje produktion: 
 

● Produktivitet - Hur bra arbetet flyter på vid varje produktion. 
● Tidskrav - Hur mycket tid som sammanlagt krävts för att färdigställa 

produktionen. 
● Inspiration - Hur kreativt jag finner arbetet samt hur stor inverkan jazzlåtarna 

har på mitt skapande. 
● Sammansmältning - Hur bra min produktion och inspelningarna funkar 

tillsammans samt hur nära den färdiga produktionen hamnar Glitch 
Hop-genren. 

 
Under projektets gång tänker jag med jämna mellanrum bounca ut ljudfiler ur 
projektet. På så sätt blir det lättare för mig själv att analysera hur min skapandeprocess 
förändrats samt hur min egen produktion påverkats av inspelningarna. 
 

4 Genomförande 
 
4.1 Förarbete 
Det enda jag har bestämt i förväg är vilken genre och riktning jag tänker gå efter, jag 
kommer därför lyssna igenom musik vars struktur och sound jag eftersträvar i mitt 
projekt. 
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Det andra förberedande arbetet är inför själva inspelningen. Då hela projektet utgår 
från inspelningarna som ska göras är det så klart viktigt att det blir ett bra resultat. För 
att kunna jämföra hur inspelningar av jazz influerar mina produktioner så kommer jag 
även att försöka spela in allting utefter den genrens ljudideal. De instrument och den 
musik som ska spelas in är inte något jag har mycket erfarenhet av att spela in, så jag 
kommer använda mig av handboken Professional Microphone Techniques , samt leta 18

efter tips och kunskap kring liknande inspelning på webbsidor . 19

 

4.2 Arbetsprocessen 
I följande del beskriver jag min arbetsprocess och jag har producerat låtar utefter de 
begränsningar och den ordning som beskrivs i arbetsgången. 
 
4.2.1 Inspelningen 
All musik spelades in under en dag och totalt spelades 7 låtar in. Några låtar spelade jag 
in då alla medlemmar i trion spelade tillsammans i samma rum eftersom de själva var 
mest bekväma med den uppsättningen. Jag visste dock att jag ville ha större frihet 
angående hur jag skulle kunna använda mig av inspelningarna vid några av 
produktionerna. För att slippa läck mellan instrumenten vid inspelningen fick de istället 
spela i varsitt rum. På så sätt blev det möjligt för mig att plocka ut separata 
instrumentinspelningar utan läck från de andra instrumenten, för att senare kunna 
arrangera om låtarna. Jag valde ut de 4 låtar som jag upplevde skulle fungera bäst för 
mina egna produktioner. Jag valde just dessa för de hade en någorlunda simpel harmonik 
och stadig struktur i jämförelse med några av deras mer ”fria” låtar. 
 
4.2.2 Första produktionen 
För min första produktion valde jag ut en av trions låtar som lämnade mycket utrymme 
för min egen produktion eftersom jag ska använda mig av en hel livetagning. Det är en 
lugn och kort låt på c:a 3 minuter, som håller sig inom samma harmoniska ram rakt 
igenom. För den här produktionen har jag inte gjort någon redigering av ljudfilerna utan 
haft med alla som de var vid inspelning. Låten jag valde gick dock i ¾ takt och tempot 
var 65 BPM. varken taktarten eller tempot var något som riktigt stämmer överens med 
min egen inriktning vilket har påverkat hur jag gått tillväga för att ens komma i närheten 
av min genre.  
 

 
 
 

18 Miles Huber, David & Williams, Philip. (1998) 
19 http://www.hardboprecords.com/news/a-recording-engineer-speaks!.aspx besökt 2018-01-17, 
   https://www.soundonsound.com/techniques/recording-jazz-band-location-part-1 besökt 2018-01-17  

 
 

 11 

http://www.hardboprecords.com/news/a-recording-engineer-speaks!.aspx
https://www.soundonsound.com/techniques/recording-jazz-band-location-part-1


 

Loggbok 22 Januari 
Idag har jag påbörjat den första produktionen. Jag har känt mig ganska begränsad i mitt eget 
skapande och inte ens vetat vad jag ska lägga till eller hur jag skulle få det att passa ihop. Jag har 
redan hunnit vänja mig så mycket vid orginalinspelningens struktur och sound att jag har svårt 
att tänka mig hur jag ska ändra på saker samt föra in nya element. Även när jag lagt in något 
eller försökt ändra på soundet så tycker jag mest att det låter som en jazzlåt som någon lagt 
effekter på. 

 
Jag löste problemet med taktart och tempo till viss grad genom att dubbla tempot i de 
element jag själv lagt till samt att producera rytmiska figurer som bidrog till en rakare 
känsla i musiken istället för ¾ taktkänslan.  
 

Loggbok 23 Januari 
Jag har fortsatt med låten idag och det har känts mycket bättre. Jag fick några idéer angående hur 
jag skulle fortsätta, och när jag väl kommit igång så flöt arbetet på ganska bra. P.g.a jag är 
aningen låst i vad jag kan göra med låtstrukturen och harmoniken så har jag tvingats hitta de 
bästa vägarna genom de få möjligheter jag satt upp för mig själv. Det har gjort att arbetet blivit 
mer fokuserat och jag har varit mindre kritiskt till mitt skapande än vad jag brukar. Det har i sin 
tur lett till att jag varit mer produktiv än vad jag brukar, trots att jag egentligen inte har känt mig 
så inspirerad. 
 

När väl mitt eget skapande började ta över mer i produktionen började jag kunna släppa 
taget om orginalinspelningens inneboende sound mer. Alla inspelningar är fortfarande på 
plats i slutändan, men de började överröstas av min produktion till den grad att de är 
svårare att uppmärksamma. Härmed började jag också uppleva att produktionen rörde sig 
bort från inspelningarnas rumsliga klang och började luta mer åt den syntetiska ljudbild 
som jag är ute efter. Undantaget har varit saxofonen som har skurit igenom produktionen 
oavsett vad jag gjort. 
 

Loggbok 26 Januari 
Jag har börjat känna mig ganska färdig med min första produktion och tycker att den börjat likna 
någonting jag vart ute efter mer. Jag har inte så mycket utvecklat de idéer som jag fick i början 
av projektet som jag har överdrivit dem. Jag har som sagt inte kunnat ändra alltför mycket på 
arrangemanget men istället överdrivit min egen produktion för att överrösta orginalinspelningens 
inneboende känsla. Det har blivit mycket jobb och den här begränsningen har lett till ett väldigt 
tidskrävande arbete. Samtidigt så har jag upplevt att jag arbetat väldigt produktivt och snabbt 
utfört de idéer jag fått när jag väl kom igång.  
 

Jag uppmärksammade ganska sent i den här processen att inspelningarna inte riktigt var i 
pitch. Jag har redan behövt anpassa mig till deras tempo, och då skapande av elektronisk 
musik annars följer statiska tempon och tonhöjd har jag varit tvungen att medvetet 
placerat ut egna ljud ”fel”, för att stämma överens med originalinspelningarna. Nu har jag 
även varit tvungen att  ändra pitchen på alla de element jag själv lagt till 
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Loggbok 27 Januari 
Jag är i stort sett färdig med produktionen och är i slutändan ganska nöjd med resultatet. Det var 
ett väldigt tidskrävande arbete genom hela processen då det var så mycket jag varit tvungen att 
förhålla mig till. Jag upplever att min produktion hamnat inom genren jag jobbar mot men den är 
definitivt influerad av inspelningar. De är helt enkelt med så pass mycket att det nog skulle vara 
svårt att komma undan. Det har varit lite krångligt att anpassa sig till vissa aspekter då 
livetagningen inte hade ett fast tempo. Trion spelade även efter egen stämning som låg ungefär 
¼ tonsteg från den rena tonarten. Saker som detta har fördröjt mitt arbete men samtidigt fått mig 
att fokusera på det viktigaste. Att helt enkelt få fram en färdig produktion snarare än att sitta och 
tvivla på kreativa val tills man inte får någonting gjort. 

 
4.2.3 Andra produktionen 
För min andra produktion valde jag ut en av trions låtar som var mer upptempo och hade 
en mer kompakt ljudbild, vilket visserligen gav mindre utrymme för min egen 
produktion. Istället gick låten i 4/4 takt och kändes i allmänhet mer musikaliskt passande 
för min produktion. Här använde jag timestretch för att kvantiserade alla inspelningarna 
så att de spelade i ett fast tempo, för att sedan även ändra tempot från 148 BPM till 140 
BPM. Då jag inte skulle använda hela tagningen av den här låten tog jag till en början 
bort saxofonen. Jag valde sedan ut ett antal takter av trummorna och basen som jag 
kastade om och byggde upp ett eget arrangemang av. När jag väl hade en hel grund av 
trummor och bas valde jag ut några takter av saxofonen och placerade in dem under de 
partier jag ville ha dem. Låten var från början runt 5 och en halv minut, vilket jag skalade 
ner till 5 minuter. 
 

Loggbok 30 Januari 
Idag har jag påbörjat den andra produktionen. När jag byggde upp ett eget arrangemang av 
inspelningarna så bestämde jag samtidigt även att jag skulle utgå ganska mycket utifrån dem. 
Det musikaliska innehållet passade faktiskt med riktningen av min produktion så det mitt 
skapande här gick mest ut på att dubba det som redan var på plats med andra element. På så sätt 
så kom jag igång med produktionen direkt och fick väldigt mycke gjort redan nu under första 
dagen. Återigen upplevde jag att jag inte var lika kritisk kring mitt skapande då jag tydligt 
bestämt exakt hur jag skulle gå tillväga.  
 

Arbetet flöt på ganska bra den här gången och jag kände att arbetet aldrig riktigt skiftade. 
Jag hade fått en klar tanke från början och fortsatte på det spåret. Återigen stötte jag på 
lite problem med pitch som jag var tvungen att förhålla mig till. Utöver det så fortsatte 
arbetet på utan problem och jag fortsatte överdriva min produktion tills jag fick fram den 
ljudbild jag var ute efter.  
 

Loggbok 3 Februari 
Idag har jag börjat bli färdig med min andra produktion. Arbetet har varit ännu mer produktivt 
för den här produktionen då de här inspelningarna har varit lättare att använda sig av. Bara det 
att tempot är fast har gjort allting mycket lättare. Produktionen har väldigt starka influenser från 
inspelningen då jag helt byggt min produktion runt delar av originallåten. Jag känner dock att 
likheten upplevs svagare än vid den tidigare produktionen.  
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Mycket tror jag beror på att saxofoninspelningen inte är med lika mycket i den här produktionen 
vilket helt klart är det som skar igenom mest i den förra produktionen. Jag tycker återigen att jag 
lyckats få fram en produktion som är närmre Glitch Hop än jazz.  
De största svårigheterna jag upplevt i den här processen har uppstått nu mot slutet. Då jag 
återigen överdrivit produktionen för att hamna rätt så har det krävts en ännu maffigare 
produktion för att överrösta en redan kompaktare inspelning. Vid färdigställning av låten har jag 
varit tvungen att rensa upp väldigt mycket så att ljudbilden inte skulle bli för otydlig. 

 
4.2.4 Tredje produktionen 
För min tredje produktion letade jag inte efter något som jag kunde bygga en egen 
produktion utifrån, utan valde istället en av trions låtar varav jag kunde hitta tillräckligt 
många olika takter som jag ansåg användbara. Jag valde ut en låt med ett tempo på 84 
BPM men valde att timestretcha tempot till 108 BPM för att tydligare särskilja mig från 
originalinspelningen. Jag valde sedan ut 16 fristående takter av vardera instrument från 
olika delar ur låten. Den här gången bestämde jag inte i förväg hur de skulle användas 
utan påbörjade produktionen för att sedan placera in inspelningarna där de passar in. 

 
Loggbok 6 Februari 
Idag har jag påbörjat produktionen av min tredje låt. Då jag här inte har byggt grunden av 
inspelningar utan endast använt mig av dem utspritt genom produktionen så har det blivit 
mycket svårare att forma en låt efter dem. Till skillnad från de tidigare produktionerna där jag 
hade en tydlig struktur vid produktionsstart så har jag inte haft någon riktig grundtanke här. Jag 
har istället börjat på en produktion och fått fram en låtidé. Den har dock inte varit framtänkt 
utifrån inspelningarna och jag har nu haft problem att föra in dem i produktionen på ett naturligt 
sätt.  
 

För att försöka få processen att inte stanna upp såg jag till att placera ut alla inspelningar i 
låten trots att de inte alltid passade in så att jag i alla fall kunde komma vidare. 
 

Loggbok 8 Februari 
Idag har jag fortsatt arbetet på den tredje låten och det lossnade mer idag. Jag har fått med alla 
inspelningar på olika ställen i låten och börjat få en del av dem att smälta in i produktionen. Jag 
insåg att det var dumt att välja ut så många olika takter från vardera instrument istället för längre 
sammanhängande stycken. Det blev för många olika intryck att förhålla sig till men för få och 
för korta för att ha gett en helhet att bygga en grund utifrån. Jag har dock börjat få fram något av 
en färdig idé för hela produktionen och känner att jag är på rätt spår.  

 
Arbetet gick långsammare framåt vid den här produktionen för att jag inte riktigt kunde 
balansera mitt eget skapande och idéer med alla inspelningarna. Eftersom jag påbörjat 
den här produktionen mer från utgångspunkten av egna idéer snarare än utifrån 
inspelningarna bestämde jag att det vore bäst att fortsätta utifrån det så att produktionen 
inte skulle låta alltför framtvingad. 

 
 
 
 

 14 



 

Loggbok 10 Februari 
Idag har jag gjort färdigt min tredje produktion. I slutändan tycker jag att även den här 
produktionen har hamnat inom ramen av vald genre. Dock så har jag inte alls varit lika produktiv 
i arbetet av den här produktionen. Trots att jag haft mer frihet i vad jag kunnat göra här så var 
det först nu jag verkligen upplevde krocken av inspelningarna och min egen produktion. Trots 
att jag någorlunda fick ihop det i slutändan så upplever jag att produktionen låter kluven. Jag 
tycker att det är lätt att höra de framtvingade låtpartier där jag lagt in inspelningarna.  
Jag har i allmänhet känt att det var skönt att komma bort från de tidigare begränsningarna och 
skapandet var till en början roligare, men jag har inte fått gjort i närheten av lika mycket som 
föregående veckor och produktionen låter i allmänhet mer slarvig. 

 
4.2.5 Fjärde Produktionen 
För min fjärde produktion valde jag endast ut ett fåtal takter ur en av trions låtar. Jag 
valde en som gick i 106 BPM och timestretchade inspelningen till 110 BPM. Jag hade 
inte satt någon mått för hur mycket av inspelningarna jag skulle ta den här gången, men 
med tanke på de problem som uppstod vid den förra produktionen så har jag endast tagit 
3 till 4 takter av vardera instrument. Detta ledde dock till att de fick större inflytande i 
produktionen 
 

Loggbok 11 Februari 
Jag har idag valt ut och redigerat de inspelningar som jag kommer att använda mig av till den 
sista produktionen. Då jag inte hade något lika tydligt krav på hur många utdrag jag skulle göra 
samt hur låten skulle struktureras så letade jag mer inriktat ut inspelningar som jag helt klart 
ville använda mig av. Detta ledde till att jag började spåna på hur jag skulle lägga upp mitt 
arrangemang samt hur utvalda inspelningar skulle kunna användas i produktionen. Jag började 
alltså att forma produktionen redan vid valet av inspelningar trots att de var så få och så korta att 
de inte själva bar med sig någon låtstruktur. Så trots att jag kommer använda minst inspelningar i 
den här produktionen så formades faktiskt musiken ganska mycket av dem då jag i urvalet letade 
fram inspelningarna som jag inspirerades av mest. 

 
Jag började ganska snabbt att forma ut ett arrangemang som följde de musikaliska idéer 
som jag fått av inspelningarna. Jag använde mig av saxofonen genom nästan hela 
produktionen och lät den till större del behålla sin klang. 

 
Loggbok 12 Februari 
Jag har idag påbörjat min sista produktion och kom snabbt igång då jag redan tänkt ut mycket av 
den i förväg. Jag kände mig väldigt inspirerad i arbetet den här gången. Både för att jag kände att 
jag utnyttjade inspelningarna bättre än vad tidigare kanske gjort samt att jag hade tillräckligt 
med frihet för att skapa mer på mina egna termer. Det har inte varit lika mycket att behöva 
förhålla sig till så jag kan nu utföra de flesta idéer som kommer fram under arbetets gång utan att 
behöva kompromissa. Jag har varit väldigt produktiv under första dagen men också haft väldigt 
många idéer som jag försökt få på plats. Detta har lett till att arbetet tagit väldigt lång tid.  
 

Trots att jag kände att jag hade en tydlig utgångspunkt vid starten av den här 
produktionen likt den första och andra produktionen så hade jag svårare att färdigställa 
den här produktionen. Den här produktionen blev mycket mer tidskrävande än de tidigare 
och jag fick fortsätta flera dagar efter planera tid. 
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Loggbok 18 Februari 
Jag har försökt att jobba färdigt med låten. Arbetet har varit produktivt i det tidigare skedet av 
skapandet eftersom jag fick mycket inspiration från inspelningarna men har i senare stadier haft 
svårt att matcha ljudidealet mellan min produktion och inspelningarnas klang. I de två första 
produktionerna var detta inte ett lika tydligt problem. Då bearbetade jag dem kraftigt redan från 
början då det var nödvändigt för fortsatt skapande.  
I de två senaste produktionerna har sättet jag använt mig av inspelningarna ändrats och gjort att 
jag dragit mer direkt inspiration från dem. De har valts ut och använt för någon specifik klang 
eller känsla och jag vill egentligen inte ändra eller förstöra det. Det har lett till att jag nu är fast 
med en låt som till viss grad är byggd på de råa inspelningarna, men som nu inte passar in i 
ljudbilden jag försöker åstadkomma.  
 

5 Resultat 
Att arbeta utifrån de begränsningar som jag gjort har haft en tydlig inverkan på mitt 
skapande.Att den här begränsningen skulle påverka mitt skapade var aldrig riktigt någon 
fråga för mig. Frågan var just hur det skulle påverkas och jag förväntade mig inte de 
resultat jag fick fram. I början av arbetet kände jag att den här metoden var stjälpande för 
mitt skapande och kände mig bakbunden. Jag kunde inte följa mina egna kreativa 
impulser utan var tvungen att förhålla mig till det inspelade materialet. Jag insåg dock 
senare att detta inte var en nackdel utan hjälpte mig att fokusera mitt arbete. 
 
5.1 Produktivitet 
Det som blivit mest påtagligt genom arbetets gång är hur stor inverkan användningen av 
dessa inspelningar har haft på produktiviteten i mitt skapande. Ju tydligare utgångspunkt 
jag hade vid produktionsstart. ju produktivare blev  arbetet. Både för att det blev färre 
saker att tänka på samtidigt, då det redan fanns en struktur på plats. Jag blev även mindre 
kritisk till mina kreativa val då jag hade färre möjligheter att gå efter. Utgångspunkten 
har blivit mer konkret och arbetet har då blivit mer fokuserat. I den tredje produktionen 
hade jag den den mest obestämda utgångspunkten vilket ledde till att arbetet bromsade 
upp. Då uppstod även de andra problmen i begränsningen som att sammanfoga 
ljudidealen och balansera inspirationen från inspelningarna med mitt eget skapande. 
 
5.2 Anpassning 
I de produktioner som dominerades mer av inspelningarna upplevde jag även att mina 
produktioner blev mer extrema. Jag överdrev effekter och genreidiomatiska uttryck för 
att tydliggöra inriktningen av mitt skapande. Detta resulterade i produktioner som jag 
tvivlar på att jag skulle fått fram annars. Jag kände mig tvungen att överrösta 
inspelningarna med mitt eget skapande, och eftersom det var dessa produktioner som 
hade minst utrymme när jag påbörjade dem resulterade det i att de blev överflödiga och 
väldigt kompakta i sin ljudbild. Jag skulle helt enkelt inte kommit på tanken att dra 
produktionen så långt, men här har jag av nödvändighet kommit fram till ett skapande 
utanför mina egna ramar. 
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Vid tvånget att anpassa mig till material som inte nödvändigtvis stämt överens med min 
egen vision finner jag att min skapandeprocess har utvecklas. Trots att jag jobbat utifrån 
liknande tidigare mål har jag tvingats hitta nya vägar dit, och resultatet har aldrig varit 
detsamma. För att t.ex. komma bort från de här inspelningarnas inneboende klang har jag 
överbearbetat dem med effekter så att de hamnar närmre de ljudideal jag är ute efter. 
Ibland har det inte resulterat i någonting som jag finner så välljudande. Någonting jag 
annars inte ens skulle använda mig av, men p.g.a. att jag satt ut begränsningen att 
inspelningen ska användas och varit tvungen att förhålla mig till det, så har musiken 
förändrats. Produktionerna består därmed av element som jag nödvändigtvis inte är nöjd 
med eller ens vill inkludera. Det har dock lett till att musiken utvecklats utanför mitt eget 
skapande och blivit musik som jag upplever inte helt är min egen. 
 
De svårigheter som uppstått vid anpassning till annat material har varit att 
inspelningarnas inneboende känsla och groove oftast inte passat överens med mitt eget 
skapande. Jag har behövt bearbeta om inspelningarna till att passa andra ljudideal samt 
andra tempon och sväng. I de här fallet var det även ett antal praktiska svårigheter då de 
inspelade materialet varken hade ett fast tempo eller pitch vilket gjort att jag varit 
tvungen att ändra på hur jag går tillväga. 
 
5.3 Inspelningarnas inflytande 
I varje produktion upplever jag att jazzinspelningarnas närvaro är tydligt märkbara. Inte 
för att säga att skillnaden mellan originalinspelningarna och slutproduktionen inte är 
markant. Vid många instanser så har sammansmältningen gått förbi obemärkt och vid 
lyssning på slutproduktionerna kan jag inte själv peka ut alla ställen där inspelningarna 
använts. De delar i produktionerna då det framgår tydligare att musiken består av 
jazzinspelningar beror det i allmänhet på att jag valt att kompromissa det eftersträvade 
ljudidealet mot att ta till vara på önskvärda kvaliteter i inspelningarna. Anledningen till 
att produktiviteten ökade var att jag hade tydliga utgångspunkter, vilket i sin tur berodde 
på att jag i tidigt skede inspirerades av inspelningarna. Skulle jag ha förträngt alla 
inspelningar bortom igenkännlighet skulle även utgångspunkten blivit suddigare.  
I slutändan tycker jag dock att produktionerna trots allt kan kategoriseras som Glitch 
Hop, vilket jag är nöjd med. De har dock tillförts klingande aspekter som sticker ut, men 
inte till den grad att jag anser det brytning från genren. 
 
Jag som själv är van vid hur mina produktioner brukar ljuda upplever dock att jazzlåtarna 
inte bara haft en konkret inverkan genom själva inspelningarnas plats i produktionen. 
Framförallt så har de påverkat den tonala och rytmiska känslan i produktionerna. Att få 
till ett ”naturligt” sväng vid produktion av elektronisk musik är inte alltid självklart men 
p.g.a. jag utgått från inspelningar med inneboende sväng så har jag bara behövt följa 
dessa. 
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6 Diskussion 
I efterhand kan jag uppleva en viss otydlighet i min problemformulering. Att skapa musik 
utifrån tidigare inspelat material är ingenting nytt för mig i just det här arbetet. Som jag 
nämner i inledningen är elektronisk musik vanligtvis skapad utifrån redan inspelad musik 
och jag arbetar även vanligtvis så. Distinktionen i det här arbetet är just att det är 
användning av utvalda inspelningar som man inte har full kontroll över. Det är det jag 
förhållit mig till genom hela arbetet men upplever nu att definitionen varit oklar. 
Resultatet förändras inte men det borde framgå tydligare att den analys av 
inspelningarnas inverkan haft på min skapandeprocess inte handlar om användning av 
inspelningar i allmänhet. Utan just det här arbetets specifika begränsningar 
 
6.1 Reflektion kring musique concrète 
Jag håller till större delen med Daniel Teruggi i hans konklusion om musique concrètes 
inverkan på låtskrivande. Jag håller med om att musik skapad utifrån redan inspelat 
ljudmaterial endast går att värdera utifrån den klingande slutproduktionen. Jag tror dock 
att distinktionen mellan abstrakt och konkret musik håller på att suddas ut. Enligt 
definitionen av abstrakt musik så påstås det att musiken är skapad ur intet (det abstrakta) . 
Att t.ex. en gitarrist skriver musik helt utifrån egen tankekraft håller jag dock inte riktigt 
med om. Den personen har erfarenhet av att lyssna och spela musik och har lärt sig ett 
instrument så väl att hen inte behöver ha det närvarande för sitt skapande. Jag anser att 
skapandet då till stor del föds ur ens förståelse och musikaliska medvetenhet. 
 
När musique concrète kom fram som metod för skapande var det ett så nytt koncept att 
det knappt gick att likna med tidigare metoder. Idag anser jag dock att den här typen av 
skapande har kommit så långt att teknologin i sig kan anses som ett eget instrument som 
kan bemästras. Då kan man tänka sig att en tillräckligt erfaren person kan skapa 
elektronisk musik lika mycket utifrån tanken som en instrumentalist, utan att behöva utgå 
från redan inspelat material. Även ifall det fortfarande används tidigare inspelat material 
vid skapandet så är förståelsen kring hur man tillämpar det med hjälp av teknologi så 
pass hög att skapandet kan äga rum innan exponering till själva materialet. Detta passar 
då varken in som abstrakt eller konkret musik. Då utgångspunkten för skapandet har gått 
tillbaka till att likna den abstrakta metoden. Samtidigt som resultatet endast existerar som 
konkret material. 
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6.2 Reflektion kring kandidatuppsats 
Under arbetets gång har det blivit tydligt att resultaten i min undersökning är 
överensstämmande med Rebecca Järdmo Karlssons resultat. Även jag har kommit fram 
till att skapandet av musik utifrån inspelat material tydligt ökat min produktivitet och 
fokus. Jag har även kommit fram till samma resultat angående hur konstnärskapet 
påverkats. Skapandeprocessen i det här arbetet tvingade mig  utanför ramarna av mitt 
vanliga tillvägagångssätt.  
 
Både arrangemang och sound har skilt sig från mina tidigare produktioner. Jag har även 
upplevt att oavsett utrymme för ens eget inflytande i produktionerna så har de här 
begränsningarna lett till musik som delvis står utanför mig själv. Detta eftersom ett flertal 
kreativa val inte tagits utifrån ett konstnärligt perspektiv utan ofta ifrån ett rent praktiskt 
perspektiv. Hennes resultat skiljer sig dock lite från mina då hon utgått ifrån eget tidigare 
inspelat material. Själv har jag utgått från inspelat material som var skrivet och framfört 
av andra.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
En sak som jag helt klart tror skulle ha påverkat resultatet är ordningen av 
produktionerna. Jag började projektet med det mest begränsande arbetssättet och tog mig 
gradvis närmare till en utgångspunkt som var mer närliggande min vanliga 
skapandeprocess. I början av projektet var jag mer produktiv för att jag inte hade tröttats 
ut ännu, och därmed var de nog bra att jag började med den mest utmanande 
produktionen. Med det sagt undrar jag ifall mitt resultat angående produktivitet vid de 
tidigare produktionerna endast är en korrelation till själva begränsningen och snarare 
beror på ordningen av produktionerna.  
 
Jag tror även att en bidragande faktor till mitt resultat angående produktivitet har varit 
användningen av andras material. Om jag skulle ha utför ett liknande projekt där jag 
skapade musik utifrån eget tidigare inspelat material, tror jag inte min process skulle haft 
lika ökad produktivitet. Jag har upplevt att mycket har haft att göra med att jag förhållit 
mig till någon annans kreation. Slutprodukten är därför aldrig helt min egen vilket 
avlastat en del av den press som jag vanligtvis lägger på mig själv då alla kreativa val kan 
spåras tillbaka till en själv. 
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7. Konklusion 
Detta arbete har visat på att skapande utifrån tidigare inspelat material varit fördelaktigt 
för skapandeprocessen. Begränsningen har innefattat att jobba utifrån en tydlig strukturell 
utgångspunkt samt utifrån olikartat klingande material. Oavsett vilken aspekt av 
begränsningen det är som har haft störst inverkan på skapandeprocessen har det blivit 
tydligt att de krav på anpassning och transformation som varit närvarande har fokuserat 
skapandet och lett till mer genomtänkta produktioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 



 

Referenser 
 
Litteratur: 
 
Holmes, Thomas B. (2002). Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology 
and Composition. New York: Routledge 
 
Huber Miles, David & Williams, Philip. (1998). Professional Microphone Techniques. 
Vallejo: MixBooks 
 
Moorefield, Virgil. (2005). The Producer as Composer: Shaping the Sounds of Popular 
Music. Cambridge: The MIT Press. 
 
Schaeffer, Pierre. (1949). La musique concrète. Polyphonie: revue musicales 
trimestrielle. 
 
Teruggi, Daniel. (2015). Musique Concrète Today: Its reach, evolution of concepts and 
role in musical thought. Organised Sound, vol 20 (1), s. 51-59.  
 
Musik: 
 
”Chrome Splat” av Tipper (2011) 
https://open.spotify.com/track/3aDMrK3uNpxFmtiMnBmyd0?si=RxmnGsVCRVa04QT
mJJAqgw  
 
”Fizzle Tickler” av Opiuo (2012) 
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”Strike” av Koan Sound (2015) 
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Klingande bilaga 8: Låt nr 4 
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