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Abstrakt
I detta arbete så har jag undersökt hur det är att skriva produktionsmusik på piano.
Genom att ha tagit reda på hur man arrangerar denna slags musik så har ett
genomförande av tolv låtar på piano gjorts, samt kortare varianter av låtarna i 15, 30 och
60 sekunders format. Efter att ha skrivit och spelat in alla låtar så har en analys och
reflektion genomförts. Genom analysen och reflektionen av låtarna så har jag insett
mina svagheter och styrkor i låtskrivning av pianostycken som funkar för mig eller inte,
och vilka låtskrivarmönster som jag faller tillbaka i. Tack vare detta vet jag nu i
efterhand att jag dock har kapaciteten att skriva ett pianoalbum med korta versioner
inriktat till produktionsmusikbibliotek under kort tid.
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1 Inledning
Produktionsmusik, även kallad Library music, är låtar som skapas med inriktning att
fungera till film, datorspel, jinglar eller radioreklam till företag. I och med detta kan
musiken placeras till olika plattformar.Produktionsmusik kan vara vad som helst. Det
kan vara arrangerat med bara ett instrument eller större arrangemang i olika
musikgenrer. Som ett exempel på detta så kan man göra jazz, klassisk och populär
musik med mera,då marknaden är väldigt bred på grund utav detta då det inte finns
några tydliga riktlinjer på hur musiken ska vara.
Enligt Dan Graham (2017), som har skrivit artikeln ”All about Library music”, så
nämner han att produktionsmusik har funnits sedan 1927, då det brittiska företaget De
Wolfe började skriva album för radio. Under denna tid så fanns det bara stora förlag,
men sedan dess har marknaden utvecklats och blivit större tack vare den tekniska
utvecklingen och att fler producenter jobbar i sin hemmastudio istället för att vara i en
professionell studio.
Dan Graham tar även upp att de största förlagen som finns är: Universal Production
Music, Sony/ATV Music Publishing, BMG Production Music och Warner/Chappell
Production Music med fler exempel. Sedan finns det olika Indepedent libray publishers
som: Position Music, West One Music Group och Megatrax som några exempel. Sedan
finns det royalty-free sidor som: Pond5, Musicbed och Marmoset. Det finns flera
aktörer att vända sig till om man vill jobba med produktionsmusik1.
Hur branschen fungerar är att den musik man skapar och spelar in skickas in till något
av förlagen. Om albumet blir godkänt så läggs musiken ut på deras hemsida så att folk
kan köpa licens för att få använda låtarna. I och med detta får kompositören in pengar
via företaget och royalty pengar via STIM eller motsvarande rättighetsorganisationer.
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https://www.soundonsound.com/music-business/all-about-library-music-part-1
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1.1 Bakgrund
Jag fick inspiration till att producera produktionsmusik genom att ha läst en artikel på
hemsidan ”Sound on Sound”,där en kompositör berättar om hur branschen fungerar och
hur man kan tjäna pengar på det. Eftersom att jag har spelat piano länge och har
komponerat några pianolåtar innan jag påbörjade detta arbete, blev jag intresserad av att
i detta projektarbete testa på att skriva pianokompositioner som är ämnade till
produktionsmusiksbibliotek.
Det första steget jag är tvungen till att göra är att skriva en hel låt som ska vara mellan
2.10 till ca 3 minuter lång. Utifrån låtens hela version skall jag sedan göra tre ytterligare
varianter på samma låt med längderna 15, 30 respektive 60 sekunder. Då jag kommer
spela in live på ett piano blir svårigheten att tajma mitt spelande till dessa tidsramar.

1.2 Syfte
Jag skall undersöka mitt låtskrivande genom att skriva pianomusik ämnad att funka till
diverse produktionsmusikbibliotek. Tolv fullängdsstycken skall vara utgångspunkten
för tre kortare versioner om 15, 30 och 60 sekunder. Denna utgångspunkt ger mig
material att reflektera över vilka mönster jag kan se i mitt låtskrivande. I och med detta
kommer syftet med undersökningen även innefatta hur väl jag lyckas göra dessa kortare
varianterna, samt vad som följer med ner i de korta varianterna.

1.3 Metod
Jag kommer att läsa artikeln ”All about library music” på hemsidan Sound on Sound.
Sedan lyssna jag på några album som jag tycker liknar det som jag vill åstadkomma i
mina kompositioner. Musiken jag kommer lyssna på kommer från hemsidan Universal
Production Music2. Detta gör att jag får en förståelse för hur jag ska skriva musiken.
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https://www.universalproductionmusic.com/en-

se/search?q=piano%20solo&qtext=piano%20solo&vtag=1&vwave=1&vdesc=1&ktype=6&atts=18597%7C19121%7
C18616
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Efter att ha fått en tydligare förståelse och inblick i branschen är detta det schema
jag kommer att följa:
Under de fem första veckorna så ska jag komponera två låtar i veckan. Jag kommer att
jobba med en låt under tre dagar,
• Dag ett: Skriva och öva in låten för inspelning,
• Dag två: Inspelning av den långa versionen och börja jobba med de korta
versionerna på 15, 30 och 60 sekunder.
• Dag tre: Spela in de korta versionerna och reflektera kring slutresultaten på alla
versionerna, vad som vart bra, lättheter och problem som uppkommit.
• Dag fyra: Börja med nästa låt och repetera samma procedur.
När jag ska skriva arrangemangen så kommer min process att se ut så här:
1.

Först komma på melodierna för de olika tematiska delarna.

2.

Bestämma vilken känsla låten ska ha och vilken form.

3.

Testa mig fram tills jag har en idé och struktur.

4.

När jag har kommit en bit på låten så spelar jag in det jag har åstadkommit och
lyssnar på den och reflekterar över vad jag kan göra för skillnad och vad som kan
förbättras.

5.

Efter att ha jobbat med att testa sig fram och därefter spelat in många tagningar så
har jag förmodligen en färdig låt.

6.

Öva in hela låten så att den sitter perfekt och sedan spela in den slutgiltiga
fulländad versionen.

Jag kommer även använda mig av telefonens inbyggda inspelningsfunktion, för att
direkt kunna lyssna till det jag har spelat och att spara låtidéer att återkomma till för att
inte glömma av dem. När jag spelar in i telefonen kan det både vara att jag sjunger in
det eller så spelar jag på pianot.
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1.3.1 Hur jag ska analysera mina låtar:
Jag kommer analysera varje låt efter:
• Form: Hur jag jobbat med teman som finns i låten
• Tonart
• Finns det något melodisk utformning jag brukar återkomma till
• Vad det är för känsla jag vill förmedla med låten
• Dynamiken och hur repetitiv låten är
I analysen av processen kommer jag att se mönster i hur jag skriver pianomusik.

1.3.2 Hur jag ska spela in låtarna
Jag kommer att spela in mitt akustiska piano och då också testa olika mikrofonplacering
för att få fram det ljud jag vill ha.

2 Genomförande
Efter att ha lyssnat på många olika album på hemsidan Universal Production Music så
insåg jag att:
1.

Varje album är unikt och det finns ingen tydlig röd tråd att följa i min analys av
styckena, då varje album är arrangerat av olika kompositörer som har olika sätt att
skriva. På grund utav detta blir det endast mitt eget tänk kring hur personen i fråga
vill arrangera sina låtar.

2.

Det jag tog till mig efter att ha läst och lyssnat är att en låt ska ha ett tema som följs
av ett annat tema. Tema ett och två. Låtarna kan ibland ha ett intro där lyssnaren får
en känsla och försmak av låten, och i vissa fall så kan man även ha ett tema tre.
Men som grund är det bara två teman i låtarna och mycket upprepning av dessa
teman,med viss variation för att hålla lyssnaren intresserad.

3.

Man ska ha tydliga pauser innan man börjar på nästa tema. Anledningen är att den
som använder musiken lättare ska kunna klippa och välja ut vissa delar av den
långa versionen.

4.

Skillnaden mellan den långa versionen och de kortare är att de kortare kan bara
innehålla: ett tema i 15 sekunder-versionen, oftast ett tema (högst två teman) i 30
sekunder-versionen och båda temana i 60 sekunder-versionen.
4

Efter att jag hade gjort dessa iakttagelser så började jag skriva mina pianostycken. Jag
tänkte hålla min plan att skriva en låt och sedan spela in den dagen efter. Men veckan
innan projektets start så hade jag väldigt mycket inspiration. Detta medförde att jag den
veckan skrev fem hela låtar, klara för inspelning. Under denna vecka så spelade jag in
alla idéer som jag hade på telefonen, för att inte glömma bort dem.

2.1 Mikrofonplacering
Pianot jag använder är ett gammalt C. Bechstein piano som jag ska spela in på.
Karaktäristiken på ett C. Bechstein piano är att det är ett väldigt tydligt mellanregister
och de har en väldigt fin topp-klang men inte så kraftig botten.

Mikrofonteknik 1: Jag började med att testa att spela in med två kondensatormikrofoner (WA-87) framifrån med olika avstånd och
upptagningskaraktäristik. Resultatet blev att ljudet blev tunnt
och väldigt mycket topp- och mellanfrekvenser, som i sig hade
en karaktär som var lite hård. Det blev också väldigt mycket
rumsklang när man spelade in framifrån och inte så mycket
botten. Det enda som jag tyckte var snyggt med ljudet var att
man hörde hammarmekaniken,vilket gav en levande känsla.

Mikrofonteknik 2: Sedan vände jag på pianot och testade
en A+B mikrofonuppsättning med avståndet 20 cm ifrån pianot
och 60cm brett emellan dem. Detta gjorde att pianot fick en
fylligare och mer balanserad klang. Då jag gillade tydligheten i
klangen så testade jag att ställa in mikrofonerna på
upptagningskaraktäristiken åtta3(∞) och rundupptagande karaktäristik

Slutgiltiga mikrofontekniken

för att se hur resultatet blev. Detta gjorde dock att jag fick in för
mycket rumsljud viljket jag inte vill ha. Det slutade med att jag gillade soundet när
mikrofonerna stod i njure4 och var 20 cm från pianot och 60cm brett ifrån varandra på
baksidan av pianot. Detta blev den slutgiltliga mikrofonplaceringen för inspelningen av
låtarna.
3
4

åtta menas att mikrofonen tar upp ljud både framifrån och bak

Njure menas att mikrofonen främst tar upp ljud framifrån
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2.2 Låtskrivarveckorna
Arbetsvecka 1
Måndag-tisdag inspelning av låt 1
Onsdag- torsdag inspelning av låt 2
Fredag-lördag inspelning av låt 3
Det som jag märkte denna vecka var hur nervös jag var för att spela in. Det blev mycket
fel och många omtagningar. Det svåraste var att spela in de långa versionerna. Det blev
väldigt lätt att jag fokuserade mer på att det skulle spelas in rätt noter istället för rätt
känsla.
När det gäller de korta versionerna så försökte jag hitta delar i den långa versionen som
skulle passa till de korta versionerna men ändå innehålla huvudtemat. Mitt sätt att spela
in de korta är att använda mig av ett tidtagarur och när det har gått 5 sekunder så börjar
jag spela. Med detta så ska jag ha slutat låten vid 20sekunder om det var 15 sekunder
versionen och så vidare. För att få en bra tagning och ett bra slut på sista ackordet så
insåg jag att jag var tvungen att lägga det sista ackordet tre sekunder innan
avslutningstiden. Efter att ha gjort detta blev det en snygg och naturlig avslutning utan
att behöva använda sig av volym automation5.

Arbetsvecka 2
Denna vecka så spelade jag in låt nummer fyra mellan måndag till tisdag och låt fem
mellan fredag till lördag. Det blev bara två låtar denna vecka, då jag skrev två nya
kompositioner mellan onsdag till fredag.
Denna vecka märkte jag att jag kände mig mer lugn och trygg i att spela in med känsla
och ändå få det perfekt. Jag har även insett att jag gläds mer av att skriva låtar än att
spela in dem. Detta eftersom att det tar så lång tid för att få till bra tagningar. Sedan har
jag insett att man behöver ha två dagar för inspelning. Den första dagen spelar jag in allt
och dag två så lyssnar jag igenom och kollar om jag behöver spela in något igen.

5

Volym Automation: Är när man styr volymen i inspelningsprogrammet så att volymen antingen går
upp eller ner beroende på hur man ställer in den.
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Arbetsvecka 3
Denna vecka så spelade jag in låt sex mellan måndag till tisdag och jobbade med låt sju
från onsdag till lördag. Låt sju innehåller många svåra delar där tajming och tempo
måste synka med både vänster och höger hand, så det tog tid att få till den.
Under söndagen denna vecka så skrev jag en ny låt.

Arbetsvecka 4
Under måndagen så spelades låt åtta in. Det räckte med bara en dag för att sätta denna.
Jag känner att låten fick en bra struktur både i den långa versionen och i alla korta
varianter. På tisdagen skriver jag på uppsatsen för att inte få så mycket i slutet att skriva.

Arbetsvecka 5
Jag spelade in låt nio, tio och elva.

Arbetsvecka 6
Denna vecka var den sista veckan att skriva låtar. Jag försökte komma på den sista låten
hela veckan. Jag hade svårt, till skillnad från övriga veckor, att skriva låtar som var i
samma stil som resten av albumet. Detta resulterade i att jag skrev tre låtar i en annan
stil, som exempelvis en folkvisa. Konsekvensen av att jag lät mig själv skriva vad som
helst medförde att jag fick inspirationen tillbaka att skriva låt tolv och jag spelade in den
mot slutet av veckan.

Arbetsvecka 7
Nu var alla låtar inspelade och klara för mixning och analysering.

2.3 Mixning/Mastering av albumet
När alla låtar var inspelade och klara så började jag att mixa dem. Tack vare att jag hade
använt mig av samma avstånd och samma mikrofonteknik i alla inspelningar så blev
mixningen lättare att genomföra.Det jag behövde göra med låtarna var att fixa till alla
problemfrekvenser och jämna till alla låtar med lite kompressor för att få en mer
balanserad ljudbild. Jag använde även lite reverb på alla låtar för att få lite mer bredd
och djup i låtarna med mer klingande klang.
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3 Resultat
Efter att ha analyserat låt för låt (se bilaga 1,(analys ) har jag kommit fram till detta:

3.1 Mitt sätt att skriva låtar
Detta är min insikt på det sätt jag skriver låtar på:
• Spelar drivande eller rörlig basgång i vänsterhanden i de flesta låtarna.
• Basgången går fallande eller stigande, men oftast fallande.
• Jag brukar spela introt och outrot som en variant av tema ett.
• Jag har en tendens att först spela det melodiska temat på de höga tonerna som ett
intro, för att sedan gå ned en oktav och spela på samma sätt. Sedan slutar låten i
samma oktav som den påbörjades.
• Tonartsmässigt så skrev jag sex utav de tolv (50%)låtarna i D dur. Detta resulterar i
att jag har lätt att skriva musik i D dur och känner mig bekväm i tonarten.
• Slutar alltid på tonikan i utvald tonart som avslut på låtarna.
• Tempot varierar men ligger mellan ca58bpm till ca88bpm,så inte så snabba låtar
• Gillar att lägga stora ackord i vänsterhanden under melodin, för att få en stor klang

3.2 Hur mina låtar är uppbyggda
Efter att ha analyserat mina låtar så brukar formen oftas bestå av:
Fulllängdsversionen:
1. Intro högt upp på pianot, baserat på tema ett
2. Härnäst kommer tema ett, som sedan kanske repeteras en oktav ner
3. Tema två
4. En mellandel som är en brygga för att sammanföra båda delarna
5. Tema ett
6. Outro
15-sekunder-versionen: Baserad på tema ett men oftast bara slutet av temat. Slutar på
tonikan i tonarten.
30.sekunder-versionen: Tema ett och antingen en del av outrot eller halva tema två.
Slutar på tonikan i tonarten.
60 sekunder-versionen: Tema ett till tema två, till outro, fokus på tema ett. Slutar på
tonikan i tonarten.
8

3.3 Hur låtarna funkade i sina olika tidslängder
Från början ville jag få med så mycket innehåll av låten som möjligt. Men efter några
låtar så insåg jag att det är bättre att fokusera på att göra tydliga teman. Att det är bättre
att ta en eller högst två teman i de korta versionerna för att få en mer strukturerad låt.
Jag insåg hur viktigt det är att ha lagt sista ackordet minst 3 min innan sluttid för att få
ett naturligt avslut. Jag insåg att det är bättre att basera både 15 samt 30 sekunders
versionerna på enbart ett tema. Genom att bara använda mig av ett tema medför detta att
det blir tydligare korta varianter av fullängdsversionen. Om man försöker att ha med fler
teman i de korta versionerna så kommer det medföra att det blir en otydlig låtstruktur.
Undantaget är när man skriver 60 sekunders-versionen, då man har mer tid att kunna
utföra de båda givna temana i låten på ett snyggt sätt.

3.4 Vilka känslor jag förmedlar med låtarna
Jag har en tendens att skriva vemodig musik trots att låtarna mestadels går i dur. Men
fast de går i dur så blir känslan både glad och sorgsen. Jag tror anledningen är att jag
tenderar till att spela nedåtgående basgångar,i och med detta blir det mycket parallella
mollackord i låtarna.Detta medför känslan av både lycka och sorg.
I bilaga 2 (låt 7) så går basgången:D-C#-B-C#,med detta blir ackordgången: D-durF#moll-Bmoll7 till F#moll. I och med detta så blir känslan både lycka och sorg, då
ackorgången innerhåller fler mollackord än durackord.
Jag kan få ut en djupare känsla i låtarna när de är antingen ledsamma eller mer
vemodiga. Jag känner att min musik förmedlar en djupare personlig historia där
musiken berättar om både saknad och lycka på ett djupare och mer berättande sätt när
det är vemodigt istället för glatt. Jag försöker tänka mig att varje låt ska förmedla en
berättelse av en känsla från start till slut.
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3.5 Låtstrukturexempel baserat från bilaga 2
Dessa tre låtar är skrivna i D-dur, alla noterade exempel är tema 1 av varje låt.

Låt 7
Denna låt är baserad på en typiskt neråtgående basgång som jag brukar tendera att spela.
Basgången är:D-C#-B-C#,med detta blir ackordgången: D-dur-F#moll-Bmoll7 till
F#moll. Jag spelar ett 16dels arpeggio drivande spela i vänsterhanden. Hela denna
notbild av låt 7 i bilaga 2 är själva huvudmelodin av tema ett som allt baseras och
varieras från.

Låt 1
Denna låt går i B-moll som är D-durs parallell tonart. Denna har jag skrivit med en
basgång som är kromatisk fallande: B-Bb-A-G#-G till A. Denna låt skiljer sig väldig
mycket ifrån alla andra låtar just på grund av basgången som är kromatisk fallande.
Notbilden på bilaga 2 är taget från början av låt 1, där man ser hur jag har jobbat med
temat. Temat i denna låten är baserat på att först så spelas halva melodifrasen, som
därefter följs av repetition av hela frasen.
Låtens uppbyggnad i detta noterade exemplet:
•

Takt ett och två (halva frasen)

•

Takt tre till åtta (hela frasen av melodi ett)

•

Takt nio och tio (halva frasen av melodi två)

•

Takt 11 till 16 (hela frasen av melodi två)

Så här fortsätter låtstrukturen genom hela låten.
I denna låt har jag även använt mig av främmande toner utanför tonarten. Ett exempel
på detta finns i takt 12 (G# finns inte med i D-durs tonart).Anledningen av valet att
lägga till främmande toner i melodin är för att man kan få en mer spänning i melodin.

Låt 12
I denna låt har jag arrangerat med en stigande basgång. Jag har även flyttat fokuset, så
att högerhanden har mer rörelse och energi jämfört med vänsterhanden som spelar mer
statiskt. Jag har även spelat fler toner under melodin för att få en större klang.
Låtens uppbyggnad i dettta noterade exemplet:

• Takt ett och två (huvud melodin i tema 1)
• Takt tre och fyra (en utveckling av melodi 1)
• Takt fem och sex (en repetition av melodin som spelades i takt ett och två)
10

• Takt sju och åtta (uppbyggnaden till avslutningen av tema 1 till tema 2)
I takt åtta så ser man hur jag jobbar med stor klanger för att få ett stor och fin
övergång till nästa tema. Detta sätt att spela finns i flera av mina låtar.

3.6 Utvecklingen av låtstrukturerna
Efter att ha lyssnat igenom alla fullängdslåtar så inser jag att:
1.

När jag började skriva de första låtarna så tänkte jag för mycket. Jag var för kreativ
och ville får med mer saker i låtarna istället för att fokusera på att ha två bra
tematiska motiv i låtarna.

2.

Jag har insett att efter låt fem började jag fokusera på att ha ett tydligt tema samt
jobba mer med repetition och acceptera att det är bra med repetition för att behålla
lyssnarens intresse.

3.

Jag har lärt mig att acceptera att alla idéer är bra idéer. Vissa idéer måste man jobba
mer på för att det ska bli någonting av dem. Då denna inriktning i branschen går ut
på att man ska kunna producera mycket musik under kort tid, så medför detta att
man behöver ta vara på alla låtidéer man får och göra en låt av idéen. På så vis kan
man skriva många låtar.

4.

Att det är okej att vissa låtar liknar varandra. I slutändan kommer det vara ett
album och detta medför att albumet kommer att ha en tydligare röd tråd om låtarna
är mer lika varandra.
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4 Diskussion
4.1 Skillnaden att skriva i jämförelse med att spela in
Jag har märkt att min drivkraft i låtskapandet har varit att sitta vid pianot och bara spela
och skriva. Jag märkte från början hur svårt det kan vara att få en bra tagning med rätt
känsla samt att bibehålla kvalitet av rytm och melodi. Jag insåg att det är någonting som
händer när man trycker på inspelningsknappen. Jag blev från början spänd och tänkte
för mycket. Detta gjorde att jag blev lite nervös, vilket ledde till att jag fokuserade mer
på att det skulle bli rätt rytm och melodi, istället för att få rätt känsla.
Sammanfattningen av detta är att efter att ha lyssnat på alla låtar så märker jag hur
utvecklingen av spelandet har förändrats. Det tog mig ungefär sex inspelade låtar för att
släppa spärren och bli van. Jag har även insett hur mycket snabbare jag kan spela in en
låt utan att behöva ta många tagningar.

4.2 Känsla
Jag har märkt hur viktigt det är att ha rätt känsla vid inspelningen för att få en mer
trovärdig känsla av låten. Jag gjorde misstaget att under den första veckan skriva fem
låtar, som jag sedan fick spela in veckorna därpå. Min slutsats är att det är väldigt svårt
att återskapa känslan när man ska spela in.
För min del var det bättre att skriva en låt och sedan direkt spela in den. I och med detta
har jag känslan och låten i mig och jag slipper sedan lägga onödigt arbete på att öva upp
en låt som jag skrev veckan innan. Efter låt sex så började jag att ta en låt i taget. Detta
medförde att det blev bättre inspelningar och det var betydligt lättare och snabbare att
hitta kortare versioner. Så istället för en heldagsinspelning, som det var från början med
låt ett till fem, så kunde jag lägga ner ca högst fem timmar till inspelning av en låt.

4.3 Inspiration
Den första veckan så hade jag väldigt mycket inspiration. Anledningen var nog att jag
inte hade inte skapat musik på väldigt länge. Detta medförde att det var väldigt lätt att
skriva de sex första låtarna. Men efter låt sex kände jag att jag hade det svårare att
komma fram med nya idéer. Lösningen för detta var att jag började inse vikten av att det
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räcker med att bara hitta på två starka teman som låten ska innehålla och att det gör
inget att det blir mycket upprepningar.
För att få inspirationen tillbaka valde jag att byta spelsätt i vänsterhanden, som var mer
åt det klassiska stuket när jag skrev låt sju. Detta medförde att jag kom ifrån mitt
vanliga spelsätt och fick mer inspiration.
Jag har märkt att jag gillar att spela i D-dur, men mitt andra sätt att hitta inspiration är
att bara byta tonart. Det händer något med hjärnan och inspirationen när inte allt är som
det brukar vara. När jag hade gjort klart låt elva så insåg jag hur idéfattig jag var. Det
tog en vecka för mig att komma fram med en ny låt. Jag insåg då hur trött jag var på att
skriva låtar i den här stilen. Lösningen var att under den veckan så skrev jag tre andra
låtar i helt olika stilar, till exempelvis en folkvisa. Efter att ha skrivit av mig lite på
andra låtar kom inspirationen av att skriva den sista låten. Så jag har insett att om man
kör fast vid en specifik stil av låtskrivande, så kan det hjälpa att byta stil för att få lite
distans från albumet och få bort tröttheten av att skriva det.

4.4 Frasering och melodiskapande
Från början så skrev jag låtarna genom att leka fram melodierna tills det blev en låt.
Men efter låt fem så insåg jag att kvalitén på låtarna inte höll, enligt mig. Jag tyckte de
var flummiga och ostrukturerade i formen. Insikten av att skriva melodin genom att
sjunga den kom till mig, sen fick jag en mycket mer logisk och mer strukturerad
tematisk melodi. Genom att sjunga frasen samtidigt som jag spelar piano, kan jag uppnå
en mycket mer formulerad frasering av melodin. Så efter att ha bearbetat mitt
låtskrivande så tycker jag att jag har uppnått mycket mer luftiga, sångbarare och
tydligare melodier och teman. Att melodin kom till genom att sjunga den och inte tänka
på ackordgång samt vilken tonart jag skulle skriva låten i medförde att jag kunde skriva
låtar som annars inte skulle blivit av om jag enbart skulle skriva låten vid pianot.
Sammanfattningsvis så har jag märkt att när jag byter låtskrivarmetod medför det nya
och mer melodiska melodier samt låtar.

13

5 Sammanfattning
Efter att ha utfört detta arbete så har det lett till att jag har fått erfarenhet i hur det är att
skriva ett produktionsmusikalbum. Jag har även fått känna på hur det känns att skriva
många låtar under kort period. Men den största vinsten av detta arbetet är min förståelse
av hur jag som låtskrivare skriver låtar och hur jag bibehåller min inspiration. Det har
varit intressant att lösa problemen som har kommit med de korta versionerna.
Svårigheterna att veta vad man ska ha med i de korta och se hur mönstret i mitt
låtskrivande har en röd tråd genom hur jag skriver låtar.
Jag har blivit väldigt överraskad av mig själv på sättet jag kunde hålla låtskrivarflödet
igång. Innan projektet startade så var min första tanke att jag skulle ha som mål att
skriva högst sex låtar. Att det blev så många som tolv låtar, gör mig överraskad och
stolt.
Sammanfattningsvis så har detta arbete lett till att jag har insett mina svagheter och
styrkor i låtskrivning av pianostycken. Vad som funkar för mig eller inte, och vilka
låtskrivarmönster jag faller tillbaka i. Tack vare detta vet jag nu i efterhand att jag har
kapaciteten att skriva ett pianoalbum med korta versioner inriktat mot
produktionsmusikbibliotek under kort tid. I och med detta vet jag nu att jag ska fortsätta
att skriva produktionsmusik och försöka bryta mina mönster för att utvecklas som
låtskrivare.

14

Referenser
Webbsidor:
•
•

Dan Grahm.2017.All About Librarary Music:part1 and part2.Sound on Sound:
www.soundonsound.com/music-business/all-about-library-music-part-1

Universal Production Music:
https://www.universalproductionmusic.com/ense/search?q=piano%20solo&qtex
t=piano%20solo&vtag=1&vwave=1&vdesc=1&ktype=6&atts=18597%7C1912
1%7C18616

15

Bilaga 1 analys
Analys av låt 1 till 12
låt 1
form:tema1 (4 gånger högt),tema 1 (lågt 6gånger), tema 2, outro
Formen på denna låt är väldigt speciell. Denna är baserad på att en melodifras spelas
halva föst, sedan kommer hela frasen, sedan forsätter detta mönster. Genom hela låten
genomgår samma tema med detta så blir det inga tydliga teman. 1:46 vid slutet så
kommer ett nytt tema som inte har föregått innan.
Denna låt är baserad på en kromatisk basgång som är neråtgående. Har jobbat mycket
med melodi, där jag jobbade mycket med spännings toner och främmande toner i
skalan.Inslag av klassiskt stuk i spelandet.
Känslan av att vara förvirrad/ha det svårt i sitt liv. Livet gång att man har motgångar
som man måste ta sig upp från och gå vidare. Man kan även tänka sig hur livet är, att
om man strävar efter något måste man ta steg för steg och sakta men säkert klättra sig
upp.
15sec: Jag spelar slut frasen
30sec:tema1( baserat på mitten partiet i låten) som slutar med tonika
60sec:tema1 baserad på alla små motiv melodier utan dem korta varianter, slutar med
tema 2
Låt 2
Form:tema1 till tema 1(men oktav ner) tema 2 , tema1 som outro
Denna låten är baserad på väldigt mycket repetition där tema1 och två går in i varandra
så att man kan inte utskilja att det blir ett nytt tema. Vid temat så är det fallande
basgång.
Kommentarer: väldigt långtråkig ensidig icke dynamisk och väldigt repetitiv. Är inte
nöjd med detta låten. Denna var den första låten jag skrev, med detta så kan detta
förklara kvalitén.
känslan: dyster, ensam
15sec:tema1 baserad på starten, slutar på tonika
30sec:tema 1 och halva tema 2,slutar på tonika
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60se: tema 2,tema1, outro
kommentar:svårt att urskilja dem olika temana.
Låt 3
Form: intro (tema1 högt upp), tema1 lågt ner, tema 2, tema2,2, tema1, tema2,2 som
outro
Fallande basgång.
Känsla: livsglädje för framtiden som kommer komma här näst
15sec:tema1 baserat på fras två, slut delen av tema 1, sluta på tonikan
30sec:tema1( hela tema1 frasen i högt läge, slutar på tonikan
60sec:tema1(lågt ner),tema2, tema1

låt 4
form: intro, tema1, tema2, mellandel, tema1, tema2, mellandel, tema1, outro som introt
Basgång: Stigande basgång
känslan: Drömlik, fridfullt vid en äng eller havet, man ser mot horisonten och drömmer
sig bort.
15 sec:tema1, som en slut fras, slutar lite plötligt på tonikan, lite stressande
30 sec:tema2, mellandel, sluta med sista ackordet i outrot,( denna är baserad på delen i
mitten av låten
60sec:tema1, tema2, tema2 lägre ner, mellandel, slut ackordet i outro
låt5
form: tema1, variation av tema1 en oktav ner, tema2, tema1, tema2 som outro
15sec: slutat av tema 1 slutar på tonikan
30sec: hela tema1, slutar på tonikan men inte lika öppet ackord
60sec: tema1, tema2, tema1slutar på tonikan
kommentarer: jag tycker denna inspelningen blev inte bra. Finns ingen tydlig känsla i
låten, melodisk så är den bra men behöver spelas mer känslomässigt och lite saktar och
mer flytande
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låt6
form:intro inte baserat på något av temana(men andan av tema1), tema1, temp2, tema1
oktav ner, tema2, outro samma som introt
Basgång:stigande
känslan: att sakna någon man tycker om.Den speglar både lycka och saknad. Kan även
tolkas som en kärleks förklaring/berättelse.
15sec:en lite snabbare variant av intro/outro temat, slutar på tonikan
30sec: tema1, tema2, avslutar med en dela av outro till tonikan
60sec: tema1, tema2, outro
Kommentar angående dem korta: jag tycker att jag har försökt trycks in för mycket
information i varje korta del.Med detta så har jag ett högre tempo i dem korta jämfört
med den långa. Iallafall 15sec och 30sec kan upplevas som lite stressigt.
låt 7
form:
• intro(tema1 men liggande akord)2 fraser,
• komp del av huvud temats komp figur
• tema 1( 4 fraser )
• mellandel
• tema1 (en variant på den ) 2 fraser
• tema 2 (tre fraser)
• mellandel (fast en variant som leder till outro)
• tema 1(som introt( som blir outro)
Nedåtgående basgång, väldigt dynamisk drivande basgång som påminner om klassisk
musik
känslan: en dröm som man vill åstadkomma i livet, något som man sträva efter. Som
med detta driver en framåt fast om det finns motgångar.
15sec: baserad på tema 1 fras 2 till en avslutning, slutar på tonikan
30sec: tema1 baserad av versionen som finns i mitten av låten- till slutet av tema 2,
slutar inte på tonika
60sec:tema 1(2fraser)- mellanspelet till hela avslutnings tema1 högt upp.
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låt 8
form:intro baserad av tema 1 och mellanspelet, tema1, mellandel, tema 2, mellandel,
tema 1, mellandel som en variant av avslutning
Basgång: fallande basgång
känsla: vilja att hjälpa någon genom att sträcka ut sin hand, att hitta lycka. Se världens
brister och sår och försöka rädda det
15sec: tema1 till avslutnings frasen som är baserad på mellandel
30sec: tema1 till melandel, tema2 avslutar inte på tonikan
60sec:tema2 till mellandel, tema2 avsluta på tonikan
låt 9
form: intro baserad på tema1, tema1, tema2, mellandel, tema1, outro baserat på hur
introt är, slutar på tonikan
Basgång:fallande och stigande basgång
Känsla: Drömmer sig bort till en fin person eller fin plats. Känslan av att vilja vara där i
studenten
15sec:tema1, slutar på tonika
30sec:tema1, outro avslutningen
60sec:tema1, tema2(en variant av tema två och avslutningen)
Tema 1 är baserat på så många olika varianter som medför att jag valde att spela alla
varianterna i 60 sec varianten.
låt 10
form: intro baserat av en del tema 1 avslutning ,tema 1(två gånger), tema 2, tema 1,
outro baserat på introt, slutar på tonikan
Basgång:Fallande basgång
Känslan:att flyta till ett nytt ställ och känna sig förvirrad, men efter ett tag av bosatt sig
hitta lycka i att få nya vänner.
15sec: halv tema 1 sluta på tonikan
30sec: tema 1 till outro melodi, sluta på tonikan
60sec:tema 1(två gånger),outro, sluta på tonikan
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låt 11
form: intro baserat på tema 1, tema1, mellandel, tema1, tema2, tema 1, melladel
(outro),sluta på tonikan
Basgång:Fallande basgång
känsla: att livet går upp och ner.
15sec: tema 1(baserat på introt), slutar på tonikan
30sec: tema 1( inspirerad av introt/outro) slutar på tonikan
60sec: tema 1, mellandel, tema1, outro baserat på tema 1
låt12
form: intro baserad på tema1, tema1(tvågånger),tema2, mellandel, tema1(arpeggio
liknade basgång), mellandel (upprepar två gånger)tema1 som otro, slutar på tonikan
15sec: halva tema 1(likt outro)
30sec: tema1, till outro
60sec:tema1(arpeggio liknade basgång) till mellandel men bara en gång), till hela outro
känslan:strävan efter något fint/något man vill ha i sitt liv, men sedan inser man att
man inte behöver det då livet är perfekt.
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