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Sammanfattning
En studie i hur man kan arrangera, spela in och mixa slagverk i rollen som trumset. Artisten Nasimiyu 

Murumbas andra album Dig Deep innehåller en låt med trumset, Raise Your Arrow. Övriga har slagverk 

som täcker upp funktioner som trumsetet har. Processen beskrivs ur producentperspektiv med 

redovisning av arrangemang och analys av Raise Your Arrow samt tre av albumets övriga låtar, Free 

Ones, Dig Deep samt The Biggest Drum. Dessa analyseras från tre utgångspunkter: 

arrangemangmässig, konstnärlig och teknisk. Resultat blev att slagverk i vissa fall kan användas 

framgångsrikt som trumset men att det kan vara svårt att få låtar att passa ihop som är inspelade på 

olika sätt om dynamiken skiljer för mycket.
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Gänget bakom Dig Deep: producenten (författaren), artisten Nasimiyu Murumba och teknikern Ben Lorio i studion The 
Music Shed, New Orleans, mars 2013.



1. Inledning
1.1 Bakgrund och ämnesval

Den 26 februari 2013 åkte jag tillbaka New Orleans för att producera ett album med den amerikanska 

artisten Nasimiyu Murumba. Då jag gjorde min praktik i studion The Music Shed hösten 2012 fick jag 

testproducera vad som skulle bli hennes första singel från kommande album, Dig Deep. Raise Your 

Arrow hette låten som var en av ca tjugo artisten hade skrivit för sin uppföljare till debuten Rules Aren't  

Real (2012). Ben Lorio som mixat detta album trodde att jag kunde föra Murumbas musik lite närmre 

poppen1, och denna låt passade in i ett sådant scenario. Vi spelade in den med en inhyrd trumslagare 

och jag spelade elbas. Murumba spelade övriga instrument: piano, slagverk och sång. Jag arrangerade 

tillsammans med artisten och hade stor frihet vad gällde trum- och basarrangemang. 

Efter detta samarbete kom förfrågan om jag ville producera resten av albumet och jag tackade 

ja. Murumba hade dock några invändningar mot hur vi hade arbetat tidigare: albumet skulle göras utan 

traditionellt trumset och trumslagare, hon skulle spela alla rytminstrument själv. Då mycket i Raise 

Your Arrows ljudbild byggde på just trumsetet blev det en utmaning att arrangera för att senare kunna 

mixa utan den solida grund som bra trumspel kan ge, både musikaliskt och frekvensmässigt. 

Rollen som producent innebar i stora drag att jag i slutändan skulle lämna ifrån mig bättre 

versioner av Murumbas låtar än vad hon och Lorio själva hade kunnat åstadkomma. Detta genom att: 

∑ kontrollera arrangemangen vid inspelningen, harmoniskt och rytmiskt

∑ bidra genom att spela vissa delar, tex elbas, handklapp och slagverk

∑ kontrollera ljudkaraktären på alla inspelade ljud så att dessa passar efter min vision av det 

slutgiltiga resultatet

∑ ha en ständigt pågående diskussion under inspelningsprocessen med Murumba, Lorio och 

övriga  musiker om hur man får största möjliga effekt av varje enskild insats.

Då samtliga låtar skulle ligga på samma album var det viktigt att alla kändes lika solida, det fick inte bli 

ett album som bestod av en 'riktig' låt och resten billigare, enklare produktion, som resultat av att man 

sparade in pengar på musiker (trumslagare).

1 Här betyder detta vida begrepp sånt som spelas på radio till skillnad från improvisationsmusik. En del av Murumbas 
musik från föregående album utgår mer från improvisation än komponerad pop.
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur det fungerar att ersätta roller eller funktioner som 

trumsetets olika delar normalt upptar. Frågeställningar som ska besvaras är: Hur blev inspelningen och 

mixen? Är det ljudmässigt (för) långt mellan Raise Your Arrow och resten av låtarna? Kan jag 

arrangera, spela in och mixa slagverk och beatbox2 så att de fyller en roll i musiken som ett trumset 

normalt sett har? Är mixarna övertygande eller saknas trumsetet i ljudbilden?

1.3 Teoretiska utgångspunkter, källor och begrepp

Kurserna på Musikproduktionsprogrammet ligger som teoretisk grund för detta arbete, i synnerhet de 

som behandlat mixning och ljudteknik. För mer detaljerad teknik gällande mixning har Mixing Audio,  

Concepts, Practices and Tools av Roey Izhaki varit en bra utgångspunkt. Dessa tillsammans med 

otaliga timmar som spenderats i universitetets studios har varit väl investerad tid vars samlade intryck 

hjälpt att forma planeringen för inspelningsprojektet. Källor för mer kunskap är kurslitteratur, en 

mängd artiklar i den brittiska tidningen Sound on Sound samt ytterligare timmar på internets alla forum 

och inte minst samtal över hundratals kaffekoppar med kurskamrater. Denna mångfald av information 

ställer till problem vad gäller referenser: kunskaper kommer av erfarenhet, från en bok, tidning, 

hemsida, kompis, sent kvällsexperiment etc. Avsikten är dock att försöka redovisa källa så tydligt det 

går i varje enskilt fall.

Begrepp:

Arrangemang innebär hur de olika instrumenten är fördelade i varje låt, hur de markerar de olika 

partierna och hur de förstärker rytmer. 

Flam är en engelsk term för trumslag som inte träffar exakt samtidigt men såpass nära i tid att man inte 

sätter individuella notvärden för dessa. Effekten är ett längre, kraftigare slag.3

Med rytmisk funktion menas här hur ett instrument används, var i takten och vilken effekt det ger.4 Om 

en bastrumma spelar på taktslag ett och tre har den en funktion som kan ersättas av ett annat 

lågfrekvent ljud som spelar på samma ställe.

Ordet slagverk används i bred bemärkelse: det avser alla ting som utgör rytmiska, icke melodiska delar 

2 Rytmangivande ljud som görs med munnen.
3 http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/subscriber/article/opr/t237/e3805?  

q=flam&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit 20130519
4 Termen har alltså inget att göra med funktionsanalys inom harmonilära att göra.
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i ljudbilden.5 Exempel är marsch/bastrummor, virveltrummor, olika handtrummor, tamburiner, maracas, 

möbler som spelats på med händer eller stockar, en stor plywoodskiva som använts till fotstamp eller 

två kakformar av aluminium som spelats med vispar.

Med trumset menas kombinationen av trummor som vanligen består av bastrumma som spelas med 

pedal, hihat som spelas med pedal och stockar samt pukor, virveltrumma och cymbaler.6 Den största 

skillnaden mellan trumset och slagverk utgörs dock av musikern: en skolad trumslagare bemästrar 

tekniker med stockarna som påverkar musiken avsevärt, denne kan med de olika trummorna och 

cymbalerna forma den rytmiska grunden för låten.

1.4 Metod

I detta arbete jämförs tre låtar utan trumset med en låt som har trumset. För att visa uppbyggnaden av 

låtarna visas först arrangemanget i de olika delarna, en för varje låt. Därefter analyseras hur 

rytminstrumenten arbetar i de olika taktdelarna och slutligen hur låtarna fungerar ihop med Raise Your 

Arrow.

Under hela produktionen har instrumentens insatser planerats utifrån tre utgångspunkter: 

arrangemangsmässig, teknisk och konstnärlig. Dessa utgångspunkter har vissa gemensamma 

parametrar men även andra som skiljer dem åt. Då ett beslut ska fattas om hur ett instrument ska spelas 

i ett parti av en låt har följande frågor tagits i beaktande:

∑ Vilket instrument ska spela?

∑ Hur ska det spela (arrangeras)?

∑ Fungerar det tekniskt?

∑ Fungerar det konstnärligt?

Till detta kan läggas mer detaljerade följdfrågor om instrumenten och dess roll:

5 Marimba räknas inte in här då den har en tydlig harmonisk roll och inte ersätter funktionen av någon del i ett trumset.
6 http://www.ne.se/lang/trumset  , http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/subscriber/article/grove/music/42868?

q=drum+kit&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit 20130518
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Arrangemang Teknisk aspekt Konstnärlig aspekt
Vilket instrument? Vilket instrument? Vilket instrument?
Var i låten spelas detta? H u r f u n g e r a r d e t 

frekvensmässigt?
Hur framhäver det låtdelen?

Hur spelas det? Krockar det frekvensmässigt med 
andra instrument?

F u n g e r a r i n s a t s e n m e d 
textinnehållet?

Hittar det sin plats bland de 
andra instrumenten?

Är attacken i ljudet tillräckligt 
framträdande?

Hur vill vi att det ska kännas?

Hela produktionen har gått genom ett flertal faser, detta arbete hanterar två av dessa: inspelningen och 

mixen. I inspelningsfasen avgjorde arrangemanget hur väl rytmerna fungerade.7 I mixen kunde 

arrangemanget sedan ändras genom att delar klipptes bort, flyttades eller kopierades. Arrangemangen 

utgick ifrån demoversioner av låtarna som sedan arrangerades om, i vissa fall mer, i andra mindre.

Den tekniska aspekten under inspelningen innebar att se till att instrumentet som valdes hittade 

en plats bland de andra instrumenten frekvensmässigt samt att det var tillräckligt stort, dvs hade 

tillräckligt mycket av de viktiga frekvenserna för instrumentet (t ex låga basfrekvenser om det var en 

bastrumma). I mixen gjordes sedan dessa ljud större eller mindre med equalizer, placerades i mixen 

med panorering, kompression och reverb, eller manipulerades med andra effekter för att passa in 

alternativt sticka ut från helheten.

En av den konstnärliga aspektens huvudfrågor var hur det skulle kännas när alla instrument var 

på plats, vilken subjektiv känsla helheten förmedlade. Då detta är just subjektivt var alla inblandade i 

projektet tvungna att hitta en gemensam vision vilken sedan skulle styra alla beslut. I inspelningsfasen 

rörde detta åter igen instrumentval men även känslan i framföranden, var man spelade eller var man lät 

bli. I mixen påverkades karaktären på instrumenten även ur ett konstnärligt perspektiv med effekter, hur 

de var placerade i mixen, var de togs bort, kopierades eller manipulerades i tonhöjd och tid.

2. Genomförande
Utgångspunkten för arrangemangen i låtarna var Murumbas demoversioner där hon spelar olika olika 

instrument men även sjunger delar som skulle ersättas (körer som blev saxofoner exempelvis). Mitt 

bidrag till det rytmiska innehållet kunde variera från att forma trumkompet helt (Raise Your Arrow) till 

att förstärka en befintlig rytm (Dig Deep). Inspelningstekniskt försökte jag se till att ljuden var stora 

7 Val av instrument och hur dessa spelar mot varandra.
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och kraftiga genom att exempelvis använda flera mikrofoner på ljudkällorna samt att dubbla funktioner 

och instrument. Detta för att ha kraftfulla ljud som sedan kunde göras mindre vid behov i mixen. 

2.1 Raise Your Arrow

Denna låt är inspelad med trumset och arrangerad med avsikten att ha avskalade verser och intensiva 

refränger. De övriga partierna fungerar som länkar mellan dessa: mellanspelen låter större än verserna 

med hjälp av reverb8 och utökat spel av trumslagaren där övergången från kantslag på virveltrumman 

till slag på skinnet samt en mer öppen hihat är det mest märkbara. Sticket är en filtrerad9 sektion som 

tar ner intensiteten för att sedan kunna bygga upp successivt via bryggan till sista refrängen.

Intro
Vers 1 Trumset, beatbox, brusljud från Moog10

Mellanspel Trumset, beatbox, klapp & stamp
Vers 2 Trumset, beatbox, brusljud från Moog
Mellanspel Trumset, beatbox, klapp & stamp
Refräng Trumset, samplad virveltrumma,11 beatbox, brusljud från Moog, klapp & stamp, 

tamburin
Stick Trumset (filtrerat)
Brygga Trumset, klapp & stamp, tamburin, flaskor 
Refräng 2 Trumset, samplad virveltrumma, beatbox, brusljud från Moog, klapp & stamp, 

tamburin
Outro Trumset, beatbox,klapp & stamp, tamburin

I verserna spelar trummorna i halvtempo för att i refrängen få en bastrumma som spelar på varje 

taktslag och på så sätt öka pulsen. Spelet på hihat är väldigt kontrollerat för att hålla det sparsmakat i 

verserna och sedan öka intensiteten i mellanspelen. I refrängerna används bara en cymbal på första 

taktslaget. 

8 Både artificiell och fysisk rumsklang används, den första i form av en effekt i Pro Tools, den andra genom att mikrofoner 
som tagit upp rumsljud tas in i mixen där denna del av låten börjar.

9 Filtret är ett lågpassfilter (Soundtoys effekt Filterfreak) som tar bort diskant på instrumenten den används på.
10 En synthesizer, Moog Voyager Old School, användes till att skapa ett brus som spelas tillsammans med varje slag på 

virveltrumman.
11 Denna virveltrumma är densamma som trumsetets, den har duplicerats och höjts i tonhöjd.
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Utöver trumkompet utgörs rytmen av beatbox, slagverk som tamburiner, maracas, handtrummor och 

fotstamp. Dessa lägger en motrytm mot den raka bastrumman i refrängen medan beatboxen är ett 

viktigt komplement till trumsetet i verserna. Den huvudsakliga tyngden i mixen kommer dock från 

trumsetets bas- och virveltrumma. 

Tekniskt sett har storleken på trumsetet maximerats i refrängerna för att sedan skäras ner i 

mellanspel och verser, detta genom att reglera antalet mikrofoner som hörs på de olika delarna. 

Virveltrumman har gjorts kraftigare med dubblering, reverb och ett kompletterande brusljud. De största 

ljuden kommer från två stereomikrofoner, en som går genom plåtreverbet och en som står i vestibulen12 

som sedan dessutom skickas till ett artificiellt reverb. Dessa hörs tillsammans i refrängen. Slagverken 

har fått liknande behandling: vestibulens naturliga reverb används i varierande grad på alla instrument, 

i synnerhet på fotstampet som dubblats med en stor marschtrumma. 

Konstnärliga beslut har i mixen påverkat balansen mellan slagverk och trumset genom att låta 

bastrumma och virvel bestämma huvudrytmen och låta slagverken göra motrytmer; om man tar bort 

alla rytmdelar utom trumsetet ska man ha kvar det viktigaste.

2.2 Free Ones

Alla rytminstrument spelades av Murumba. Här arbetar bastrumman som en stomme för hela låten och 

försvinner efter dess inträde ut ur mixen enbart på brygga 3. Den stora skillnaden mellan delarna ligger 

i tempot: verserna och sticket har en halvtempokänsla medan bryggorna och refrängerna dubblar 

tempot. Kantslagen på virveltrumman är inspelad i flera tagningar på varandra vilket gör att de 

avsiktligt inte träffar samtidigt och ger därmed en flam. 

12 Ett till trumrummet angränsande odämpat rum i The Music Shed.
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Intro/vers 1 Beatbox
Brygga Bastrumma, beatbox, kantslag på virveltrumma, maracas, beatbox 
Refräng 1 Bastrumma, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, maracas, handtrumma
Mellanspel Bastrumma, bastrumma 2, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, 

maracas, flaska, handtrumma
Vers 2 Bastrumma, bastrumma 2, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, beatbox
Brygga 2 Bastrumma, beatbox, kantslag på virveltrumma, maracas
Refräng 2 Bastrumma, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, maracas, 

handtrumma, beatbox
Mellanspel Bastrumma, bastrumma 2, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, 

beatbox, flaska, handtrumma
Stick Bastrumma, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, beatbox
Mellanspel/brygga 3 Handtrumma
Refräng 3 Bastrumma, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, maracas, 

handtrummor, flaska, beatbox

För Free Ones, Dig Deep samt The Biggest Drum spelades bastrumman in med en filtklubba och det 

lades stor vikt i att få ett kraftigt ljud med djup bas som inte var för dämpat. För att få detta användes 

liknande teknik som på trumsetet i Raise Your Arrow: flera mikrofoner på den utvalda trumman, två 

nära13 samt en stereomikrofon14 i vestibulen som tog upp rumsklang. Vidare skickades detta ljud sedan 

till ett plåtreverb15 som spelades in på två separata kanaler i Pro Tools. Dessa blandades sedan i mixen i 

varierande grad efter behov i de olika låtarnas partier. Utöver denna bastrumma användes en 

kombination av en stor och en gigantisk marschtrumma som ställdes på rad med resonansskinn mot 

resonansskinn. Ljudet från dessa hade en lång efterklang som också gick genom plåtreverbet och 

kopierades sedan för att kunna användas i olika låtar efter behov.

13 En AKG D112 vid slagskinnet samt en Neumann TLM102 vid resonansskinnet.
14 Stereomikrofonen som användes var en Royer SF12.
15 Teknisk förklaring av plåtreverb finns exempelvis hos Izhaki 2008, s 413
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Bastrumman som kommer in i början av låten (bryggan) och sedan ligger kvar är fast och fyllig i basen 

då denna tillsammans med beatboxen ska ange de lägsta frekvenserna. Det var viktigt att denna inte 

ringde okontrollerat för att inte gröta ihop basfrekvenserna i låten. I verserna kombineras denna med 

bastrumma 2 (bilden ovan) för ett kraftigare ljud som fungerar bättre med halvtempokänslan. 

Kantslagen på virveln spelades in med en mikrofon nära virveln samt stereomikrofonen i 

vestibulen. Dessa dubblerades sedan med handslag på en bänk som kopierades in från en annan låt. 

Detta ljud visade sig användbart då det komprimerades: rumsklangen i Murumbas hus där det spelades 

in bidrog med en karaktär som liknade en virveltrummas. Maracas, flaskor och handtrummor spelades 

också in där med samma stereomikrofon (Royer SF-12) vilket gav ljuden mer rumsklang än de hade 

fått i studion. 
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Kombination av bastrummor som togs upp med en mikrofon på vardera sida (bastrumma 2). Den mindre anslogs och 
resonansen fortplantade sig i den större.



Notraden för beatbox är ordnad som trumsetet i Raise Your Arrow, dvs bastrumma längst ner (F), 

virveltrumma i mitten (C) samt hihat längst upp (F). I slagverksraden är funktionen densamma även om 

det sker utbyte av instrument. Bastrumman är längst ner (F), därefter handtrumma (A), virveltrumma 

(C) och slutligen maracas högst upp (F) i hihatens funktion. 

Konstnärliga beslut som fattades i mixen var bl a importen av bastrumma 2 och handslaget mot 

bänken då dessa ljud gav mer tryck och variation åt låten.

2.3 Dig Deep

Även här spelades alla rytminstrument av Murumba. I denna låt baseras rytmen på beatbox som är med 

i stort sett alla låtens delar. För att detta inte ska bli ljudmässigt enformigt är det två spår av beatbox där 

det ena är uppdelat i tre frekvensregister: ett lågt för bastrumma, ett mellan för virveltrumma samt ett 

högt för hihat. Dessa varieras sedan för att få dynamiken i låten att variera. Då en marimba utgör en 

stor del av det rytmiska innehållet (såväl som det harmoniska) behövde låten inte kompletteras med 

lika mycket slagverk som de andra två. 
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Intro Beatbox 1, beatbox 2 (enbart mellanregister)
Vers 1 Beatbox 1, beatbox 2 (enbart mellanregister), bastrumma
Brygga Beatbox 1, beatbox 2 (enbart mellanregister) bastrumma
Refräng 1 Beatbox 1, beatbox 2 (fullt register), bastrumma
Mellanspel
Stick Beatbox 1 och 2 (fullt register), handslag på bänk, bastrumma, flaska, kind16

Mellanspel Beatbox 1, beatbox 2 (mellanregister), kind
Refräng 2 Beatbox 2 fullt register, bastrumma, handslag på bänk
Outro Beatbox 2 fullt register

Dig Deep, beatbox och delar av slagverk.

Bastrumman har i stort sett samma ljud som i Free Ones, men är något anpassad frekvensmässigt för 

att blanda sig bättre med beatboxens bastrumma. Handslaget på bänken är något mindre komprimerat 

här och låter väldigt likt kantslag på virveltrumma. Den högsta diskanten i rytminstrumenten står 

beatbox 2 för, vilken även har förstärkts med hjälp av reverb. Ett konstnärligt ställningstagande i denna 

låt var att jobba med begränsningen av slagverk och låta beatbox vara det dominerande 

rytminstrumentet. I mellanspelet före sista refrängen gjordes alla ljud med munnen som ett uttryck för 

denna vision.

2.4 The Biggest Drum

Alla rytminstrument spelades av Murumba. Som titeln anger var det fokus på trummor och den kanske 

mest karaktäristiska är den handtrumma som spelar på alla refrängdelar som ett tema. Det finns två 

16 Saxofonisten Annakalmia Clark Travers spelade utöver tenorsaxofon även på sina kinder.
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bastrummor som i Free Ones men här används bastrumma 2 mer som effekt, den utgör inte en 

fundamental del av de lägre frekvenserna.

Intro Bastrumma, handtrumma 1, kantslag på virveltrumma, tamburin, flaska
Refräng 1 Bastrumma,  handtrumma 1, handtrumma 2, kantslag på virveltrumma, 

tamburin, handtrumma, flaska
Vers Bastrumma, handtrumma 1, kantslag på virveltrumma, tamburin, flaska, bjällra
Refräng 2 (kort) Bastrumma, handtrumma 2, tamburin, flaska, bjällra
Stick Bastrumma, bastrumma 2, kantslag på virveltrumma, handslag på bänk, 

handklapp, vispar på kakform
Refräng 3 Beatbox, bastrumma, handtrumma 2, tamburin, flaska
Mellanspel Beatbox, bastrumma, bastrumma 2, handtrumma 2, tamburin, flaska
Refräng 4 Beatbox, bastrumma, bastrumma 2, handtrumma 2, tamburin, flaska, bjällra
Outro Bastrumma, handtrumma 2, tamburiner, kantslag på virveltrumma, bjällra

Handtrumma 1 är importerad från Murumbas demo17 av låten då vi inte fick till ett lika bra ljud vid 

inspelningen. Kantslagen på virveltrumman är inspelade på samma vis som tidigare men är torrare och 

ligger längre bak i mixen, i sticket försvinner nästan all rumsklang på dessa. Tamburinen och bjällran 

adderar diskant till hela låten och även slaget på flaskan gör helhetsljudet öppnare med hjälp av reverb. 

Handklappen, handslagen på bänken och visparna som spelar på kakformarna i sticket bidrar där med 

de högsta frekvenserna. Från tredje refrängen byggs de högre frekvenserna på ännu mer med beatbox. 

Konstnärliga beslut vid mixen av denna låt handlade om hur allt skulle få plats snarare än hur 

ljudbilden kunde fyllas ut. Låten har utöver alla rytminstrument redovisade här en marimba som spelar 

i stora delar och en i övrigt ganska full ljudbild vilket gör att många delar av det inspelade materialet 

fick klippas bort på olika partier i den färdiga mixen.

17 Murumba hade före produktionens början gjort demoversioner av alla låtar som skulle spelas in. Dessa hade i de flesta 
fall utöver sång slagverk, beatbox och piano. Dessa utgjorde utgångspunkten för hur en låt skulle spelas in eller 
förändras.
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3. Resultat
En metod i arbetet var att dela in trumsetets delar i funktioner som sedan kunde ersättas av 

slagverksinstrument. Detta var en försök att bygga något som liknade trumkompet i Raise Your Arrow 

där bastrumman ofta spelar på taktslag ett och virveltrumman på två och fyra. Arrangemangen byggdes 

med slagverk som tog ett trumsets roll. Virveltrumman ersattes i de flesta fall av handklapp, handslag 

på bänk och beatbox. Bastrumman ersattes ej med annat instrument men spelades däremot med annan 

teknik (klubba istället för pedal). Hihat och cymbaler ersattes av beatbox, tamburiner och bjällror. 
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Instrument/funktion, trumset Motsvarande funktion, slagverk
Bastrumma Marsch/bastrumma, beatbox, fotstamp
Virveltrumma Virveltrumma, handklapp, slag på skåpsbänk, 

kakform av aluminium som spelas med vispar, 
beatbox

Häng- och golvpukor Handtrummor, ex djembe, beatbox
Hihat Tamburin, maracas, flaskor, beatbox
Crashcymbal Tamburin, bjällror, beatbox
Ridecymbal Flaska, tamburin, beatbox 

Instrumenten behandlades sedan vid mixen på ungefär samma sätt som trumsetet (med flera när- och 

distansmikrofoner) för att få så likt resultat som möjligt. Då beatbox i samtliga låtar härmar ett trumset 

var det användbart och användes som ersättningsinstrument för alla funktioner.

4. Diskussion
4.1 Det konstnärliga perspektivet

Genom processen har det gällt att ha en vision som delats av Murumba och till viss del Lorio. Genom 

att alla tre varit delaktiga vid inspelningen har vissa ramar satts: instrumentering och grundläggande 

arrangemang. Men eftersom man kan flytta omkring och manipulera allt som spelas in i Pro Tools blev 

mixningsprocessen en viktig del i arbetet. Instrumenten som dubblerats, t ex beatboxens funktion av 

bastrumma med (riktig) bastrumma i Dig Deep, är ett resultat av min vilja att få stora ljud som jag 

sedan kan mixa. Det är oftast inget problem att göra ett analogt ljud litet: jag kan välja att använda 

enbart en av mikrofonerna och/eller skära bort frekvenser med en equalizer.  Tvärt om däremot är det 

svårare att få ett ljud större om det är fattigt i frekvenser från början. Så om ett ljud skulle ligga där en 

bastrumma traditionellt sett hade spelat i takten såg jag till att detta blev förstärkt av just bastrumma. 

4.2 Det tekniska perspektivet

Det hade varit ett betydligt större tekniskt problem om inte bastrummor använts eller om vi inte fått till 

slaget på bänken hemma hos Murumba. Dessa två ljud fyllde upp ljudbilden och gav kraft där det 

behövdes. När de sedan kombinerades med beatbox och handklapp fanns alla frekvenser som ett 

trumset upptar, även om det inte ger samma tryck eller briljans som cymbaler kan ge. Dig Deep var den 

låt jag var mest orolig för då jag bara hade beatbox som angav diskant och det krävdes en del 
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experimenterande för att få rytmen varierad och fyllig i de olika låtdelarna.

4.3 Hur blev det?

I mina öron blev Raise Your Arrow mer traditionell än de andra låtarna: ett konventionellt trumset fick 

stå för den rytmiska grunden i låten medan slagverk lades längre bak som ett komplement. Detta gav 

mer tryck i låten då trumsetets ljud är så dominant. Det gjorde även att ljuden konkurrerar hårdare i 

mixen, många ligger långt fram för att höras. Free Ones behöll mer luftighet och dynamik vilket gav 

mer plats till övriga instrument vilket även gjorde det lättare att ha instrument längre bak. Dig Deep 

skulle kunnat ha mer hiphop eller r'n'b i sig om trumset eller trummaskin hade använts, istället blev det 

en mer akustisk, vokal känsla över låten som visar mycket av Murumbas personlighet och lekfullhet. 

På samma sätt som i Free Ones finns det mycket luft och dynamik i mixen då instrumenten inte 

behöver konkurrera med ett (hårt spelat) trumset. The Biggest Drum är den låt jag känner emulerar 

trumset mest, det inte hade spelat så stor roll om den hade spelats in så. Hade en trumslagare spelat 

kompet likadant utan att använda hihat eller cymbaler hade man kommit väldigt nära den inspelade 

versionen.

Resultatet är inte enbart ett utslag av instrumentval utan även av inspelningsmetod: då 

Murumba lägger på spår för spår ges mer kontroll över varje del. Om trumset hade använts hade det 

behövts mycket tid till att bestämma exakt vad hihat och cymbaler ska göra för att uppnå samma 

resultat. Murumba hade mer kontroll över de tre låtarna utan trumset och de blev också mer lika hennes 

demoversioner vilket var avsiktligt.

Med trumsetet i Raise Your Arrow ger den kraftiga virveltrumman och pukorna en karaktär som 

inte finns i de andra låtarna. Att skillnaden ändå inte blir större än den är beror som sagt på att 

bastrumma används i båda fallen men även att cymbalspelet är väldigt restriktivt. Då låtarna inte 

befinner sig i en genre som bygger på en tradition där trumsetet har givna regler för hur det spelas är 

det också lättare att ersätta. Hade detta rört sig om en hårdrocks- eller punkinspelning eller någon form 

av musik där en öppen hihat skulle användas hade det varit betydligt svårare att vara utan dessa 

instrument.

Det jag lärt mig genom processen är att inte göra så stor skillnad på instrument, allt är ljud med 

olika frekvenser och konturer.18 För att göra en mix där inget saknas måste det finnas material som 

18 Attack och avklingningstid är två parametrar på ett ljuds kontur (envelope), 
http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/subscriber/article/grove/music/08868?
q=envelope&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit 20130520
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täcker upp det mesta av det hörbara frekvensomfånget. Spelar man in en låt med ett instrument kan 

man med fördel låta detta vara stort i mixen, spelar man in en med fyrtio bör de antagligen vara mindre 

då alla måste dela på samma frekvensområde. Om man kan höra detta redan när man spelar in är det en 

stor fördel: man kan då lägga fokus på att få ljud som är snygga i den del av frekvensomfånget där de 

kommer att framträda i den slutgiltiga mixen. Arbetet har också fört mig vidare i min ambition att 

kunna producera utanför genre, utan givna instrument och ändå få ett resultat som är konstnärligt 

intressant.

4.4 Återkoppling till frågeställningarna

Så, är det ljudmässigt (för) långt mellan Raise Your Arrow och resten av låtarna? Ja, det är inte helt 

smidigt att lyssna på låtarna i följd, man hör att det är två olika typer av produktioner: Raise Your 

Arrow är en mer mättad inspelning med betydligt fler instrument, mer tryck och mindre dynamik än de 

andra.

Kan jag arrangera, spela in och mixa slagverk och beatbox så att de fyller en roll i musiken som 

ett trumset normalt sett har? Det tycker jag att jag kan: rytmerna håller ihop mixarna och är 

fundamentet som binder ihop de andra elementen.

Är mixarna övertygande eller saknas trumsetet i ljudbilden? Då samtliga mixar framhäver 

Murumbas röst och melodier i första hand är den inbördes balansen i varje låt ordnad på samma sätt, 

trumset eller ej. Om trumsetet saknas eller inte är en smaksak, jag gör det inte.

5. Källförteckning
Elektroniska källor

Nationalencyklopedin. (2013-05-18) <http://www.ne.se>

Oxford Music Online. (2013-05-18) <http://www.oxfordmusiconline.com> 
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6. Bilagor

Loggbok, oktober till december 2012
Från praktikrapporten:

Efter flera sessions med t ex Irma Thomas, Chris Thomas King, Galactic, Trombone Shorty, Glen David  

Andrews och Rebirth kände jag mig ganska varm i studion och Ben frågade en dag om jag ville ha tid i  

studion till att spela in en egen låt. Jag svarade att jag helst skulle vilja producera ett band eller en artist från 

New Orleans: jag hade hört så många bra musiker här men inte alls lika många bra låtar, man lade inte lika  

mycket krut på att få partierna omväxlande utan körde mest på med samma groove. Ben har assisterat Tobias  

Fröberg som producerade Theresa Anderssons senaste skiva i the Music Shed och han kände en tjej som han  

visste ville ha lite svensk popkänsla på sina inspelningar. Nasimiyu Murumba har släppt ett fullängdsalbum 

och jobbat med massor av NOLA's musiker. Jag bad henne om demolåtar och fick ca tjugo. Av dessa valde 

jag ut två och började klippa ner dem: de hade ganska många transportsträckor som inte gjorde något för  

låtarna, fyllde mest ut. 

Sön 21 oktober

D fortsätter sin session och jag kommer bara in för att rigga ner på kvällen. På eftermiddagen träffar jag  

Nasimiyu för första gången på ett kafé i Marigny och lyssnar på 4-5 demos av 20 totalt. Vi snackar och  

försöker hitta gemensamma utgångspunkter för produktion av 2-3 låtar som ska spelas in den 3 november.  

Hon är väldigt peppad och det känns som att det kan komma ut nått bra av det här, det gäller nog mest att  

hitta musiker som är lagom vana vid hennes musik: kan dom den för bra kanske dom är svåra att ändra på,  

kan dom den inte alls tar allt längre tid.

De två sista veckorna jag var där planerade vi en inspelningsdag och jag skickade mina nedklippta versioner  

av hennes demos så hon fick vänja sig lite vid dom. Vi bytte även referenser med varandra så vi kunde enas  

om riktning och här dök bl a Florence and the Machine och Janelle Monae upp. Vi fick tag i en trummis vid  

namn Max (hade spelat på Andrew Duhon's session), jag spelade elbas, Nasimiyu piano och Ben spelade in.  

Vi satte ljud och grunder mellan kl 10 och 15, därefter gjorde vi så mycket overdub vi hann och orkade.

Förproduktion

Demolåtarna hade spelats in av Murumba som ett led i förproduktion och arrangemang, detta hade 

gjorts i Apples inspelningsmjukvara Garageband19 och bestod av sång, piano och slagverk.

19 http://www.apple.com/se/ilife/garageband/what-is.html   20130518
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Raise Your Arrow, första inspelningen

Förberedelserna jag gjorde var att skapa projekt20 i mjukvaran Pro Tools där jag lade in artistens 

demoversioner av låtarna som skulle spelas in. Sedan såg jag till att projektens tempo stämde med 

demolåtarna så att vi kunde höra en metronom i rätt tempo till varje låt. Detta gav möjligheten att 

samtidigt höra metronomen och demoversionen och spela till dessa då vi började lägga delarna till de 

nya versionerna. 

Producentrollen: Jag utgår från att text och melodi är något som ska förstärkas av 

rytminstrumenten. Detta innebär att alla involverade bör vara överens om hur låten man för tillfället 

jobbar på ska 'kännas'.

Då vi träffades för första gången och diskuterade riktning kom bandet Florence + the Machine 

upp och det var dit jag ville styra ljudbilden. Jag tänkte stora, hårda trummor som med hjälp av reverb 

ligger lite längre bak i ljudbilden men ger en solid, energirik grund. Vi hyrde in trummisen Maxwell 

Zemanovic som vi hade spelat in i studion för artisten Andrew Duhon några veckor tidigare. Själv 

spelade jag bas och arrangerade. Trummorna och basen hade jag redan bestämt vad de skulle göra, 

pianot såg jag till att det inte krockade med bastoner eller körstämmor. Under denna process uppstod 

konflikter några gånger med Nasimiyu Murumba angående de stadiga beats jag ville ha, hon ville hålla 

sig närmre demoversionerna som byggde mer på slagverk med markeringar utanför taktslagen. Jag 

hade dock veto då premisserna var att jag testproducerade mot att hon fick studiotiden gratis. Vad alla 

tre ville göra var att utveckla hennes låtar men vi hade förmodligen lite olika versioner i huvudet så det 

gällde att bygga upp förtroendet. Jag visste att jag inte ville göra samma sak som gjorts på Rules Aren't  

Real, dvs bygga en groove på slagverk och sång utan att förstärka taktdelar eller partier som framhäver 

sången och melodierna. I många fall har låtarna på denna skiva improviserade delar som adderats till 

varandra utan någon tanke på totalintrycket av delarna, det är svårt att höra vad som är vers, mellanspel 

eller refräng. Musiken saknar en sak som jag skulle säga i stort sett all framgångsrik musik har: 

tydlighet. Detta innebär inte att man måste följa en bestämd mall vad gäller uppbyggnad, snarare att 

man funderar på om eller hur mycket man vill förvirra eller överväldiga lyssnaren, och när i låten. Är 

det till exempel någon mening att lägga på de där extra stämmorna i en låt som handlar om ensamhet? 

Vilken effekt får de? 

Raise Your Arrow lät i mina öron som en kampsång, jag såg framför mig en karneval av folk 

som spelade på trummor och sjöng refrängen.  Jag ville blanda detta med ett trumarrangemang à la 

20 Varje låt har sitt eget projekt, eller session i Pro Tools med sitt individuella tempo.
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Florence + the Machine21. Uppbyggnaden i artistens originalversion utgörs av en lång sträcka efter 

introt där man har enbart sång och piano. Man får vänta till andra refrängen innan alla delarna kommer 

in, vilket är över fyra minuter in i låten. Arrangemanget är väldigt sparsmakat och ämnesmässigt 

kontraproduktivt; texten och sångmelodin säger en sak men musiken och kompet något helt annat.

Fortsättning, februari till maj 2013 

Free Ones, Dig Deep, The Biggest Drum spelades in parallellt, skulle ett instrument vara med i flera 

låtar bytte vi till nästa så fort en var färdig. Free Ones hörde jag först då jag valde ut de första två jag 

skulle testproducera under min praktik och Murumba sa rakt ut att hon var rädd om den låten och skulle 

tycka det var jobbigt om jag ändrade för mycket i den. Vid det tillfället valde jag bort den men för 

albumet var det dags vilket var kul då det är en av hennes starkaste låtar. Dessutom verkade hennes oro 

ha lagt sig då det var dags, det hela blev ganska lekfullt. Här gällde dock regeln: inget trumset eller 

trummis. Genomförandet av inspelningen var densamma som för Raise Your Arrow: Demoversionerna 

togs in i inspelningsprojekten och därefter adderade vi del för del. Vi började med en bastrumma som 

spelades till klick22 med en stor klubba, därefter följde tre pålägg av kantslag på virvel. Dagen därpå 

kom blåssektionen från bandet Naughty Professor23 och spelade trumpet, alt- och tenorsaxofon. Dag tre 

hade vi en bassist från Nasimiyu Murumbas band där och därmed hade vi tillräckligt mycket att sjunga 

över utan att behöva ha på demon i bakgrunden. Fjärde dagen gjorde vi beatbox och all sång, sista 

dagen var vigd åt slagverk och annat för att addera och bygga upp till en större mix. Låten har dock 

inga ackordinstrument. Dig Deep och The Biggest Drum kom till samtidigt på samma sätt men med 

andra instrument och delvis andra musiker.

Mix, professionell trumslagare kontra innovativ artist

Varje låt korrigeras rytmiskt och tonalt i sådan mån att det låter bättre men inte maskinellt. Var denna 

gräns går är subjektivt men en van musiklyssnare bör kunna hitta sin egen gräns och jobba därefter. En 

inspelning som Maxwell Zemanovic spelar på innebär konsekvent styrka och ton i varje slag samt en 

dynamik som följer låten. Det behövs inte justeras något rytmiskt för att låta 'professionellt', skulle det 

göras är det ett konstnärligt beslut (man vill ha resultatet mer maskinellt). De andra mixarna där 

Murumba spelar börjar med ca sex timmars redigering (ibland mer) där varje spår ses över och låses i 

21 Låten Shake it Out från albumet Ceremonials var en återkommande referens för trumljudet.
22 Automatisk metronom i inspelningsprogrammet som följer projektets tempo.
23 Mer info om detta band finns här: https://www.facebook.com/NPFUNK 20130517
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varierande grad rytmiskt. Detta då de olika instrumenten kan bilda ett mindre kaos då de inte träffar på 

taktslagen vilket gör att hela inspelningen kan låta amatörmässig. All musik som hörs dagligen där allt 

är hundra procent organiserat rytmiskt och tonalt, gör lyssnaren ovan vid annat.
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