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Abstrakt 

Syftet med mitt arbete var att jag ville ta reda på hur jag kunde effektivisera min 
skapandeprocess för att kunna färdigproducera en hiphoplåt om dagen.  

Jag producerade fyra låtar. Genom att kartlägga mina beteenden i min skapandeprocess 
kunde jag med hjälp av litteraturstudier plocka fram metoder för att öka min kreativitet 
och effektivitet. 

Nyckelord 
Hiphop, musikproduktion, låtskrivande, effektivisering, instrumentaler, samplingar, 
MPC 2000XL, Maschine, Pro Tools. 
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1. Inledning 
Mitt examensarbete kommer att handla om hur jag effektiviserar tiden i min 
skapandeprocess. Jag har precis registrerat ett företag som ska sälja  
hiphopinstrumentaler . Att framställa en instrumental tar ganska lång tid jämfört med 1

hur mycket jag kan ta betalt, därför vill jag undersöka och hitta metoder för hur jag kan 
effektivisera min tid. 

1.1. Sampelbaserad hiphop 
Skapandeprocessen i hiphop ser ganska annorlunda ut jämfört med andra genrers enligt 
mig. Man använder sig av en metod som kallas för att sampla när man bygger upp sin 
låt. Att sampla innebär att man stjäl/lånar ett musikstycke från en redan existerande låt 
och använder det som ett element i sin hiphoplåt. Detta musikstycke kallas för sampling 
och brukar oftast vara taget från en vinylskiva, vilket skapar ett visst sound. 
En sampling kan komma från vilken genre som helst, men oftast brukar man sampla 
från soul- och jazzgenren 

Man brukar klippa upp sitt musikstycke eller sampling till kortare samplingar. 
Dessa brukar man placera ut på varsin pad  på en sampler . När man har placerat ut sina 2 3

samplingar på samplerns pads kan man spela på padsen och på så sätt skapa nya rytmer 
och melodier av musikstycket. Man kan säga att man kastar om ordningen på 
musikstycket. Efter att man är nöjd med sin ”nya” loop  brukar man lägga på trummor 4

och eventuellt bas, vilket skapar ett hiphopbeat . Oftast brukar man använda en MPC 5

eller en Maschine som är exempel på samplers med pads. 

 Låt utan sång eller rap.1

 En pad på en sampler är som en tangent som spelar upp en sampling om man trycker på den.2

 Apparat eller mjukvara som kan spela upp samplingar.3

 Upprepning av ett rytm, ackord eller melodislinga som används för att bygga upp en låt.4

 Annat ord för hiphopinstrumental.5
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Ovan är ett exempel på en uppklippt sampling, eller ”choppad” 
sampling som det också kallas. Varje ”ny” sampling är utplacerad på en av MPC:ns gråa 
pads. Klickar man på en pad så spelas samplingen upp. Det som kännetecknar 
sampelbaserad hiphop  är att det ofta låter väldigt ”skitigt” och ”hackigt”. Man hör ofta 6

bruset från den gamla vinylskivan och de plötsliga hacken mellan samplingarna, vilket 
är ett sound som kännetecknar genren.  

1.2. Min skapandeprocess  

Problemet med att sampla andras musikstycken är att det är olagligt. Det jag istället gör 
är att jag använder egenkomponerade musikstycken som jag samplar ifrån. Jag skriver 
alltså ett stycke musik som jag sedan mixar och lägger på vinylbrus på, för att det ska 
låta som att låtens källa kommer ifrån en vinylskiva. Jag ”choppar” upp min sampling 
och skapar mitt beat. Jag skapar alltid mina samplingar medvetet i fel tempo (ca 10 bpm 
för långsamt) för att få till ”pitcheffekten” som är en bieffekt av att tvinga in 
samplingarna till rätt tempo. Med pitcheffekten kan instrument och röster röra sig 
utanför sitt register. Ett exempel på ”pitcheffekt” är den klassiska smurfrösten 

Jag brinner för denna typ av produktioner, eftersom jag på ett kreativt sätt kan skapa 
sampelbaserad hiphop utan att sampla andras musikstycken. Jag gillar att skriva 
melodier, vilket då blir nödvändigt när jag vill använda dessa för att skapa 
instrumentaler. 

 Hiphop uppbyggd på samplingar.6
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1.2.1 Så här ser hela min process ut 

Delmoment 1, framställandet av sampling: 
• Skriva ett stycke musik. 
• Arrangera och producera musikstycket. 
• Lägga på vinylbrus. 
• Mixa stycket/samplingen. 

Delmoment 2, skapandet av beatet: 
• Förberedande av sampling (”choppa” samplingen och placera ut den på pads samt 

pitcha upp samplingen till rätt tempo). 
• Skapa loopar av samplingen. Lägga på trummor och bas (om så önskas). 
• Arrangera upp låtens form och skapa intresse i beatet. 

Delmoment 3, mixning: 
• Mixa låten. 

För mig tar det fyra till fem dagar att skapa en sån här typ av produktion. 

1.3.  Hypotes 
Min hypotes är att det som tar längst tid i min skapandeprocess är inte den aktiva tiden 
jag lägger ner på en låt utan den passiva tiden. Med passiv tid menar jag när man är 
mållös, oinspirerad och okoncentrerad eller när man väntar på att badbollen på sin Mac 
ska snurra klart. Jag tror att all passiv tid tar väldigt mycket på krafterna och bidrar till 
frustration och prestationsångest. Jag tror också att om jag byter ut all passiv tid mot 
aktiv tid så kommer jag att effektivisera min skapandeprocess. 

2. Syfte 

Jag vill ta reda på hur jag kan effektivisera min skapandeprocess för att kunna 
färdigproducera en hiphoplåt om dagen. 

Frågeställningar:  

Hur hamnar jag i flow  i min skapandeprocess? 7

Hur kan jag behålla koncentrationen uppe ? 

Finns det tekniska lösningar som kan effektivisera min skapandeprocess?  

 Ett tillstånd av fullständig koncentration som åtföljs av en euforisk känsla och en upplevelse av absolut 7

målmedvetenhet.
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3. Metod 

Totalt skrev jag fyra låtar. Den första låten, skrev och producerade jag utan några 
förplanerade tillvägagångssätt, d.v.s. på det sätt som jag vanligen gör. Detta gjorde jag 
för att få en utgångspunkt för jämförelser av likheter och skillnader i de följande låtarna.  

I arbetet med de kommande tre låtarna var målsättningen att via en loggbok kartlägga 
problem och ineffektiv tid som uppstod i min skapandeprocess. Genom att skapa en 
medvetenhet kring vad som tog lång tid i processen kunde jag med hjälp av 
litteraturstudier hitta metoder för att effektivisera min tid. 

Jag anser att min metod var bra, då jag både kunde studera området via litteratur och 
sedan pröva det teoretiska i praktiken. Jag anser också att totalt fyra låtar är en bra 
grund för ett rättvist resultat. För att veta när en låt är klar satte jag upp ett antal krav för 
varje låt. 

Mätbara krav 

Generellt: 

• Genre: hiphop. 
• Stil: sampelbaserad. 
• Låtlängd: 2:45 - 5:00 minuter. 

Sampling: 

• Samplingen ska vara egenkomponerad. 
• Samplingen ska vara varierande för att ge valmöjlighet till fler låtdelar. 
• Det ska låta som att samplingen kommer från en vinylskiva. 

Beat: 

• Beatet ska innehålla minst två låtdelar. 
• Det ska finnas intresse i låten t ex förändringar i trummor eller sampling.  
• Beatet ska innehålla element som ger en känsla av detaljer, t ex chimes eller cymbaler 

som spelas baklänges. 

Mix: 

• Volymskillnaden mellan instrumenten ska vara balanserad. 
• Mixen ska ha vara intressant att lyssna på. 
• Mixen ska ha ett djup. 
• Mixen ska ha ett balanserat frekvensomfång. 
• Mixen ska ha en kontrollerad dynamik. 
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Personliga krav 

• Samplingen och beatet ska tilltala mig. 
• En låt är inte klar förrän jag personligen är nöjd med den. 

3.1. Litteraturstudie 

Jag valde att studera böckerna Kreativitet , Kreativitetskoden  och Om kreativitet och 8 9

flow  för att undersöka om kreativitet och flow kan bidra till en effektivisering i min 10

skapandeprocess. I böckerna kan man bland annat läsa om inspiration, mål och 
motivation, som enligt mig har en enorm påverkan på hur lång tid den kreativa 
processen tar. Jag valde boken Kreativitet eftersom den innehåller bra verktyg för att 
utveckla sin kreativitet samt för att den är riktad till universitets- och högskolestudenter. 
Jag valde Kreativitetskoden eftersom den förklarar flowets och kreativitetens olika 
delar, samt beskriver hela processen från ide till succé. 
Jag valde boken Om kreativitet och flow eftersom det är en sammanställning av 
framgångsrika författare och forskares syn på begreppet kreativitet och flow. 

 Jag läste The Secret  och The 50th Law  för att hitta motivation och positivitet, vilket 11 12

motverkar att jag ger upp i min skapandeprocess. The Secret är en av de bästsäljande 
självhjälpsböckerna på marknaden och därför anser jag att den är relevant för mitt 
arbete. The 50th Law valde jag eftersom det är en motivationsbok skriven av bland 
annat rapparen 50 Cent. Boken kändes relevant för att få inspiration och motivation 
eftersom jag producerar hiphop. 

För att ta fasta beslut i min skapandeprocess så läste jag Beslutshandboken  för att hitta 13

tips om beslut. Boken kändes relevant eftersom den presenterar konkreta strategier för 
att ta beslut. 

3.2. Att mäta effektivitet 

Jag kommer att mäta min effektivitet genom att se hur många arbetspass som krävs per 
delmoment. Varje arbetspass är fyra timmar och klockan går inte att pausa vid påbörjat 
pass. Anledningen till att jag mäter i arbetspass är för att även kunna mäta utebliven 
arbetstid, som kan uppstå vid dålig koncentration eller rastlöshet. Att mäta i arbetspass 
gör också att jag slipper notera de exakta minuterna där jag har varit effektiv/ineffektiv, 
vilket skulle ta fokus från mitt skapande. 

 Brodin, 2014.8

 Jacquemot, 2013.9

 Klein & Ödman, 1990.10

 Byrne, 2009.11

 50 Cent & Greene, 2009.12

 Krogerus & Tschäppeler, 2013.13
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3.3. Material 
Jag kommer att skriva och arrangera mina låtar hemma där jag har tillgång till de olika 
samplingsbibliotek som jag behöver i min skapandeprocess (se bilaga). 

Jag kommer att mixa mina låtar i skolans studior, där det är bra lyssning och akustik.  

4. Avgränsningar 
Jag kommer inte beskriva låtarnas exakta utformning i mitt genomförande mer än när 
det dyker upp en förändring som är intressant för arbetets syfte och frågeställningar. 

Jag har valt att redovisa mina arbetspass med många detaljer, eftersom detta visar hur 
min inspiration och mina tillstånd av flow växlar beroende på många detaljer och val 
som uppstår under ett arbetspass. 

5. Genomförande 

5.1. Låt 1: ”At The Top” 

5.1.1. Arbetspass ett, delmoment ett, sampel (första dagen) 

När jag påbörjade ”At The Top” hann jag nästan på en dag att skriva och producera klart 
alla samplingarna som jag skulle använda i min låt. Jag förlorade en timme i 
låtskrivarprocessen på grund av låg inspiration, men efter att jag kom på min 
huvudmelodi hamnade jag i ”flow”.  

Parametrar för flow är: 

1. Aktiviteten är utmanande och kräver personliga resurser 
2. Man är absorberad av det man gör 
3. Det finns tydliga mål och omedelbar återkoppling 
4. Man är fullt koncentrerad på uppgiften 
5. Man har en känsla av att utöva kontroll 
6. Man är inte medveten om sig själv 
7. Tidsuppfattningen är förändrad 
8. Flowupplevelsen är ett självändamål  14

Parametrarna i listan stämde bra överens med det tillstånd som jag upplevde. 

I min vardag brukar jag spela in melodier som plötsligt dyker upp i mitt huvud på min 
telefon, dock brukar jag glömma bort min melodibank när jag skriver låtar, vilket jag 
gjorde under den här låtens uppkomst. Till nästa låt ska jag utnyttja denna melodibank 
för att spara tid. Det kommer innebära att jag inte behöver ”tvinga fram” melodier och 
förlora timmar på att vara oinspirerad. Det blir nästan som att melodierna skriver sig 
själva. 

 Jacquemot, 2013, s. 80-8414
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Efter ca två timmar av inspiration och flow kände jag att jag tappade koncentrationen. 
Der beslut som jag tog kändes plötsligt inte lika säkra och jag upplevde en rädsla av att 
förstöra det jag hade åstadkommit snarare än en nyfikenhet av att fortsätta mitt 
skapande. I detta skede beslöt jag mig för att ta lunch. 

5.1.2. Arbetspass två 

Efter min lunch påbörjade jag mitt andra arbetspass och drevs av en nyfikenhet att 
öppna projektet. Det jag hade åstadkommit på föregående arbetspass blev jag väldigt 
nöjd med. När jag skulle börja jobba med min låt upplevde jag återigen en rädsla av att 
inte prestera lika bra som innan lunchen, det vill säga en känsla av prestationsångest. 
Jag beslöt mig för att börja skriva en helt ny låtdel istället för att jobba vidare på den 
gamla. Jag tänkte att detta skulle ta bort min prestationsångest.  
Jag började med att klicka på ”save as”, inte för att jag inte hade sparat utan snarare för 
att den knappen tillät mig att ”släppa loss” och göra fel. För mig fungerade detta som en 
metod för att komma vidare. 

5.1.3. Arbetspass tre, sample (dag två) 

Under arbetspass tre färdigställde jag min sampling. Samplingen blev väldigt lång vilket 
skapar valmöjligheter i låtens nästa delmoment. Dock är jag medveten om att jag inte 
kommer att ha användning för allt material eftersom det är upp mot två minuter. Jag 
”safeade” helt enkelt för att inte gå miste om en bra idé. Detta kallas Divergent 
tänkande och är ganska tidskrävande. Det divergenta tänkandet innebär att man kan 
tänka i olika riktningar och på det viset finna nya ideér och sätt att lösa en uppgift. Det 
finns alltså mer en ett rätt svar.  Jag skulle kunnat spara tid genom att ta fasta beslut, 15

det vill säga konvergent tänkande. Konvergent tänkande är inriktat på att finna en 
förutbestämd korrekt lösning på ett problem. Man följer ett antal logiska steg för att 
komma fram till EN lösning, vilket då uppfattas som rätt lösning.   16

5.1.4. Arbetspass fyra, delmoment två, beat (dag tre) 
Under arbetspass fyra började jag att producera själva ”beatet” till min första låt. Jag 
förberedde samplingarna genom att pitcha upp dem till låtens sluttempo, 90 bpm. Jag 
kände att jag hade ett tydligt mål med låten. 

Ett problem som uppstod var att någonting inte riktigt stämde överens med pitchen och 
tempot på själva samplingen. När tempot var rätt på refrängen lät det otajt på versen, 
och tvärt om. Detta problem skulle inte ha uppstått om jag hade vetat det exakta 
förhållandet mellan pitch och tempo. Jag borde även ha kvantiserat  mer noggrant. 17

Problemet med tempot var otroligt irriterande. Det förstörde hela mitt arbetsflöde och 
det slutade med att jag stängde ner projektet av ilska. Efter cirka en timme fann jag mod 
igen att öppna projektet. Till sist löste jag problemet genom att låta verssamplingen 

 Jacquemot, 2013, s. 2415

Jacquemot, 2013, s. 2616

 Korrigera noter till exakta notvärden.17
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börja spela några millisekunder innan själva anslaget. Jag kunde sedan gå vidare med 
låten. 

5.1.5. Arbetspass fem, beat (dag fyra) 

Under arbetspass fem fortsatte jag att arbeta på produktionen av beatet. Jag upplevde att 
beatet behövde bli intressantare. Jag brukar inte gillar att blanda in syntar i mina 
hiphopproduktioner, men inspirerad av min favoritgrupp Dilated Peoples, som ibland 
blandar in synteffekter i sina låtar så flyttade jag mig utanför min bekvämlighetszon och 
testade att lägga på liknande effekter på min låt. Min kreativitet spårade ur och det blev 
bara mer och mer effekter. Plötsligt lät det som en ”EDM-hipoplåt”, som en av mina 
studiekamrater så vackert uttryckte det. Även om jag testade nya saker utanför min 
bekvämlighetszon upplevde jag att jag var effektiv i mitt skapande, och hade väldigt kul 
på köpet. Jag hittade ett citat i Kreativitetskoden som passade väldigt bra in här: ”Att 
vara kreativ handlar om att våga gå utanför det inlärda och självklara”.   18

5.1.6. Arbetspass sex, delmoment tre, mix (dag fem) 
På den femte dagen mixade jag min första låt, vilket tog ett arbetspass. Jag känner inte 
att jag behöver någon effektivisering på det här delmomentet, eftersom jag anser att fyra 
timmar är ganska lagom för att en mix skall hinna bli färdig och genomarbetad. 

5.1.7. Effektivitet 
Delmoment 1 (sampel): 3 arbetspass 
Delmoment 2  (beat):    2 arbetspass 
Delmoment 3 (mix)       1 arbetspass 
Totalt 6 arbetspass under 5 dagar. 

 Jacquemot, 2013, s. 1518
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5.2. Låt 2: ”Wings Of Wisdom” 

5.2.1. Förarbete 

5.2.1.1. Template i Maschine: 

En teknisk effektivisering var att jag gjorde en projekt-template  till min Maschine. 19

Detta gör att jag slipper ställa in ”fixed velocity” , ”choke groups" , ”monofoniska 20 21

pads”  samt utgångslängden på alla ”patterns"  varje gång jag startar ett nytt projekt 22 23

(termerna har inte så stor betydelse). Detta kommer helt klart bidra till en effektivisering 
av min skapandeprocess. 

5.2.1.2. Morfologiska rutor: 

Jag blev inspirerad av beslutshandboken där det står om den schweiziske fysikern Fritz 
Zwicky. Han kom på en problemlösningsmetod som kallas för morfologiska rutor, som 
innebär att en enhet utvecklas genom en kombination av en mängd olika redan 
existerande enheters egenskaper. Denna metod brukar användas när man tillverkar bilar. 
Man skriver t ex upp olika motorer, typer av säten, fordonstyp och andra parametrar. 
Kombinationen mellan de olika parametrarna skapar en ny enhet.  24

Min idé var att kunna ersätta bildelar med de parametrar som ingår i en låt, t ex bpm, 
rytm, antal ackord, instrument och så vidare. Jag tror att när jag får alla parametrar 
framför mig har jag lättare att få en tydlig bild över vad jag vill göra för typ av låt och 
därmed öva på att ta fasta beslut. Jag tror att det här är ett sätt att komma igång snabbare 
i mitt skapande, eftersom jag skapar ramar att jobba utifrån.  

I mitt skapande har jag upplevt att jag har mer divergent tänkande än konvergent 
tänkande. Ett exempel är att när jag har hittat en lösning som jag tycker fungerar bra 
brukar det sluta med att jag testar flera lösningar i en rädsla att gå miste om en ännu 
bättre lösning. Detta blir naturligtvis tidskrävande och jag tror att min idé om 
morfologiska rutor kan vara en bra metod för att jämna ut min balans mellan konvergent 
och divergent tänkande. Målet är att ha en perfekt balans så att man kan kläcka idéer på 
löpande band och sedan kunna realisera och ta vara på de idéer som är bra. 

 Mall med sina egna grundinställningar i ett musikprogram.19

 Statiskt anslag på alla tangenter.20

 När man trycker ner en ny tangent tystnar den tidigare.21

 Endast en pad eller tangent kan spela i taget.22

 Term för ett särskilt instruments loop i samplen Maschine.23

 Krogerus & Tschäppeler, 2013, s. 28-31.24
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Morfologiska beslut: 
Jag skapade morfologiska rutor utifrån parametrar som är relevanta för min 
skapandeprocess. När jag såg alla rutorna framför mig tog jag besluten på magkänsla. I 
tabellen nedan kan man se mina morfologiska rutor och beslut. 
 

Mina morfologiska beslut enligt tabellen ovan: 
Bpm:                                                     90-95. 
Dur/moll:                                              moll. 
Antal ackord:                                        4 
Leadinstrument:                                    gitarr. 
Sound på trummor:                               vinylsamplingar.        
Trumkomp:                                           swing. 
Daw för produktion av sampling:         Pro Tools. 
Daw/sampler för produktion av beat:   MPC 2000 xl. 
Stil:                                                        luftig. 

5.2.1.3. Pitchschema: 

För att få till ”pitcheffekten” på mina samplingar måste jag pitcha upp/ner samplingen, 
vilket resulterar i att tempot förändras. Detta gör att jag måste skriva och producera 

Utformning 
1

Utformning 
2

Utformning 
3

Utformning
4

Utformning
5

Utformning
6

Bpm 80-85 85-90 90-95 95-100 105-110 110-115
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samplingen i ”fel tempo” och sedan pitcha den till rätt tempo. Under förra låten 
chansade jag bara på ett tempo att producera samplingen i, vilket skapade problem när 
jag skulle ”tvinga in” samplingen i sluttempot. Nu har jag däremot tagit fram en mall 
som beskriver förhållandet mellan pitch i semitoner och tempo i bpm så att jag inte 
behöver chansa. Nedan är en bild på pitchschemat som jag hämtade från internet. 

Ovan är ett pitchshema som visar förhållandet mellan pitch och tempo.  25

5.2.2. Arbetspass ett, delmoment ett, sampling (dag ett) 

Nyfikenhet är en av de viktigaste grundstenarna i kreativitet och när jag började på min 
andra låt, ”Wings Of Wisdom", var jag otroligt nyfiken på att testa melodin från min 
melodibank i telefonen, de morfologiska rutorna och om mitt pitchschema skulle 
fungera. 

Eftersom det var länge sedan som jag spelade in gitarr kändes det roligt att få variera 
min skapandeprocess. Detta gjorde att jag hade väldigt kul under inspelningen och jag 
fick en känsla av kreativitet. Jag spelade in ackord på pianot utifrån mina morfologiska 
rutor. Inspirerad av ordet ”luftighet” lade jag på stråkar och ett ensamt valthorn som 
sedan ersattes av en solotrumpet. Trumpeten tar sedan över melodin, eftersom jag fick 
en idé om att det skulle passa bra med en trumpet i låtens intro, brygga och möjligen 
även i låtens outro. 

Mina morfologiska rutor blev som en hjälpmotor för att komma igång med kreativiteten 
och gav mig samtidigt en överblick över min vision med låten. Hittills har denna metod 
gett mig en rivstart i skapandet av låten och jag har känt mycket nöje och effektivitet i 
skapandeprocessen. 

 Ruminating with Duncan: Pitch Shift Calculations. 2015. Ruminating with Duncan: Pitch Shift 25

Calculations. [ONLINE] Available at: http://www.incidentnormal.com/2014/01/pitch-shift-
calculations.html. [ Besökt 11 Maj 2015].
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5.2.3. Arbetspass två, delmoment ett, sampling (dag två) 

Jag började mitt andra arbetspass med att öppna projektet men eftersom det återstod 
ganska tråkiga moment skrev jag en ”att göra lista” för att systematiskt kunna bocka av 
en punkt i taget. Jag föreställde mig att varje ”avbockning” skulle medföra en belönande 
effekt. Listan löd: 

• Välja rätt gitarrtagning. 
•  Fejda in och ut gitarrklippen. 
•  Ställa in rätt velocity på alla midiinstrument. 
•  Kvantisera alla midiinstrument, ej 100 %. 

Trots min lista kom jag inte till skott. Jag bockade av de första två punkterna, men jag 
blev genast rastlös och okoncentrerad. 

Efter en lång rast bockade jag av de sista två punkterna på listan. Jag kände mig dock 
inte så effektiv. 

5.2.4. Arbetspass tre, delmoment två, beat (dag två) 

På eftermiddagen under dag två så påbörjade jag att producera mitt beat. Enligt besluten 
som jag tog utifrån mina morfologiska rutor tänkte jag producera mitt beat på min Mpc 
2000xl. Anledningen till att jag ville göra beatet på MPC:n är att dess begränsningar 
bidrar till att man måste ta fasta beslut. Eftersom att förarbetet tar något längre tid på en 
MPC:n än på Naive Instruments Maschine så gäller det att man är säker på hur man vill 
att slutresultatet ska låta. Det kanske låter konstigt att välja en Mpc:n om jag vet att det 
tar längre tid att göra förarbetet på den än på min Maschine, men jag tror att detta kan 
vara ett steg till att öka mitt konvergenta tänkande och våga ta fasta beslut. 

Efter en timmes förarbete insåg jag att samma arbete på min Maschine hade tagit 
mindre än en minut. Insikten om hur mycket tid jag la ner i onödan gjorde mig enormt 
sur och gav mig en ”funderare”. Jag beslöt mig för att trycka på strömbrytaren på 
MPC:n (vilket raderar allt) och göra om samma sak på min Maschine. Det tog knapp två 
minuter och jag kunde jobba vidare i ett högre tempo. 

Jag visste som sagt att det tog längre tid att producera på MPC:n, men jag hade glömt 
bort att det tog så här lång tid. Vetskapen om att det gick snabbt när jag jobbade på min 
Maschine gjorde att jag ville bevisa för mig själv hur snabbt jag kunde arbeta. Jag fick 
in ett arbetsflöde och jobbade med snabba beslut. 

Det kändes som att alla beslut jag tog gav en belönande effekt. ”Titta på mig, jag kan ta 
de här besluten väldigt snabbt för att jag har kunskapen!” 
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5.2.5. Arbetspass fyra, delmoment två, beat (dag tre) 

Nyfiken på hur insatsen jag åstadkom under dag två lät öppnade jag mitt projekt. Det lät 
väldigt bra tyckte jag, men jag behövde utveckla det jag hade för att skapa intresse. 
Efter 40 minuter gav jag upp i frustration. Jag kände mig mållös. Jag kom inte in i 
samma flow som jag hade dagen innan. Det kändes som att jag var en bättre låtskrivare 
och producent under gårdagen och att jag hade tömt mitt förråd på inspiration.  

Jag läste i boken Kreativitetskoden och hittade en lista på saker som kan bidra till ökad 
inspiration. 

10 tips för ökad inspiration. 

1. Ta en promenad. 
2. Ät! 
3. Skaffa en griffaltavla. 
4. Kolla hur andra gör. 
5. Gör en >inspirationboard<. 
6. Tänkvärda citat. 
7. Prata med en vän, kollega … eller främling. 
8. Kom loss med musik. 
9. Blicka bakåt. 
10. Gå till biblioteket.  26

Jag valde punkt ett och åtta. Jag tog en 15 minuters promenad och lyssnade på musik 
som stog nära min genre. Jag måste säga att det fungerade. Väl inspirerad fortsatte jag 
mitt skapande. Jag hamnade i flow och blev snabbt färdig med själva beatet. 

5.2.6. Arbetspass fem, delmoment tre, mix (dag fyra) 

Mixandet gick effektivt, precis som jag upplevde under förra låten. Jag hade lite 
problem med virveln, men jag tyckte snarare att det kändes som en rolig utmaning än en 
motgång. 

5.2.7. Effektivitet 
Delmoment 1 (sampel)  2 arbetspass 
Delmoment 2 (beat)       2 arbetspass 
Delmoment 3 (mix)       1 Arbetspass 
Totalt 5 Arbetspass under 4 dagar. 

 Jacquemot, 2013, s. 43-4726
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5.3. Låt 3: ”Reclaim Respect” 

5.3.1. Arbetspass ett, delmoment ett, sampel (dag ett) 

Jag fick en idé att jag skulle testa att ta tid på mina effektiva timmar kontra mina 
ineffektiva timmar. Min teori var att när min effektiva klocka tickade skulle alla 
sekunder kännas belönande och ge mig ett framgångsmotiv, men när min ineffektiva 
klocka tickade skulle detta ge mig fiaskofruktan. Det som istället hände var att jag fick 
ett oväntat flow, vilket gjorde att jag helt glömde bort min tidtagning.  

Jag kände mig helt absorberad av det jag gjorde och det kändes som att jag glömde bort 
allting runtomkring mig. Jag glömde helt bort tid och rum vilket är utmärkande för flow. 
Utmärkande för flow är att man är så pass fokuserad på det man gör att världen utanför 
upphör att existera.   27

Att jag glömde bort att ta tid på min effektivitet gjorde ingenting, eftersom det skedde 
en annan spännande sak i min skapandeprocess. Innan jag började mitt skapande 
lyssnade jag på ljudboken The 50th Law. Det som hände var att jag glömde bort att 
stänga av ljudboken innan jag hamnade i mitt flow. Jag har aldrig varit i flow så länge 
som denna gången och jag har några teorier varför. När boken var på i bakgrunden hade 
jag någonting att skärma av ifrån. Vid de tillfällen som kreativiteten tillfälligt stannade 
upp blev det aldrig tyst, vilket gjorde att jag inte överanalyserade det jag precis gjorde. 
Boken tog fokus från mina negativa tankar. Det fanns helt enkelt inte utrymme för att 
ifrågasätta mitt skapande. Jag tror också att jag passivt snappade upp motiverande citat 
som stärkte mitt självförtroende och förlängde mitt flow. Efter tre timmars arbete var 
det tid för lunch. Jag kände att jag ville fortsätta men jag har märkt att hunger är en stor 
anledning till att tappa koncentrationen. 

5.3.2. Arbetspass två, delmoment ett, sampel (dag ett) 

Efter min lunch satte jag på ljudboken och fortsatte mitt skapande. Jag jobbade effektivt 
i en timme men sedan drabbades jag av koncentrationssvårigheter. Jag började känna 
mig rastlös. Jag beslöt mig för att ta en kafferast. 

Under min rast läste jag lite i boken Secret To Success av Eric Thomas. Jag läste ett citat 
som jag fastnade för: ”A year from now you may wish you had started today”. 
Detta citat gjorde att jag blev så motiverad att jag inte ens hann dricka upp mitt kaffe 
innan jag var igång med mitt skapande. Efter två timmar var jag klar med samplingen. 

5.3.2.1. Vinylbrusbank 
Inför låt fyra ska jag bounca  ut alla mina vinylbrus som ligger i ett samplingsbibliotek, 28

eftersom jag endast kan spela upp bruset genom en sampler via midi. Problemet med att 
spela upp bruset via midi är att om jag spelar upp min låt i mitt daw från ett ställe där 
inte brusets midinot ligger så spelas inte bruset upp förrän nästa midinot. 

 Jacquemot, 2013, s. 8227

 Exportera ljud.28
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5.3.3. Arbetspass två, delmoment två, beat (dag två) 

När man jobbar med sampelbaserad hiphop kan man bara ana att det kommer fungera i 
rätt tempo och pitch, men man vet aldrig säkert. Denna process blir då väldigt 
spännande och det är min nyfikenhet som skapar motivationen att börja arbeta. 

När jag märker att samplingen fungerar hur bra som helst i nytt tempo och ny pitch så är 
det glädjen som motiverar mig att fortsätta. På bara 40 minuter skapade jag grunderna 
till en vers, refräng och hook. Nu gällde det att bygga upp och arrangera låten, men 
tanken på det gav mig en enorm prestationsångest. Alla delmoment hade hittills flytit på 
så pass bra och jag såg en enorm potential med låten. Låtens möjliga potential gav mig 
en rädsla av att inte lyckas prestera lika bra som jag hade gjort hittills. Dessa negativa 
tankar gjorde att jag stängde ner projektet och gick på en promenad i hopp om nya 
insikter. 

Under min promenad tvingade jag mig till positivt tänkande genom att lyssna på  
ljudboken The Secret av Rhonda Byrne. Ett citat av Henry Ford tas upp i boken som får 
mig att ändra hela min inställning till låten: ”The man who thinks he can and the man 
who thinks he can’t are both usually right”. Med en ny positiv inställning gick jag på 
låten igen. Jag börjar mer och mer förstå kraften av positivt tänkande eftersom jag 
börjar se ett mönster i att när jag börjar tänka negativt så ger jag upp, medan när jag har 
en positiv inställning klarar jag av samma problem.  

5.3.4. Arbetspass tre, beat (dag två) 

Detta arbetspasset blev ett nattpass. Jag har en teori av att man lätt hamnar i flow på 
natten eftersom att varje minut på natten känns som bonustid. Dagen är redan över och 
det finns inget tvång att jobba för egentligen ska man sova. Jag tror även att man 
undermedvetet känner sig duktig av att skapa något medan alla andra sover. 

Det enda ljuset i min lägenhet var ett stearinljus som fladdrade och ett svagt ljus från 
min datorskärm. Här och nu finns inget annat i världen än jag och min dator redo att 
skapa musik för min och ingen annans skull. Bara tanken på detta fick all 
prestationsångest och alla krav att försvinna. Inspirerad av stunden hamnade jag i flow 
på en gång, och blev klar med mitt beat. 

5.3.5. Arbetspass fyra, mix (dag tre) 

Mixandet av låt tre tog som vanligt ett arbetspass. 

5.3.6. Effektivitet 
Delmoment 1 (sampel)  2 arbetspass 
Delmoment 2  (beat)      2 arbetspass 
Delmoment 3 (mix)       1 arbetspass 
Totalt 5 arbetspass under 3 dagar. 
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5.4. Låt 4: ”Russian Roulette” 

5.4.1. Förarbete 

5.4.1.1. SMART:a mål 

Innan jag påbörjade min fjärde låt så satte jag upp SMART:a  mål. Jag gjorde detta för 29

att testa målfokusering som en metod för att effektivisera min tid. Ett SMART mål är: 
specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet. 

• Specifikt: Vad vill jag uppnå? Jag vill producera en låt på en dag. 
• Mätbart: Är målet mätbart? Ja. 
• Accepterat: Är detta ett mål jag verkligen vill uppnå? Ja. 
• Realistiskt: Är målet realistiskt? Ja. 
• Tidsbundet: Har jag tillräckligt med tid för att uppnå målet? Ja. 

5.4.1.2. Känslor avslöjar vad jag tänker 

Om jag studerar min loggbok kan jag se ett tydligt mönster i att varje gång som jag får 
negativa tankar är jag på gränsen till att ge upp. I min fjärde låt ska jag försöka ta 
lärdom av mina tidigare beteenden och försöka motverka negativa tankar genom 
självhjälp.  

I Kreativitetskoden kan man läsa om kopplingen mellan kreativitet och negativitet, 
precis som jag upplevt det i mitt skapande. 

Negativa känslor som oro, rädsla, ilska och nedstämdhet har en hämmande effekt på 
kreativiteten. De ger oss ett slags tunnelseende, de lägger ett filter kring vår uppmärksamhet. 
Kopplingen mellan kreativitet och positiva känslor är väl dokumenterad. Kreativitet går hand i 
hand med intresse, nyfikenhet, inspiration, glädje, optimism och kärlek. Studier visar att 
människor är som mest kreativa då de är på gott humör. Dessutom tycks effekten hålla i sig. 
Bland annat har man funnit att vi lättare får kreativt genombrott om vi är glada dagen innan. Det 
goda humöret gör oss mer mottagliga för olika typer av information, vi upptäcker sådant som vi 
normalt inte skulle se. Tunnelseendet försvinner, filtret avlägsnas.  30

Eftersom det är svårt att kontrollera våra tankar så är våra känslor ett bra redskap för att 
ta reda på vad vi tänker, vilket man kan läsa i The Secret: 

It's impossible to monitor every thought we have. Researchers tell us that we have about sixty 
thousand thoughts a day. Can you imagine how exhausted you’d feel trying to control all sixty 
thousand of those thoughts? Fortunately there's an easier way, and it's our feelings. Our feelings 
let us know what we're thinking.  31

 SMART är en klassisk metod för att sätta konkreta mål som framgångsrikt har används inom coaching, 29

arbetsliv och personlig utveckling sedan den först introducerades av amerikanen George T Doran i en 
artikel i Management Review i början av 1980-talet.

 Jacquemot, 2013, s. 7530

 Byrne, 2009, s. 29-3031
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Jag har en plan att så fort jag stöter på negativa känslor ska jag försöka ändra på mina 
känslor. Detta kan man göra med hjälp av ”secret shifters”, som är en metod tagen ur 
boken The Secret som hjälper än att ändra på sitt humör och sina känslor. 

Jag gjorde en lista på ”secret shifters” enligt metoden som beskrivs i boken: 

Make a list of some Secret Shifters to have up your sleeve. By Secret Shifters, I mean things 
that can change your feelings in a snap. It might be beautiful memories, future events, funny 
moments, nature, a person you love, your favorite music. Then if you find yourself angry or 
frustrated or not feeling good, turn to your Secret Shifters list and focus on one of them. 
Different things will shift you at different times, so if one doesn't work, go to another. It only 
takes a minute or two of changing focus to shift yourself and shift your frequency.  32

Jag skriver inte ut listan i arbetet eftersom den är personlig. Innehållet på listan har 
ingen betydelse för arbetets resultat. Det är bara en lista på saker som får mig att må bra. 

5.4.2.3. Lekfullhet. 

Jag ska försöka fokusera på att ha roligt under själva skapandeprocessen snarare än att 
fokusera på att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

5.4.2. Arbetspass ett, sampling (dag ett) 

Jag började min skapandeprocess med att lägga tio minuter på att få en positiv känsla i 
kroppen. Jag läste några rader i boken The Secret som alltid brukar ge mig positivitet 
och motivation.  

För att få inspiration tittade jag några minuter på en dokumentär om rymden. 
Dokumentären fick mitt skapande att framstå som ganska litet och obetydligt jämfört 
med hela universum. Detta gjorde att jag inte kände någon prestationsångest inför mitt 
skapande utan snarare en drivkraft att få chansen att göra något kul för min egen skull. 

Jag tog fram en melodi från min ”melodibank” i telefonen. Jag spelade in melodin på 
min dator via mitt keyboard och valde violin som instrument. 

Jag fick genast flow i mitt skapande och jobbade aktivt i fyra timmar med fem minuters 
paus varje timme. I pauserna gjorde jag något helt annat än att lyssna på musik. Jag 
läste ur boken The Secret, drack kaffe och försökte ta avstånd från mitt skapande. Jag 
upplevde att avståndet från mitt skapande under de få minuterna fick mig att längta efter 
det, vilket gjorde att jag snabbt hittade tillbaka till mitt flow. 

Redan innan lunch var jag klar med hela samplingen och jag upplevde att det var tack 
vare att jag kände mig positiv i mitt skapande. När någonting inte gick som planerat t.ex 
när jag hade problem med artikulationerna på fiolen kändes det snarare som  
en del av min utveckling än ett misslyckande. 

 Byrne, 2009, s. 3732
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5.4.3. Arbetspass två, beat (dag ett) 

Jag inledde dagens andra arbetspass på samma sätt som det första. Jag tillägnade tio 
minuter för att samla på mig inspiration och motivation. Jag bläddrade i boken ”Behind 
the beats”, för att komma i stämning. Boken handlar nämligen om hiphopstudior. 
Det räckte med tio minuter för att skapandet skulle komma igång. Jag fick flow. 

Efter varje timme tog jag fem minuters paus där jag fick distans till mitt skapande och 
läste i The Secret. 

Efter ca två timmar hamnade jag vid ett vägskäl i mitt skapande. Jag skapade en loop 
där det lät som att en sampling ”hackade” fast, men jag visste inte om jag skulle 
använda detta eller inte, eftersom loopen skulle kunna uppfattas som ”konstig”. Normalt 
sett hade detta satt igång tankarna och antagligen gjort mig mållös vilket då skulle lett 
till att jag tappade koncentrationen. Istället valde jag det alternativet som i stunden 
kändes roligast och mest intressant framför det alternativet som kändes tryggast, det fick 
bli hackigt! Detta var både ett stort steg i min effektivisering men även i min utveckling 
som producent och låtskrivare. Beatet blev klart efter ca tre timmar. Det är mitt rekord 
under det här arbetet! 

Jag behövde inte ta fram några av mina ”secret shifters”, som jag skrev om i den 
inledande texten, men jag tror att tanken på att dom fanns som verktyg gjorde att jag 
höll mig positiv. 

5.4.4. Arbetspass tre, mix (dag två) 
Tanken var att jag skulle mixa under dag ett vilket skulle innebära att jag uppnådde mitt 
syfte med arbetet: att färdigproducera en låt om dagen. Dock var jag ganska trött i 
öronen efter åtta timmars musikskapande och jag kände att jag inte skulle kunna lita på 
mina mixbeslut. Därför mixade jag dagen efter istället. 

Mixen tog ca tre timmar och jag använde samma metod som under dag ett. En 
femminuters paus varje timme, ett tydligt mål, väl inspirerad och motiverad samt ett 
glatt humör.  

5.4.5. Effektivitet 
Delmoment 1 (sampel)  1 arbetspass 
Delmoment 2  (beat)      1 arbetspass 
Delmoment 3 (mix)       1 arbetspass 
Totalt 3 arbetspass under 1,5 dagar. 
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6. Resultat 
Jag har samlat alla låtarnas resultat i en tabell för att få en överblick över min 
effektivitet.  

Som man kan se i tabellen ovan lyckades jag effektivisera min skapandeprocess så pass 
mycket att jag kunde färdigproducera en låt på en och en halv dag istället för fem dagar, 
som det tog för min första låt. 

Om man tittar på resultatet mellan låt två och tre syns ingen förändring i hur snabbt jag 
kunde färdigställa varje delmoment, dock ökade koncentrationen mellan dessa låtarna 
då jag klarade av lika många arbetspass på tre dagar istället för fyra. 

Min insikt om att jag var för trött i öronen för att mixa efter åtta timmars 
musikskapande gjorde att jag inte nådde upp till mitt syfte att färdigproducera en 
hiphoplåt om dagen. Jag kom dock på en lösning till problemet. Om jag förskjuter mina 
arbetspass så kan jag mixa gårdagens arbete på morgonen när jag har ”fräscha öron” 
och sedan tillägna eftermiddagen åt själva skapandet, enligt tabellen nedan. 

Detta schema kommer jag att undersöka efter mitt examensarbete. 

6.1. Metoder för effektivitet 
Jag hittade flera metoder som gjorde att jag hamnade i flow. Jag hamnade t ex i flow när 
jag gick utanför min safezone så pass att mina utmaningar matchade mina kunskaper. 
När jag fick en bra start i mitt skapande hamnade jag väldigt lätt i flow och metoder för 
en bra start var bl.a. melodibanken i min telefon och de morfologiska rutorna. En viktig 
faktor för att jag skulle hamna i flow var tydliga mål, både morfologiska rutor och 
SMART:a mål var bra till detta. Att tillägna tio minuter innan arbetspassen till 
inspiration och motivation var ett väldigt bra verktyg för att hamna i flow. Att känna 

Arbetspass,
delmoment 1

Arbetspass,
delmoment 2

Arbetspass,
delmoment 3

Abetspass Dagar

Låt 1 3 2 1 6 5

Låt 2 2 2 1 5 4

Låt 3 2 2 1 5 3

Låt 4 1 1 1 3 1,5

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Måndag

Arbetspass 1 Mix Mix Mix Mix Mix

Arbetspass 2 Sampling Sampling Sampling Sampling Sampling Sampling

Arbetspass 3 Beat Beat Beat Beat Beat Beat
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positivitet och att skapandeprocessen är ett självändamål var för mig grundstenarna för 
att flow skulle infinna sig. 

Genom att kartlägga mina beteenden så kunde jag skapa nya rutiner för att hålla 
koncentrationen uppe. Hunger dödade helt min kreativitet så jag såg till att aldrig vara 
hungrig när jag jobbade. Enfemminuters paus varje timme var lagom för att hålla 
koncentrationen uppe en hel dag.  

De tekniska lösningarna som jag fann var att jobba användarvänligt. Det var t ex väldigt 
ineffektivt att arbeta på MPC:n till skillnad från Maschine. Att ha en mall på ett 
pitchschema förebyggde problem i delmoment två (skapandet av beat), vilket 
effektiviserade och förenklade min skapandeprocess. Att skapa en template i Maschine 
gjorde att förarbetet inför delmoment två gick snabbare och mina exporterade vinylbrus 
gjorde att mixningen av samplingen blev mer effektiv. 

7. Slutdiskussion  

Under mitt arbete har jag fått otroligt många insikter. Många tar jag upp i 
genomförandet men nedan kommer några ämnen som jag nu vill lyfta fram i 
slutdiskussionen. 

Jag var orolig över att om jag skulle effektivisera skapandet av min musik så skulle den 
bli själlös, men jag upplever snarare det motsatta. Om jag alltid ligger ett steg före mina 
motgångar och svagheter så kan jag fokusera på mitt skapande och mina kreativa 
uttryck, istället för att lägga tid på problem som står emellan mig och mitt skapande. 

Förut när jag var oinspirerad brukade jag strunta i att skapa. Under arbetet har jag lärt 
mig att inte vänta på inspiration, utan att skapa den. Det tar tio minuter. 

En annan insikt jag har fått under mitt arbete handlar om mål. Om man jobbar utan mål 
lämnar man oändligt många beslut åt slumpen Man ska ha tur om dessa beslut matchar 
ens musikaliska krav. 

På sidan 15 skriver jag följande: 

Jag börjar mer och mer förstå kraften av positivt tänkande eftersom jag börjar se ett mönster i 
att när jag börjar tänka negativt så ger jag upp, medan när jag har en positiv inställning klarar 
jag av samma uppgift. 

Detta är nog den den bästa insikten under arbetet. Man ska vara positiv och ha roligt när 
man skapar. Positivitet skapar kreativitet som leder till effektivitet, därav arbetets titel: 
”Tiden går fort när man har roligt…”. 
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Bilagor 
Bilaga Utrustning 

Hemma: 
• MacBook Pro (Retina, 15 tum, mitten 2014) 
• Native Instrument, Maschine (sampler) 
• Akai Mpc 2000xl (sampler) 
• Avid Pro Tools 11 
• Native instrument, Komplete Ultimate 9 (samplingsbibliotek)  
• Waves: Studio classics & CLA classic compressors 
• Genelec 8040 
• M-audio: fast track pro 8r  
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