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Sammanfattning/abstract  
Mellan den 20 januari och 2 mars 2016 producerar jag totalt 26 låtar med syfte att undersöka misslyckande, 
effektivitet och kvalitet. Så kallat kvantitativ produktion visar sig i jämförelse med kvalitativ produktion vara 
mer effektiv, främja kreativa beslut och känneteckna en tydlig musikalisk idé.  

Nyckelord 
Techno, kvalité, kvantitet, kvantitativ produktion, kvalitet, kvalitativ produktion, jämför, jämförande, 
jämförelse, att våga misslyckas, misslyckande, strategi, produktionsstrategi. 

Tack 
Tack till mina handledare för all vägledning, tack till mina rumskompisar som stått ut med mitt 
musikskapande, tack till mina syskon som lyssnat på min musik och till Rebeca som gett mig feedback på 
musiken. Tack till mina klasskompisar.  



sida !3

Bakgrund 4                                                                               
Syfte 4                                                                                       
Frågeställningar  4                                                                                                                    

Förväntningar  4                                                                                                                        

Metod & Genomförande:  5                                                     
Motivering 5                                                                                                                             

Förutsättningar 5                                                                                                                       

Tillvägagångssätt 5                                                                                                                   

Om kvalitet och betygsättning      6                                                                                          

Brister 7                                                                                                                                    

Resultat 7                                                                                  
Om produktionen och låtarna 7                                                                                                

90 timmars produktion  8                                                                                                          

Extern feedback och förhållandet mellan tid och kvalitet.  8                                                   

Om att misslyckas 8                                                                                                                  

Tekniker för att skapa fantastisk musik 10                                                                               
Om att skapa inifrån 10                                                                                                                                         

Om koncentration och låtens kärna 13                                                                                                                  

Att känna sig oinspirerad och att förhålla sig till inspiration 14                                                                            

Diskussion  16                                                                          
”You gotta be willing to fail” 16                                                                                               

En effektiv produktionsstrategi 17                                                                                            

Felkällor 17                                                                                                                               

Slutsats 18                                                                                                                                 

Om jag hade gjort studien igen  18                                                                                           

Vidare forskning och relevans 18                                                                                             

Käll- och litteraturförteckning 20                                                                                             

Bilagor  21                                                                                
Diagram 21                                                                                                                               

Rebecas mail 25                                                                                                                        

Loggbok 26                                                                                                                              



sida !4

Bakgrund 
Idén till detta projekt fick jag när jag läste om en keramiklärare som i ett experiment om kvalitet och 
kvantitet delade upp sin klass i två grupper och där den ena gruppen fick i uppgift att dreja den perfekta 
krukan, låt kalla denna grupp för grupp 1, medan den andra gruppen, grupp 2, fick i uppgift att dreja en viss 
mängd krukor utan att ta hänsyn till form och utsmyckning. Den senare gruppen fick välja ut den kruka de 
gillade bäst och de jämfördes med den första gruppens krukor som ju fick i uppgift att dreja den perfekta 
krukan. I jämförelsen visade det sig att eleverna i grupp 2 hade drejat snyggare krukor än de i grupp 1.  Hur 1

kunde det komma sig att eleverna som spenderade mindre tid per kruka gjorde snyggare krukor jämfört med 
de elever som hade i uppdrag att göra den perfekta krukan?  
     Experimentet fick mig att tänka på mitt egna skapande. En stor majoritet av alla mina låtar blir aldrig 
färdiga och det fick mig att undra om jag tillhör gruppen som försöker skapa den perfekta krukan. Om mitt 
mål är att göra perfekta krukor (låtar alltså) betyder det att jag misslyckats om krukan inte blir perfekt, och 
kanske är det därför som mina låtar inte blir färdiga - för att jag är rädd för att misslyckas. Skulle musiken bli 
bättre om jag istället gör som grupp 2 och gör massor av krukor? Skulle det dessutom inte vara roligare? Jag 
beslöt mig för att prova.  

Syfte 

Att massproducera musik med syfte att undersöka hur musikens kvalitet står i förhållande till den tid jag 
spenderar på produktionen, att lära mig förhålla mig till rädsla för att misslyckas och att upptäcka och 
undersöka nya strategier för låtskrivande.  

Frågeställningar  

- Hur skiljer sig kvalitén på musiken som jag producerar i detta projektet jämfört med tidigare produktioner 

som jag spenderat en hel vecka på?  
- Vad händer när jag blir rädd för att misslyckas och vad kan jag göra för att komma över den rädslan?  
- Vilka tekniker eller strategier kan jag lära mig av att skriva  en låt per dag? 2

Förväntningar  
I projektets ursprungliga skede skrev jag såhär om mina förväntningar:  

Under följande fem veckor tror jag att jag kommer att misslyckas fatalt med flertalet produktioner. 
Jag tror att jag kommer att tröttna på mina idéer och att det kommer att tvinga fram ny och originell 
musik. Under projektets gång tror jag att jag kommer att lära av mina misstag samt utveckla 
strategier och tekniker för att producera låtar med högre kvalitet på kortare tid. 

 http://www.bbc.com/news/magazine-34775411, sidan besökt 2016-06-271

 Att ”skriva en låt” syftar på allt från idéskapande till en fullständigt färdig låt, inklusive programmering och 2

mixning. 

http://www.bbc.com/news/magazine-34775411
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     När jag jämför låtar som jag skrev förr och som jag spenderade mer tid på än vad jag kommer 
att göra under följande månad tror jag att jag kommer att märka att först och främst originaliteten 
är bättre på de nya produktionerna än för de gamla produktionerna och att den tekniska 
skickligheten tvärtom kommer att vara sämre i de nya produktionerna än i de äldre. 

Metod & Genomförande:  

Motivering 

Den bästa strategin för att undersöka hur jag förhåller mig till misslyckanden tror jag är att försöka 
misslyckas så många gånger som möjligt och av den anledningen producerar jag under den givna tidsramen 
absolut så många låtar som jag tror att jag är kapabel till. Massproduktionen möjliggör också undersökning 
av skapandeprocessens alla delar (idéskapande, ljuddesign, inspelning/arrangemang och mixning). Genom 
att massproducera musik får betygsättningen för de individuella låtarna större relevans i förhållande till 
varandra vilket är viktigt för att kunna dra slutsatser för vilken produktionsstrategi som bidrar till en hög 
musikalisk kvalitet samt för att undersöka vilken av strategierna, kvalitativ eller kvantitativ produktion, som 
är bäst. Kategorierna för kvalitet är min egna definition av vad som utgör hög kvalitet och hämtar inspiration 
ifrån sådant som jag upplever att mina egna produktioner ibland saknar. 

Förutsättningar 

Detta projektarbetet är en kurs av ett program som ligger placerad i slutet av det treåriga 
musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Under dessa tre år undervisas vi studenter i allt 
som har med låtskrivande och produktion att göra, bland annat förståelse för textskrivning, puls, rytmik, 
musikteori, inspelning, mixning och mastering. Färdigheterna som jag lärt mig på programmet bidrar på ett 
eller annat sätt till låtarnas kvalitet.  
     Från 8 till 19 års ålder undervisades jag i klassiskt pianospel på Helsingborgs kommunala musikskola. Jag 
erövrade den högsta graden i pianospel, grad 10, och studerade därefter ett år på Sundsgårdens folkhögskola 
där jag lärde mig mer om musikteori och pianospel. Året därefter började jag experimentera med elektronisk 
musik, men engagerade mig inte aktivt i musikproduktion förrän sommaren 2013. Samma sommar startade 
jag och en kompis ett band där jag programmerar synthmusik och min kompis sjunger.  
    Våren 2015 läste vi i årskurs 2 på musikproduktionsprogrammet en kurs som kallades för det ”lilla 
projektarbetet”. Under kursens gång spenderade jag totalt cirka 90 timmar åt att producera techno och 
resultatet av det blev två färdiga låtar, totalt 14 minuter och 48 sekunders musik. Erfarenheten från projektet 
tror jag är något som har betydelse för låtarnas kvalitet i detta examensarbetet.   

Tillvägagångssätt 

Techno är typen av musik jag skriver eftersom att genren intresserar mig. Totalt skriver jag 26 färdiga låtar, 
fyra låtar per vecka och spenderar ungefär en heldags arbete på vardera låt. En färdig låt är, med några 
undantag, allt som låter och har en början och ett slut, hur dåligt det än är. Självklart kommer jag att göra så 
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gott jag kan. Låten får inte vara kortare än tre minuter och den måste innehålla olika partier som skiljer sig 
från varandra. Mixningen görs så bra som möjligt under den givna tidsramen. Mastering utesluts.  
     Låtskrivandet sker hemma i mitt sovrum. Musiken producerar jag i Abletons program “LIVE”. 
Majoriteten av ljuden skapar jag scratch eller modulerar utifrån samples ifrån diverse ljudbibliotek.  
     För att låtarnas kvalitet ska kunna jämföras mot varandra ges varje låt poäng mellan ett till tio inom 
följande kategorier: originalitet, teknisk skicklighet, dynamiskt flöde, intresse och koncept. För högsta 
möjliga kvalitet kan alltså en låt få maximalt 50 poäng. Statistiken matas in i ett diagram och presenteras som 
en del av resultatet. I statistiken ingår också hur mycket tid som spenderats på varje låt samt hur lång varje 
låt är. I uträknad tid spenderad per låt ingår idéskapande och pauser, men inte tiden för lunch. Diagrammet är 
tänkt att fungera som ett hjälpmedel så att jag lättare kan spåra eventuella trender i kvalitén i mina 
produktioner. 

Om kvalitet och betygsättning      
Originalitet betygsätts för hur verket skiljer sig från liknande verk inom samma genre. Hur verket skiljer sig 
från andra verk är bedömer jag utefter min subjektiva uppfattning och har huvudsakligen att göra med 
koncept, ljuddesign och arrangemang. Den tekniska skickligheten tar hänsyn till mixens kvalitet (till om 
mixen till exempel saknas botten, topp, konsistens, tryck och dynamik, dimension och kontrast) och 
ljuddesign. Det dynamiska flödet betygsätter låtens energi och om den flödar naturligt från låtens olika 
partier i förhållande till låtens koncept eller idé. Kategorin ”intresse” betygsätter ”intresset att vilja lyssna 
vidare på låten”. Intresset förhåller sig ofta till alla de andra parametrarna men tar också hänsyn till ifall låten 
är tillfredsställande att lyssna på. Till exempel kan en låt som är originell, skickligt producerad och som 
innehåller en genomarbetad dynamik ändå sakna hög kvalitet eftersom att ljuden är jobbiga eller utmattande 
att lyssna på. Intresset har också att göra med ljuddesign, hur mixen upplevs (levande/tråkig, dynamisk/platt) 
och introduktion av nya ljud. Konceptet betygsätter medvetenheten om vad låten handlar om och hur 
handlingen på ett medvetet sätt följs upp genom låtens olika delar. Konceptet tar hänsyn till den röda tråden 
och hur den musikaliska utvecklingen förhåller sig till låtens ursprungliga idé. Den musikaliska idén kan 
vara en känsla som utgår från en händelse eller ett minne, till exempel en känsla av ångest när man gör slut 
med sin flickvänn. Det ska nämnas också att känslan kan tolkas helt olika av de som lyssnar på musiken. 
Vidare kan konceptet också ha med låtens form att göra, som ett rytmiskt eller melodiskt mönster som 
återkommer i olika passager, exempelvis som Wolfgang Amades Mozarts tolv variationer på Blinka lilla 
stjärna. Konsekvensen i användningen och valen av ljud påverkar också konceptet. Ett riff som spelar 
genomgående i en hel låt har till exempel en större chans att få ett högre betyg än en låt med flera olika ljud 
utan ett tydligt fokus, men det betyder inte att en låt som blandar flera olika musikaliska idéer får ett lägre 
betyg eftersom att konceptet betygsätter medvetenheten i den musikaliska idén. Men tvärtom skulle en låt 
kunna komma få lägre betyg för intresse ifall användningen av ett riff blir för monotont och enformigt. Ett 
tydligt koncept kännetecknas av kreativa beslut eftersom att kreativa beslut tydliggör den musikaliska idén.  3

Vidare har en låt med hög originalitet större chans att få högre betyg för koncept men beror helt och hållet på 
hur den musikaliska idén utvecklas genom låtens olika delar. 

 Förgående påstående är min subjektiva åsikt.3
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     Rebeca - resident DJ på en av Berlins äldsta technoklubbar, Tresor, med mer än 20 års erfarenhet av 
techno betygsätter, enligt samma mall som jag använder , tre produktioner av detta projektet som jag anser 4

har högst kvalitet samt den bästa av de två låtarna jag gjorde i samband med ”Det lilla projektarbetet”.  
     I en ”workbook”  för parallellt med låtskrivandet anteckningar på allt som eventuellt kan vara relevant för 5

projektets resultat och diskussion. 

Brister 
Poängbedömningen för de olika kategorierna (originalitet, teknisk skicklighet, dynamiskt flöde, intresse och 
koncept) är helt och hållet subjektiva bedömningar och kan därför innebära att det inte stämmer överens med 
läsarens uppfattning för vad som är låg eller hög kvalitet.  
     I detta projektet görs en jämförelse av låtar som produceras våren 2016 med låtar som producerades under 
våren 2015 förgående år. Under tiden som gått från våren 2015 har mina produktionsfärdigheter blivit 
aningen bättre. I takt med att jag gör fler låtar blir jag dessutom ännu bättre vilket gör jämförelsen mer 
orättvis. 
     I resultatet visar det sig att totalt 134 timmar har spenderats åt att producera alla 26 låtar jämfört med de 
90 timmar som jag spenderade på de kvalitativa produktionerna i våras 2015 och bidrar därför med att 
jämförelsen av de tre bästa låtarna med den bästa av de två äldre låtarna från förgående inte blir helt rättvis. 

Resultat 
Om produktionen och låtarna 
Som en produkt av genomförandet utgör resultatet 26 låtar, en subjektiv poängredovisning över samtliga 
låtar samt en extern poängbedömning på de låtar med högst kvalitet. Total tid ägnad åt musikproduktion 
(från idé till färdig låt, aktiv tid inklusive pauser exklusive paus för lunch) är 134 timmar (cirka 17 
arbetsdagar á 8 timmar). Genomsnittlig spenderad produktionstid per låt är 7 timmar. Längden för allt 
ljudande material är 2 timmar och 50 minuter med ett snitt på 6 minuter och 36 sekunder per låt. De tre bästa 
låtarna blev ”Technofossils”, ”Pebbles” och ”Time Capsule”. Högsta poäng fick ”Technofossils”, 39 av 50 
och lägsta poäng fick på delad plats ”The Terminator” och ”Role Playing”, 22 av 50. Genomsnittligt poäng 
är 33. I diagrammet som illustrerar poängen för alla låtarna finns inga trender att hitta för när sannolikheten 
är större att nästa låt får högre kvalitet än den förgående. Cirka 45 produktionstimmar  vardera spenderades i 6

samband med det lilla projektarbetet på de kvalitativa produktionerna, ”MJC” och ”10 yrs” som fick 43 
respektive 28 poäng. Att producera de tre bästa låtarna tog 5, 7, respektive 10 timmar. 

 I bilaga ”Mail till Rebeca” kan du se min engelska översättning av kvalitetskategorierna. 4

 Workbook: en dagbok där jag skriver ner allt om arbetsprocessen som jag tror har eller kommer att relevans 5

för projektets resultat.

 Se felkälla under diskussion.6
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90 timmars produktion  
Eftersom att den totala tiden spenderad på de kvalitativa produktionerna är cirka 90 timmar är det rättvist att 
göra en jämförelse av de bästa låtarna efter 90 timmars spenderad tid på de kvantitativa produktionerna. De 
bästa av dessa låtarna är ”No Prayer” och ”De-Railed” med 35 poäng var samt ”Hyperventilate”, ”Prayer” 
och ”Borderline”, alla med 34 poäng var. I förhållande till de kvalitativa produktionerna motsvarar den 
sammanlagda snittpoängen för ”MJC” och ”10 yrs” ungefär samma poäng som de första 15 låtarna av de 
kvantitativa produktionerna.  

Extern feedback och förhållandet mellan tid och kvalitet.  
I detta avsnitt görs flera jämförelser mellan de, enligt mig, tre bästa (låtarna med högst poäng) av de 
kvantitativa produktionerna och den bästa av de kvalitativa produktionerna. Märk väl att den totala tiden som 
spenderats på de kvantitativa produktionerna uppgår till 134 timmar jämför med 90 timmar för de kvalitativa 
produktionerna. Av den externa feedback jag får från technoproducenten och resident DJ’n Rebeca rankas 
”MJC” högre än de tre låtar som jag rankat högst (”Technofossils”, ”Pebbles” och ”Time Capsule”).  ”MJC” 7

får tior för dynamiskt flöde och intresse, en nia för teknisk skicklighet, en sjua för originalitet samt en sexa 
för koncept. De tre andra låtarna får en åtta respektive två tior för koncept och en femma, en sexa och en sjua 
för teknisk skicklighet.  
     Av statistiken som presenterats ovan verkar det som att poängen för kategorierna koncept och teknisk 
skicklighet är de som är mest beroende av de olika produktionsstrategierna. En så kallat kvantitativ 
produktion medför alltså, enligt Rebecas poängbedömning, att låtens koncept blir tydligare, men att den 
tekniska skickligheten, i jämförelse med kvalitativ produktion blir lidande.  
     Av min egna bedömning kvalificeras ”MJC” bland de tio bästa låtarna med totalt 34 poäng. Högst poäng 
får låten för teknisk skicklighet, 8 poäng, och lägst poäng får låten för koncept, 5 poäng. I jämförelse av de 
tre låtar som jag rankat högst fick ”Pebbles” också 5 poäng för koncept medan ”Time Capsule” och 
”Technofossils” fick 8 respektive 9 poäng. För teknisk skicklighet fick de tre bästa låtarna inklusive ”MJC” 
ungefär lika höga poäng. Av min egna poängbedömning kan jag också dra slutsatsen att poängbedömningen 
för kategorin koncept är den som skiljer sig mest från ”MJC” jämfört med de andra låtarna som genomgått 
en kvalitativ produktion.  
     Statistiken ovan pekar också på att bara, till skillnad från alla de andra kategorierna, den tekniska 
skickligheten blir bättre ju mer tid som spenderas på en produktion. Man kan också dra slutsatsen av att 
kvantitativ produktion leder till konceptuella låtar som kännetecknas av en tydlig musikalisk idé enligt min 
definitionen av koncept.  

Om att misslyckas 
Totalt 26 låtar skrevs med ett syfte, av många andra, undersöka hur jag förhåller mig till misslyckande och 
vad jag kan lära av det. Den 21a januari skriver jag projektets andra låt, ”Intraweb” I loggboken skriver jag:  

 Se diagram ”Extern feedback”.7
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Klockan är 14.15 och det låter bra A A ! […] Jag försöker att undvika att fortsätta. Jag är så nära 
mållinjen, men jag är så rädd för att misslyckas. Tänk om jag inte kommer på en bra start, om ljuden 
inte räcker till, etc. etc. 

Den 27e januari skriver jag låten ”Finna min gud”. I loggboken skriver jag:  

öhhhh. misslyckande. misslyckande. misslyckande. jag var så himla säker på min sak. det var nog 
därför jag chillade som [––] tog tre timmars lunch. […] trodde att allt satt med en gång. jag blev 
astrött. misslyckades med att spela in arrangemanget.  8

Kanske ”chillade jag som [***]” inte för att jag var säker på min sak, men för att jag var nära mållinjen och 
rädd för att misslyckas, precis som när jag skrev ”Intraweb”. Trots att mitt enda mål med den kvantitativa 
produktionen är att göra färdigt låten verkar det som att jag vill så mycket mer när jag blir exalterad över hur 
bra det låter. Den 2 februari skriver jag projektets tionde låt, ”Vert”, när ett liknande mönster återkommer. I 
loggboken skriver jag:  

Detta kommer att bli awesome. Klockan är 11:20. Jag är otroligt inspirerad. […] Detta blir så [***] 
bra! […] Det blir ASBRA! […] Klockan är blivit 3 och jag har inte spelat in än. Jag håller på att 
göra ett misstag jag gjort flera gånger innan. […] ouh…. jag drar mig för att spela in…. och nu är 
jag oinspirerad. 

Rädslan för att misslyckas tycks, ironiskt nog kan det tyckas, vara som starkast när det går som bäst. Den 16e 
februari skriver jag låten ”Memory Data” och till skillnad från de förgående låtarna nämnds det i loggboken 
ingenting framgång av något slag, tvärtom har jag skrivit följande:  

jag lägger märke till att jag har satt ribban mycket mycket högre idag. vet inte varför. men, jag nöjer 
mig inte förrän det låter.. fett. originellt. intressant. jag är extremt kritisk idag. 

Sammanfattningsvis skriver jag också att jag är väldigt nöjd med idén och konceptet men att resten saknas. 
Låten får en medelhög poäng men bara två av alla 26 låtar får lika många poäng (8 poäng) för intresse som 
”Memory Data”. Genomsnittet för intresse är 5,4 poäng och till skillnad från ”Memory Datas” 8 poäng får 
”Intraweb” inte mer än 4 poäng (Spaces är den enda låten som gick 3 poäng men har att göra med låtens för 
långa längd, 19 minuter), ”Finna min gud” får också 4 poäng och ”Vert” får 5 poäng.  
     Den 12 februari beskrivs åter igen en framgång följd av ordet ”misslyckande” när jag skriver låten 
”Frontiers”.  

 När jag skriver ”spela in arrangemanget” eller ”spela in” syftar jag på den process som förflyttar en serie ljud 8

eller idéer till ett arrangemang. 
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15.30. Det blir så bra. Jag vill inte fortsätta. […] Jag märker att det är psykiskt påfrestande att 
misslyckas nu. Jag har gjort två svinbra låtar på rad  9

17:25 exporterades låten och jag skriver i loggboken att jag tycker att låten är ”tråkig som [***]”, men att jag 
är fett nöjd med ljudet. Låten får totalt totalt 36 poäng men får bara en femma för intresse.  
     Av resultatet som presenterats ovan verkar det som att rädslan för misslyckande hämmar kreativa beslut 
som därför gör låten mindre konceptuell och mindre intressant att lyssna på.  
      

Tekniker för att skapa fantastisk musik 
Nedan presenteras olika tekniker som används i mitt låtskrivande och hur användningen av dessa har kommit 
att spela roll för musikens kvalitet. 

Om att skapa inifrån 
”Att skapa inifrån” kallar jag en av de tekniker som jag använt i mitt låtskrivande. Tekniken står i kontrast till 
att medvetet imitera andra låtar eller framställa ljud med diverse verktyg (effekter, re-sampling med mera) 
som hjälp utan att ha en tydlig vision eller idé för vad som ska gestaltas. Nedan följer en beskrivning av hur 
jag förhåller mig till det inre skapandet och hur resultatet blir.  
     Idén för låt 1  utgick ifrån så kallat ”sampling”. Den rostiga brevlådan utanför huset kom sedan att utgöra 10

en del av stommen i låten. Nästa dag (20 januari) skriver jag i min loggbok:  

Jag satte idag upp utskriva inspirationsbilder på min vägg. Jag har också läst tidningen och lyssnat 
på p1 för att framkalla något jag kan reagera på, för att framkalla en känsla så tydlig att jag kan 
översätta den i musik. 

Bilderna föreställde diverse natur, byggnader och personer.  
     Nästa dag läser jag i tidningen om cyberattacker. Jag misslyckas med intentionen att ”skapa inifrån” och 
skriver i slutet av dagen följande i loggboken: 

Denna låten betyder ingenting för mig. det är bara en samling ljud. tyvärr. jag måste hitta min inre 
konstnär. kritikern. 

Samma kväll är jag ute och springer och skapar mig då en tydlig bild för vad jag vill skapa, så tydlig att jag 
kan höra musiken inom mig. Låten skulle vara snabb, riktigt skitig och den skulle innehålla mistlurar och 
melodier. Den dagen skriver jag ”Spaces”. Låten blir 19 minuter lång och får 25 poäng, 3 poäng mindre än 
förgående låtar. I loggboken skriver jag: 

 Att ”Technofossils” som skrevs dagen innan var en relativt för studien ”svinbra” låt stämde bra med tanke på 9

att låten kom att dela på förstaplatsen för högst poäng. 

 I det fall jag hänvisar till låtens nummer istället för dess titel kan du läsa ut låtens titel i bilagorna. 10
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Jag är nöjd. Jag är faktiskt nöjd. Jag känner någonting när jag spelar detta. Den betyder någonting. 

Låten blev 19 minuter lång och får därför ganska låga poäng för intresse och koncept, men högre poäng för 
originalitet.  
     Tisdag den 26e januari följande vecka experimenterar jag med meditation för att uppmärksamma 
sinnesstämningar och jag skriver ”De-railed”. I loggboken står det att jag först inte vet vad låten handlar om. 
men skriver längre ner i loggboken att låten handlar om att åka tåg. Den får hela 35 poäng och kommer att 
bli en av projektets bästa låtar med 10 poäng för koncept och 9 poäng för originalitet. I loggboken skriver 
jag:  

Kanske handlar det om att släppa sina idéer för vad techno är för någonting? 

Att skapa inifrån nämns återigen den 5e februari när jag skriver projektets tolfte låt:  

Jag började ett par minuter senare idag. Låg i sängen. Kanske för att jag var ute igår, kanske för att 
jag är lite nervös för att misslyckas idag, för idag ska jag nämligen ta fram min inre konstnärliga 
röst och sluta kopiera. […] Jag tänker på trädens röst när jag hörde igår när jag var ute och sprang 
som så småningom började ta form 

Skapandeprocessen för denna låten tar många krokiga vägar men resulterar senare i att jag skriver ”Inside A 
Tree” som får tio poäng för koncept och 8 för originalitet med totalt 33 poäng. Trots att musiken inte låter 
riktigt som jag tänkte mig från början är det den låt som allra bäst gestaltar den ursprungliga idén eller 
känslan som jag utgick ifrån när jag började gestalta. 
     Den 24 februari träffas jag och min handledare, Patrik. Jag förklarar att jag har känt mig stressad och att 
de senaste låtarna har blivit sådär. Grundidén är superviktig, säger han. Undersök vad det är som fångat dig, 
hur det låter och låt det styra produktionen. Det är hela grundidén. Han fortsätter: ”Ta vara på frustationen. 
Hur låter det?” frågar han. ”Ta vara på drömmar. Ta vara på allt. Att vara stressad är inte nödvändigtvis 
dåligt.” fortsätter han. Inspirerad av handledarmötet skrev jag följande i loggboken: 

Jag hörde en låt igår som var heeeeeelt crazy. alltså sjukaste jag hört. en låt som skulle gå viral över 
en natt. här e grejen: jag skulle kunna kopiera det, och jag skulle kunna göra en fet låt, en som redan 
finns i en annan upplaga, och, det skulle vara det. men, låten kändes så otroligt kärnfull på något 
vis, som att det fanns en tankeversamhet bakom, ett budskap, en känsla etc.  11

Både ”Inside A Tree” och ”De-railed” blev väldigt konceptuella låtar, men går inte att dansa till och därför 
passade jag på att byta ut några av inspirationsbilderna på väggen till fotografier på Berghain, en 
technoklubb i Berlin som jag flera gånger lämnat fullständigt sprängfylld med inspiration. I mitt konstnärliga 
skapande försökte jag gestalta känslan jag upplevde i för vad hittills är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv 

 Om du är nyfiken på vilken låt som inspirerade mig kan du lyssna på den här: http//soundcloud.com/11

therottencircle/ritual-001

http://soundcloud.com/therottencircle/ritual-001
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då jag gjorde slut med min ex-flickvän, fast uttryckt i dansmusik. Den dagen skriver jag ”Time Capsule” och 
jag skriver i loggboken:  

Det blev inte riktigt så hetsig som jag hade tänkt mig. Från början tänkte jag mig mayhem, kaos, 
massa hats, snares, claps, brus, etc. etc. etc. […] Jag tror att den hade funkat på klubben. 

Låten innehåller flera synkoperade rytmer, dissonanta ackord och gnisslande ljud som ska illustrera en känsla 
av ångest. Låten får totalt 39 poäng, 8 poäng för koncept och 9 för originalitet.  
     Nästa dag skriver jag ”Role Playing”. Låten gestaltar känslan jag kände den gången jag var med mitt ex 
och jag dansade på hennes bar. Det var alltihop ett skådespel. I loggboken skriver jag:  

Självsäker. Ironisk. Komisk. Lekfull. Dansant. Tuff & Cool. 

Känslan återfinns i låten, framförallt i slutet, men trots det får låten sämst poäng. Låten blir 12 minuter lång, 
den blir generisk (kanske skriver alla andra kompositörer också om att dansa på baren?), den saknar 
dynamiskt flöde, intresse och gestaltningen lyckas inte fullt ut. I diagrammet ”Poäng som funktion av låtens 
längd” verkar det framgå en trend att längre låtar får mindre poäng.  
     Jag återgår till att gestalta mörka känslor och skriver ”Moving Out” som handlar om att flytta ut och om 
den distress jag upplever när jag tänker på när jag ska flytta ut ur kollektivet jag bor i. Kollektivets andra 
hyresgäster har blivit som en familj för mig och det gör ont i magen när jag tänker på den dagen då jag 
lämnar dem. I loggboken skriver jag:  

de pratade igår om att de måste hitta en ny hyresgäst. Det vred sig i magen på mig och jag vill bar 
skrika rakt ut, bromsa, och stanna kvar här för alltid!  

Låtens tempo är snabbt och stressat, den innehåller en hel del dissonans och oregelbundenhet. Den 
ursprungliga känslan går att spåra, men den får inte mer än 29 poäng, huvudsakligen beroende på att låten är 
8 minuter lång och saknar utveckling.  
     Följande dag, den 2 mars, låtskrivandets sista dag, skriver jag ”Downstairs” som handlar om glädje, 
fredagar och kall öl. Titeln Downstairs kommer ifrån att springa ner för trapporna från ovanvåningen till 
köket där alla mina sambos laddar inför kvällen. Jag lyckas inte gestalta känslan fullt ut. I loggboken skriver 
jag:  

14:16.[***]. jag är långt ifrån min originalkänsla. Jag ditchar den. [***] också. jag lyssnar på det 
jag har och så försöker jag komma på en ny känsla. […] Okej, denna då. Jag står på berghain, jag 
känner pulsen, jag föreställer mig att jag dansar med. Alla känner sig coola. Till och med de som är 
inne för första gången sluter ögonen och dansar med cigg och öl.  

Jag kan spåra det inre skapandet i låtens gestaltning. Som starkast är gestaltningen av känslan vid 2:40. 
Eftersom att konceptet och känslan skulle kunna utvecklas mycket mera fick låten inte mer än 7 poäng för 
koncept.  
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Att skapa inifrån anser jag medföra en högre grad av medveten konstnärlig gestaltning och det underlättar 
låtskrivandet. Den 26e februari skriver jag följande i loggboken: 

Det är mycket lättare att skapa när jag vet vad jag letar efter. Det känns som att jag kan få fram det 
jag letar efter genom att använda vilket instrument eller ljud som helst.  

Men för att en låts koncept ska bli tydligt kommer det visa sig att det inte är nödvändigt att mynta den 
ursprungliga idén vid dagens början. Den 8e februari skriver jag ”The Terminator”. Låten fick 9 poäng i 
koncept och är en följd av flera misslyckade idéer. I loggboken skriver jag:  

Jag typ disko nu. hm. […] Om jag byter ut pianot låter det som house. Något man skulle kunna spela 
på en strand. […] Det låter som 80tals synth. […] Jag sänkte tempot till 107 bpm och kom upp med 
en sjukt statisk grej. Jag tänker nu på en film jag såg häromdagen: THE TERMINATOR. Detta är 
terminatorn som går ostoppbar sin väg, utan känslor, utan empati för någon eller något.  

Låtens totala poäng placerar dock ”The Terminator” längst ner i listan över låtarna sorterade efter kvalitet. 
Men ”The Terminator” bevisar att det inte är nödvändigt att ha en utmejslad idé eller känsla för vad som ska 
skapas innan själva gestaltningen eller skapandet börjar om låtens koncept ska bli tydligt. 
     

Om koncentration och låtens kärna 
Ett i loggboken återkommande framgångskoncept handlar om att koncentrera sig på vad som utgör låtens 
fundament. Den 26 februari skriver jag projektets fjärde låt, ”De-railed”, som kom att bli en av fem bästa 
låtarna med 35 poäng. I loggboken skriver jag för första gången om att stanna upp och verkligen lyssna: 

Vad sjutton handlar låten om egentligen? 

Vidare beskrivs det hur olika jag subtraherar ljud snarare än att lägga till och sparar det som stöttar låtens 
kärna.  
     Den 28 januari skriver jag låten ”Hyperventilate”. Ur loggboken jag jag urskilja samma medvetenhet som 
i förra låten om koncentration och medvetenhet för vad som utgör låtens kärna.  

Det enda som inspirerar mig är kicken. […] YESYESYES! […] Vad handlar den om? […] Jag 
märker att jag hela tiden fokuserar på fel saker. Varför ville jag lägga till en till hat?  

”Hyperventilate” fick bara ett poäng mindre än ”De-railed” och placerar sig bland de bästa låtarna.  
     Två dagar senare skriver jag ”Prayer”. Låten exporteras efter redan fem timmar och får lika många poäng 
som ”Hyperventilate”. I loggboken skriver jag följande om låtens kärna:  

Jag har ett fett groove nu. Nu är det superviktigt att jag stannar upp och reflekterar över element 
som utgör fundamentet i låten och bygger resten av låten på det ljudet.  
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På bara fem timmar skriver jag en till låt redan samma dag: ”No Prayer”. Alla ljuden och rytmer som 
introduceras i låten stöttar riffet som utgör låtens drivande kärna och bidrar till högre kvalitet. I loggboken 
har jag skrivit:  

Min taktik fungerar såååå bra. Fokusera på elementet som är absolut viktigast. […] OMG fetaste 
låten hittills! 

”No Prayer” får ett poäng mer än ”Prayer”.  
     ”Cluster” blir projektets fjortonde låt. I loggboken förklaras det hur jag hade sparat tid genom 
koncentration: 

Någonstans tappade jag koncentrationen för vad som utgör fundamentet. […] Det hade gått 
snabbare om jag inte hade spenderat så mycket tid på att prova dark energy synthen, utan istället 
koncentrerat mig på vilja ljud som funkade. Intressant är, att när jag hade spelat in allting märkte 
jag att låten passade bättre utan lead-synten. så vad är lead? Kicken är lead förstås! 

Dagen efter skriver jag den låt som kommer att bli projektets då allra bästa låt med hela 39 poäng: 
Technofossils. I loggboken skriver jag med fullmedvetenhet om koncentration och fokus:  

Jag skiftar fokus från lead till kick&bass och tillbaka, för det är de viktigaste elementen. De måste 
fungera med varandra. […] framgångskonceptet hittills innehåller koncentration! Massor av 
koncentration! Fokus! På vad? Jo, på grundelementen. Jag fattade inte vad det var innan, men, i 
techno är det kicken. Det är det som är grundelementet. Lyssna på kicken hela, hela tiden.   12

Låtens höga poäng bevisar att det, för att nå hög kvalitet, är nödvändigt att ständigt koncentrera sig och låta 
musiken ta form och utvecklas med full medvetenhet om vad som utgör låtens viktigaste del eller delar.  13

      

Att känna sig oinspirerad och att förhålla sig till inspiration 
Flera gånger under musikskapandet kände jag mig totalt oinspirerad, men trots det kommer det visa sig att 
det är möjligt att skriva en låt med hög kvalitet trots att utgångspunkten för låtskrivandet är totalt oinspirerad. 
Det tydligaste beviset på att det går att ”krama ur” eller ”tvinga fram” inspiration och skapa något med hög 
kvalitet trots att läget verkar fullständigt hopplöst finns att hitta i loggboken den 1 februari då jag skrev ”No 
Prayer”. I loggboken skriver jag följande:  

 Huruvida kicken verkligen är det enda grundelementet för techno vet jag faktiskt inte, men det råder ingen 12

tvivel om att den spelar en väldigt betydande roll.

 Jämför med husbyggnation: Om ett hus ska byggas på en grund av lera är det nödvändigt att bygga huset med 13

hänsyn till till grunden.
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jag känner mig totalt misslyckad. dålig. totalt oinspirerad, som att jag aldrig någonsin kommer att 
kunna hitta något coolt. jag vill inte ens lyssna på musik nu. allt låter precis likadant. alla mina 
sinner är fullständigt mättade. jag vill ge upp. jag vill sova. jag är jättetrött.  

Men jag gav aldrig upp, jag gick heller aldrig och la mig, men jag tog en kort paus. Därefter fokuserade jag 
på låtens viktigaste element som bidrog till att låten fick hela 35 poäng.  
     Ett liknande exempel på att uthållighet betalar sig finns att hitta den 17 februari när jag skriver ”Pebbles”. 
I loggboken skriver jag följande:  

11:17. Jag måste ta en paus. till.  
11:37 tillbaka.  
12:17. nu blev jag trött igen. fan också. jag blir så opepp. jag är inte alls i form idag.  
[…] 
helt. sinnessjukt. trött.  
[…] 
klockan är 3. jag måste ta en siesta. 
lång paus. typ 4 h senare. 18:25. nu kör vi igen. nu jävlar. låtjävel.  
21:58. jag tror att detta är en av de bästa låtarn.a [****] YEAH !  ! !  ! 

”Pebbles” kom att bli låten som hamnade på tredjeplats för högst kvalitet. I loggboken nämns samma kväll 
återigen ”koncentration” som ett nyckelord för framgångskonceptet, men arbetsprocessen är återigen ett 
bevis på att det är möjligt att ”tvinga fram” inspiration trots att man är ur form.  
     Som kontrast på ovanstående exempel följer här ett citat från dagen när jag skrev ”Role Playing”  som 
förvisso fick helt okej poäng för koncept men som annars blev en av bland projektets lägst rankade låtar: 

jag kan inte jobba på fredagkväll, tiden jag gör precis vad jag vill. Igår var jag ute och sprang 1,2 
mil. Jag lagade värsta middagen. Och jag var nere på stan och sa upp mig från ett jobb. Allt som 
allt, det blev inte mycket tid åt musikskapandet. Inte alls. Om jag hade spenderat 8 timmar på denna 
låten skulle den kunna bli väldigt bra tror jag.  

För att hitta inspirationen har jag ibland låtit mig inspireras av både musik, video och bild. Under 
produktionen av låt ett, ”Sniper” förklarar jag i loggboken att inspiration från andra låtar kan fungera som en 
upplysning eller som ett ljus (ljud) i mörkret när man är lite osäker på vad man ska göra. ”Sniper” får å andra 
inte särskilt höga poäng, särskilt originaliteten är låg. Liknande exempel finns att hitta i ”Colours”, som 
förvisso har höga poäng för dynamiskt flöde och intresse men som också saknar originalitet. I loggboken 
skrev jag den dagen om hur jag inspirerats av en video på Youtube som handlade om technoproduktion på 
90-talet. En annan film som inspirerat en av låtarna, ”The Terminator” är just filmen, ”The Terminator”. 
Låten skrevs dagen efter att jag såg filmen och kom, till skillnad från ”Sniper”, att påverka låtens koncept i 
större grad än ”Sniper” och ”Colours”. Låten fick inte mer än 23 poäng, men fick 9 poäng för koncept.  
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     Huruvida ”yttre inspiration” bidrar till en högre kvalitet eller inte kan jag inte svara på, men huvudsaken 
är dock att musik, film och bild kan fungera som ett verktyg för att föra produktionen framåt när man står 
och stampar på samma ställe. 

Diskussion  
”You gotta be willing to fail” 
I projektets begynnelse var mina förväntningar att jag skulle ”misslyckas fatalt med flertalet produktioner”. 
Om definitionen av ”Fatala misslyckanden” betyder att flertalet produktioner fick lägre kvalitet i förhållande 
till de andra produktionerna så stämmer resultatet överens med mina förväntningar. Men kan man egentligen 
”misslyckas med en låt” och vad är egentligen ett misslyckande? Misslyckandet, menar jag, har att göra med 
målet och förväntningarna på resultatet. Mina förväntningar på resultatet var att jag skulle tröttna på gamla 
idéer och därmed tvinga fram ny och originell musik, av statistiken för kvalitén att döma har jag lyckats med 
det eftersom att tre av låtarna fick 9 poäng för originalitet och fyra av låtarna fick 8 poäng för originalitet. 
Jag hade också skrivit att originaliteten och den tekniska skickligheten skulle vara de parametrar som skiljer 
sig mest i förhållande mellan de kvalitativa och de kvantitativa produktionerna. Enligt min och Rebecas 
betygsättningar stämmer denna förväntningen ganska väl då originalitet är beroende av koncept.  Av 14

projektets resultat att döma har jag alltså inte ”misslyckats fatalt med flertalet produktioner”.  
     Majoriteten av låtarna med lägst bedömd kvalitet var de låtar som höll mitt kreativa skapande tillbaka för 
att jag var rädd för att misslyckas (att låten inte skulle möta mina förväntningar).  och därför är det relevant 15

att fråga sig hur man förhåller sig rädslan att misslyckas. För att ge utrymme åt sin kreativitet och skriva 
musik med hög kvalitet tror jag inte att det handlar om inte sätta upp för höga mål, men snarare att sätta upp 
rätt mål. ”Att skriva 100 låtar på ett år” är ett exempel på mål som är högt men som dock ger full konstnärlig 
frihet eftersom att målet inte nämner någonting om kvalitén - bara om kvantiteten!  Jag hänvisar till 16

keramikläraren som jag skriver om i inledningen. Den grupp som fick i uppgift att dreja en viss mängd 
krukor utan att ta hänsyn till dess form eller utseende, fick möjlighet att dreja utan rädsla för att misslyckas, 
utan någonting som hämmade kreativa beslut. Den kvantitativa produktionsstrategin gör det möjligt att på en 
regelbunden basis skapa hämningslöst utan att oro för att misslyckas och istället ha roligt.  17

     Kvantitativ produktion betyder förstås inte att man ska sikta på att misslyckas, men snarare ge sig själv 
sig själv fria tyglar att gestalta det man känner för eftersom att felsteg är något väldigt viktigt som ingår i det 
kreativa skapandet. Steve Jobs fyller i: 

 Förtydligande: Rebeca gav bara 5 poäng i koncept för ”MJC” medan de andra låtarna fick 8 respektive 10 14

poäng, medan ”MJC” fick 7 poäng medan de andra fick 5 respektive 7 poäng. 

 Se kapitel ”Om att misslyckas”.15

 Målet kan givetvis utformas och anpassas till exempel för att träffa en viss målgrupp av lyssnare. 16

 :)17



sida !17

You gotta be willing to fail… if you’re afraid of failing, you won’t get very far,  18

För om en låt med låg kvalitet inte är ett misslyckande, vad är det då? Det är en lärdom och ett steg i rätt 
riktning.  

En effektiv produktionsstrategi 
Resultatet av min undersökning visar att det är möjligt att spendera inte mer än 5-10 timmar på en låt och 
ändå uppnå samma, ibland högre, kvalitet som de låtar som jag ägnat över 30 timmar åt. I diagrammet 
”Poäng som funktion av tid spenderad per låt” framgår det tydligt att kvaliteten på en låt inte är direkt 
proportionell mot den tid och arbete som investerats i produktionen. Kurvan för låtarnas kvalitet planar ut 
redan efter ett par timmars arbete. I jakten på en effektiv produktionsstrategi blir det nödvändigt att som 
musikproducent ifrågasätta och rannsaka sin resursfördelning när det kommer till musikproduktion. Då den 
tekniska skickligheten är den kategori som blir mest lidande av en kvantitativ produktionsstrategi är kanske 
den bästa strategin att blanda kvantitativ och kvalitativ produktion. Ett exempel på en blandad strategi skulle 
kunna vara att inventera ett flertal kvalitativa produktioner, välja ut de bästa och mala igenom dem en gång 
till i en kvalitativ anda.  

Felkällor 

Rutiner saknas för betygsättningen. Låtstatistiken fylldes i efterhand, ibland direkt efter att en låt 
färdigställts, ibland dagen efter och ibland flera dagar efter låten exporterats medan andra poäng för vissa 
låtar har justerats på en oregelbunden basis när jag uppfattat att poängbedömningen inte stämmer överens 
med min subjektiva uppfattning.  Felkällan är viktig eftersom att den subjektiva uppfattningen för hur 19

många poäng en låt får beror på sinnesstämningar, till exempel hur trött eller pigg jag känner mig, hur 
uttröttad min hörsel är eller vilka referenser jag nyligen lyssnat på. 
     Tiden som anger total tid spenderad på de kvalitativa låtarna ”MJC” och ”10 yrs” inkluderar tid för 
uppmickning och inspelning av hi-hats, totalt 2 timmar, samt tid spenderad på en tredje låt som bara blev 
halvt färdig. Till skillnad från de kvantitativa produktionerna har ”MJC” och ”10 yrs” mixats i en studio med 
optimal lyssningsakustik.  
     Rebeca hade innan jag skickade henne låtarna redan lyssnat på ”MJC” förgående år i samband med ”det 
lilla projektarbetet” och vet därför hur mycket tid jag har lagt ner på produktionen för den låten. Hennes 
vetskap om vilka låtar jag hade spenderat mest tid på kan ha påverkat hennes poängbedömning för bland 
annat teknisk skicklighet. I min uppgiftsbeskrivning till Rebeca sa jag att hon inte skulle behöva spendera 
mer än en timma på betygsättningen och kanske hade poängen sett annorlunda ut ifall hon hade spenderat 
mer eller mindre tid på bedömningen. Jag kan också ha påverkats i poängbedömningen av vetskapen av hur 
mycket tid jag lagt ner på de olika produktionerna och på samma sätt är det svårt för mig att vara objektiv i 
bedömningen för ljuddesign eftersom att jag lyssnar annorlunda när jag vet vilka tekniker som använts för att 
skapa vissa av ljuden.      

 https://www.youtube.com/watch?v=zkTf0LmDqKI, sidan besökt 2016-06-2718

 Dessa förändringar gäller framförallt mixningen, det dynamiska flödet och konceptet. 19

https://www.youtube.com/watch?v=zkTf0LmDqKI
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     Den totala tiden som spenderats på de kvantitativa produktionerna uppgår till 134 timmar jämfört med 90 
timmar för de kvalitativa produktionerna och utgör en felkälla i jämförelsen av de olika 
produktionsstrategierna med feedback från Rebeca.  

Slutsats 
Det har i min forskning visat sig att kvantitativ produktion, i jämförelse med kvalitativ produktion, 
kännetecknas av en tydlig musikalisk idé och är en produktionsstrategi som gör låtarna förhållandevis mer 
konceptuella. Framgångar verkar vara orsak till rädslan för misslyckande som beror på de förväntningar man 
har på resultatet. Eftersom att rädsla för misslyckande hämmar viktiga kreativa beslut är det därför viktigt att 
sätta upp kvantitativa mål som inte mäter kvalitén på skapandet och istället ha kul. Det har för mig visat sig 
att ständig koncentration på låtens viktigaste del eller delar är nödvändig för att nå en hög musikalisk 
kvalitet. När skapandeprocessen stannar av visar min forskning att ”yttre” inspiration i form av musik, film 
eller bild kan fungera som ett verktyg för att föra produktionen framåt. Att skapa inifrån är den metod som 
jag anser medföra en högre grad av medveten konstnärlig gestaltning och tekniken kan underlätta 
låtskrivandet. Eftersom att kurvan för kvalitén stannar av ju mer tid som spenderas på en produktion är den 
bästa strategin att jobba kvalitativt med ett urval av flera kvantitativa produktioner. 

Om jag hade gjort studien igen  
Bedömningen för teknisk skicklighet skulle delas upp i ljuddesign och mixning eftersom att dessa två 
faktorer ibland stred helt mot varandra. I de fall då mixningen har varit dålig har ibland ljuddesignen varit 
väldigt bra och tvärtom.  
     Utveckling är en annan kategori som göra poängbedömningen mer noggrann. Låtens utveckling är något 
som jag lagt märke till att jag behöver lägga ner extra mycket energi på eftersom att många av mina 
produktioner saknar en musikalisk utveckling av nya ljud eller modulation av befintliga ljud och gör att låten 
därför blir statisk. Ofta har låtens utveckling med dess dynamiska flöde att göra, men trots att dynamiken 
flödar felfritt kan ibland låten stanna upp eftersom att den saknar intresse på grund av att låten saknar 
utveckling. 

Vidare forskning och relevans 
Min forskning undersöker inte den skärningspunkt där kurvorna för ”tid spenderad per låt” och ”kvalitet” 
möts. I detta projekt spenderade jag inte mer än en heldag per låt, men jag är nyfiken på hur resultatet hade 
blivit ifall jag istället hade spenderat en halv dag eller två dagar. Jag skulle också vilja undersöka olika 
strategier för låtskrivande, till exempel att skriva tre låtar parallellt med varandra, eller att skriva musik 
tillsammans med någon annan.  
     En stor del av min forskning handlar om konstnärlig gestaltning, om att fatta kreativa beslut och om 
strategier för att komma över rädslan för att misslyckas och är något som är centralt för alla utövande 
konstnärer, både för musikproducenter som mig själv och för de jag skrev om förut, om krukmakarna.  Jag 20

 Jag ber om ursäkt till alla krukmakare ifall jag använder fel benämning på er yrkesgrupp.20
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hoppas innerligt att läsningen har varit intressant och givande för dig. Ta gärna kontakt med mig ifall du 
undrar över något.  
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Käll- och litteraturförteckning 

- BBC, kreativitet: http://www.bbc.com/news/magazine-34775411, sidan besökt 2016-06-27 
- Soundcloud: http//soundcloud.com/therottencircle/ritual-001, sidan besökt 2016-06-27 
- Youtube, Steve Jobs: https://www.youtube.com/watch?v=zkTf0LmDqKI, sidan besökt 2016-06-27 
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http://soundcloud.com/therottencircle/ritual-001
https://www.youtube.com/watch?v=zkTf0LmDqKI
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Rebecas mail 
In an attempt to make me more aware of how I react to failure and to evaluate the relationship between 
time spent working on a track and the final quality, I’ve been mass producing music. In total I came up 
with 26 tracks. While I have produced the tracks I have also been keeping a journal of stuff like habits, 
techniques, strategies etc. The tracks have all been rated with points from 1-10 in different categories in 
an attempt to ”measure quality”. Later on, I’m tracking the recipe of success when I’m comparing the 
tracks with ”high quality” and the stuff I wrote in the journal the day I produced the track. 

This is what I’ll do. I’ll send you a total of 4 tracks. Below you’ll find the different categories by which I 
want you to rate each and every one of the four tracks (don’t worry, you should not spend more than an 
hour of your time on this). Feel free to rate as you go, you can change the rating of the first track when 
you’ve finished the first track, do whatever. Rate the tracks in reference to the other tracks I’m sending 
you and also to techno in general. For example, ”originality”. How the heck are you supposed to rate 
originality? Trust your gut. If you think that track 1 is totally unoriginal, give it a low rating. If you think that 
it’s even less original than track 2, either give track 1 an even lesser score, or give track 2 a higher 
score. This rating system surely is not perfect, but it is as good as it can be, haha. Simple do your best, 
you’ll do great! Here are the categories: 

Originality 1-10: How the track is differentiating for other tracks within the same genre. Take for example 
sound design and arrangement into account. 
Technical Complexity 1-10: Take into account the quality of the mix, eg. is the mix missing top, bottom, 
punch, does it lack dynamics, dimensions, contrast etc. Sound design is also something to take into 
account. 
Dynamical Flow 1-10: Have you ever noticed how some tracks approaches a big drop, it builds up your 
expectations, but later fail to satisfy you, and you be like, ahhh, where’s all that energi?? Or perhaps the 
track is totally flat dead, lacking all sense of dynamic goodness. That’s what this category is all about. 
How is the tracks energy flowing throughout the different parts of the track? Note: try to take into account 
the concept of the track. What do I mean? Tech-House for example: it’s like a frickin’ roller coaster, 
where as ”Regis - Speak to Me” is seemingly dynamically flat, yet, you wouldn’t want it to be any other 
way, because ”Speak to Me” is a banger! Obviously, this is very subjective, I know, but don’t worry about 
that 
Interest 1-10: Does this track want you to keep on listening? Obviously this is related to the other 
parameters as well, but it also takes into account if the track is, say, very annoying or harsh for your ears 
to listening to. 
Concept 1-10: The concept rates ”the awareness of what the track is actually about”. Let me try to 
explain this further… Ask yourself the following questions: Can you see a red line going through the 
track? Does there seem to be a story being told? Does there seem to be an original idea that makes up 
for the foundation of the track and that the rest of the track is building up upon? Take ”Regis - Speak to 
Me” as an example. I’d say that the concept is pretty clear. The idea is presented in the beginning, then 
small variations are made of this idea, but it’s still the same idea. The reason I added this category was 
because I often tended to blend several different sounds and ideas in a mash-much chaos that didn’t 
make any sense at all. For example, you wouldn’t very well go and mix a ”put your hands up in the air” 
vocal sample with ”Regis - Speak to Me”, because those ideas are totally different, and you’d get low 
ratings for concept. 
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Loggbok 

4e dec. kursintroduktion med eva. roligt tycker jag. jag ser fram emot projektet. jag tror att det kan bli bra. 
jag tänkte ställa kvalitet och kvantitet.  

9e. vi ser över ett par uppsatser från tidigare studenter. Vad kan jag själv tänka på? En grej jag inte fröstår är 

ähur man ska förhålla sig till  

A) forskningens syfte och 
B) frågor som uppstår under skapandeprocessen.  
eller måste det uppstå frågor under skapandeprocessen? men den konstnärliga processen ska nog vara en del av 
resultatet på något vis. och även den konstnärliga produkten.  

11e dec. Har idag skrivit klart mitt pm1. Se fil PM1.1. Så.. det är ett konstnärligt forskning. Syftet är kanske att 
undersöka min egen arbetsprocess. Med forskning som bakgrund. Tror jag. Den konstnärliga produkten 
används som diskussionsunderlag.  

12e dec. men skulle jag verkligen kunna skriva en hel låt. på en dag? Jag bestämde mig för att testa. och jag 
lyckades! låten blev fet som fan! 4:43. flera delar. flera hoooks. jag e svinnöjd. det var en väldigt roligt proces. 
och efteråt var jag så glad och upprymd att jag … jag kände mig väldigt upprymd och glad! jag vill göra en till 
imorgon.. tekniker jag använde: 101 ableton tips for house & techno producers. tips 1: ”add gate after reverb”. 
jag pratade med richard igår och undrade hur han gjorde när han skrev en låt om dagen. han formade ramarna 
för låtskrivandet genom att använda sig av ett ord. ltåen var tvungen att innehålla detta ordet. på samma sätt 
kan jag använda mig av 101 ableton tips och plöja de första 20-30 tipsen. fannn. taggad! Jag vill göra en till 
imorgon! Idag spenderade jag nog.. ca. 3-4 timmar åt att sammanställa alla ljuden. ytterligare 1-2 timmar för att 
arrangera allt. Ableton är smidigt på så sätt att man kan använda clip view för att arrangera. du kan läsa mer 
om vad det är under ”metod”.  

13e december. jag skrev en låt till. haha. riktigt, riktigt dålig. fyfan. skönt att jag gjorde den i alla fall. de nhar en 
tydlig hook. processen då? söndag.. typ ganska koncentrerad. låten är enformig som fan. men jag var ju så pepp! 
Jag vill egöra en till! haha. kunde inte hålla mig. men nu vet jag med säkerhet att det går att göra en låt på en 
dag. alltså låten fångar inte intresset. den är kass. jag har misslyckats. bra! det betyder att jag har större chans att 
lyckas nästa gång. jag ska kanske beskriva tekniken jag använder förresten. jag använder live’s simpler. slice 
mode. spelar på push. staplar ljud. reverb. gate. lite så.  

————— 

19e januari, tisdag, v. 4, klockan är 13:00 och jag börjar nu skriva min första låt. jag känner mig lite 

nervös. lite tidspressad. men förväntansfull och nyfiken. vet inte riktigt vart jag ska börja…  
efter ungefär tre timmar tar jag en kaffe paus. jag har hittills fått ihop en rätt schysst grund och jag börjar 
planera arrangemanget. men jag behöver fortfarande mer komponenter.  

i denna låten har jag använt mig av sampling. Jag samplade bl. a. brevlådan som hörs tydligt i låten. Kraftig 
gruppkompression för hats, kick/bass etc, samt masterbuss kompression gör att allt låter ganska färdigt innan 
den är färdig.  

jag undrar hur långa loops man ska göra. 2 takter? 16 takter? långa loops ger större variation automatiskt och 
gör det möjligt för låten att spela lite av sig självt. jag gillar det. det blir inte så statiskt.  
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klockan har blivit 17:26. jag försöker att spela in mitt arrangemang men märker snabbt att inga bitar passar 
tillsammans. Dessutom blev arrangemanget inte längre än 2 minuter och 15 sekunder. Detta är än så länge ett 
fullständigt misslyckande.  
men så var jag tvungen att springa iväg klockan sex på en grej. tillbaka runt halv tio. men hinner inte göra mer 
idag. allt som allt blev det inte en heldag. imorgon blir också en halvdag. Därför blir det bara tre låtar denna 
veckan.  

lyssnade på en annan låt. 3 sek på en röstmemo. hörde en cool hook. slänger upp en synth, gör en snabb 
slinga, lägger på ett par effekter, YES, funkar jättebra! inspiration från andra låtar kan fungera som en 
upplysning, eller som ett ljus i mörkret när man är lite osäker på vad man ska göra.  

20 jan. EM. hela låten spelade jag in. alla ljud spelade hela tiden. kanalerna mappade jag på olika faders på 
min midi kontroller. dit mappade jag också effekter och filter. gruppkompression hjälpte till att hålla energin 
jämn, detta gäller framförallt för hattarna. låten tror jag handlar lite om ekonomi. om elaka och giriga 
kapitalister som suger ut pengar ur de utan pengar. låten i sig är ganska enformig. breaksen är inget annat än 
högpassfilter. då fyller jag i med olika hattar. när basen kommer tillbaka tar jag bort någon hatt och 
ljudlandskapet förändras. däremellan justerar jag ljuden på riffen. ganska standard. inte särskilt ovanligt tror 
jag. jag måste komma på ett smart system för att mappa alla instrument och effekter. jag ska också försöka spela 
flera olika klipp, inte bara ett och samma. det skulle ge upphov till större variation, melodier och harmonik. 
gruppkompressionen gjorde också att kicken och basen limmades ihop och fungerade som kraftigt drivande 
motor. jag ska prova att komprimera andra saker imorgon, t.ex. snare och bas.  

anledningen till varför det till sist gick att spela in den tror jag beror på två saker. ett: alla klipp spelade 
samtidigt, jag bytte inte klipp i lives session view. jag stängde av och satte på de olika ljuden genom att rida 
fadern. den andra anledningen tror jag var för att jag bara slappnade av och utgick från ett ljud. kicken tror jag 
det var.  

t01, snyper.  
originalitet: 5 
teknisk skicklighet: 6 
dynamiskt flöde: 6 
intresse: 4  
total tid: ca. 10 timmar 

Jag satte idag upp utskriva inspirationsbilder på min vägg. Jag har också läst tidningen och lyssnat på p1 för att 
framkalla något jag kan reagera på, för att framkalla en känsla så tydlig att jag kan översätta den i musik. 
Techno är mitt tonspråk just nu. Om jag ska skriva 20 låtar till kommer jag att behöva observera och reflektera 
över händerser/situationer etc. som jag i sin tur kan kommentera på.  

—- 

21 jan. klockan är 10:00. Vad ska jag skriva om idag? Jag läser tidningen och där finns en liten spalt om 
cyberattacker. Det skulle vara coolt. Det väcker intressen enligt tomins psykologiska grundkänslor:  

glädje 
intresse 
förvåning 
avsmak 
avsky 
ilska 
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ledsnad 
rädsla 
skam 

Klockan är 14:15 och det låter bra A A ! Det känns återigen som att jag hade tur. jag utgick från ett ljud. tryckte 
ut ett par noter. bytte ljud. ändrade midiklipp. la på effekter. stängde filtret. men början av tonen kom igenom 
eftersom att filtret hade en attack-tid. vilket skapade en riktigt fet stab. med en frequency shifter får jag fram 
extremt coola ljud som känns organiska. låter det som en cyber attack? nja.. det vet jag inte. Nu händer det 
dock något intressant. Jag försöker att undvika att fortsätta. Jag är så nära mållinjen, men jag är så rädd för att 
misslyckas. Tänk om jag inte kommer på en bra start, om ljuden inte räcker till, etc .ect .  
  
Jag kan uppenbarligen inte spela hur mkt grejer som helst samtidigt. Därför måste jag spela in en 
stabil grund och därefter lägga fler grejer ovanpå det.  

så låten är mer eller mindre färdig. jag har jobbat nu i nästan 8 timmar. jag spelade in låten flera 
gånger. tyvärr la jag inga fler ljud på lålten. det finns massor av utrymme för det. därför låter den 
kanske lite tom. men det gör den också lite originell. klockan är snart sju. vad kunde jag har gjort 
bättre? hela låten låter som en enda crossfade. som ett live-gig. den är väldigt flytande. Delarna är inte 
självklart separerade från varandra. men det duger. Låten blev ändå sju minuter och det finns ett 
naturligt flöde.  

jag fick stor användning för evolution controllern idag. jag blev lite mer van med den. Jag använde 
också min ableton push vilket snabbade på mig arbetsflöde.  

denna låten betyder ingenting för mig. det är bara en samling ljud. tyvärr. jag måste hitta min inre 
konstnär. kritikern.  

t02, 21a feb, intraweb 
originalitet: 6 
teknisk skicklighet: 5 
dynamiskt flöde: 5 
intresse: 4 
total tid: ca. 8 timmar 

inte särskilt nöjd. jag kan mycket, mycket bättre! Efter denna låten känner jag för att göra en riktig mistlurslåt. 
Kanske är det för att jag är frustrerad som jag känner att jag vill dunka 200 bpm oljud??   

—- 

22 jan. Klockan är nio och jag börjar dagen. Jag håller fast vid mistlurslåten. Jag var ute och sprang igår och fick 
en tydlig bild av vad jag ville ha. Ett riktigt skitigt ljud. Snabbt som tusan. Melodier.  

Så jag börjar. Ljudet låter okej, men jag har svårt att ta mig ur ett ackordsträsket och vet inte varför. Det hela är 
konstigt, för jag kan ju harmonikläran utan och innan.  

Den är ganska enformig. Men. Mer originell. Det är bra. Oändligt mycket reverb, frekvensmodulering ger 
upphov till fantastiska ljud. Ungefär i mitten av denna låten är något så crazy att man nästan tappar hörseln. 
Limitern får jobba stenhårt. Men då har det gått nio minuter. Totalt blev låten 18 minuter lång. Jag tryckte på 
play sen modulerade jag allting on the fly. Det blir rätt coolt. Men lite långtråkigt kanske. Jag måste lära mig att 
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komprimera låtarna. Anledningen till varför jag inte spelade in den igen var för att jag inte orkade. Jag har 
drabbats av en förkylning. Låten är 19 minuter lång. Jag slutade jobba efter totalt ca. 6 timmar. Annars hade jag 
spelat in den igen. Låten känns mycket mer stabil efter 13 minuter. Där hände någonting.  

Idag använde jag en analog synth, Doepfer Dark Energy 2, till min hjälp. Det är så mycket roligare att spela 
in musiken än att programera den. 
Men. Jag är nöjd. Jag är faktiskt nöjd. Jag känner någonting när jag spelar detta. Den betyder någonting. Det 
kan ha att göra med all harmonik. Men jag hade imorse också en tydlig känsla för vad jag ville göra. Jag 
kände liksom hur det spritte i kroppen. Men den är fortfarande fett enformig. Och alldeles för lång. Jag vill ha 
mer variation. Mer bearbetning. Teknisk skicklighet. Liten. 

t03, 22a feb, spaces 
originalitet 7 
teknisk sklicklighet: 4 
dynamiskt flöde: 5 
intresse: 3 
total tid: ca 7 timmar  

—- 

tisdag 26e. ny vecka. Klockan är 9:00. hade ej möjlighet att skriva någonting igår. jag ska prova 
meditera för att se vilka sinnesstämningar som finns inom mig denna morgonen. men det ger inga 
resultat. Jag behöver nog experimentera lite granna för att se vilken typ av musik som attraherar mig 
denna morgonen. Därefter stanna upp, tänka igenom ett koncept och därefter bygga vidare på 
ursprungsidén och göra färdigt låten i enhet med konceptet.  

Nu är klockan 10:36. Jag har spelat in tio minuter ljud med min dark enery analoga synth, samplat 
olika bitar av ljuden och därefter gjort en ny låt. Jag provade olika melodier på pianot med de olika 
ljuden. Alla ljud funkar inte med alla melodier. Jag fastnade för ett av ljuden som jag spelar en ganska 
så vemodig stämma med. Abm -> Eb/B fyra gånger, vidare till Cm -> Bmaj7.  

Men vad sjutton handlar låten om egentligen? Jag tänker tillbaka på en remix jag gjorde av vega. 
Ljudläggningen inspirerades av hennes röst, tonläge, melodi och text. Den monotona, likgiltiga och 
nästan sorgsna rösten sjunger om en regnig dag på ett kafé. Musiken byggs upp av glad och ledsen 
harmonik, av piano som spelar som regndroppar mot rutan, av oregelbundna svara congas som också 
påminner om regnet, om stråkar som återspeglar likgiltigheten och vardagsångest. Varför det var 
enkelt att göra musik till vegas text tror jag beror på att hennes historia förmedlar så tydliga bilder hos 
lyssnaren. Jag låter denna låten handla om samma sak, fast jag uttrycker den med techno.  

Den handlar om att åka tåg.  

Sedan klockan elva har det knappt hänt någonting med låten, och nu är klockan fem. Det visar sig att 
min effektivitet sjunker kraftigt efter lunch.  

Men, nu är jag på gång igen tror jag. jag exporterade hela låten, pitchade om den, tryckte ihop den 
med typ 20 db limitering. side chainar den till en ny kick. ny hat. ökar tempot.  

Klockan är halv åtta. Det är inte längre samma låt. Vad hände? Jag hittade några feta ljud. Tänkte på 
tåg. Drivande tåg. Dunk dunk dunk. Det är inte riktigt samma tåg som innan när jag tänkte på ett 
chillande gung, medan det nu låter som ett argt, snabbt, ostoppbart lokomotiv! Men jag gillar det. Det 
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låter asfett. Jag är långt utanför ramen för vad jag gjorde i mina tre första produktioner. Kanske 
handlar det om att släppa på sina idéer för vad techno är för någonting? På så sätt blir man inte lika 
styrd.  

Ur detta projektet mynnande det ut två låtar. Men klockan är snart nio så jag får lägga av för ikväll. 
Den första ambienta låten exporterade jag ju, importerade igen, gjorde ny kick, hittade fet bas, 
fantiserade om tåg, la sen snare på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - . , allting väldigt statiskt. jag skar bort kicken, 
väntade på droppen, la tillbaka kicken, men, kände ingen power. Den ambienta låten sög kraften ur 
mixen, trots att jag lät den röra sig i takt till musiken. Så jag tog bort allt utom det ambienta, och 
insåg att det redan lät bra. Kvar lämnade jag bara ett bas element från den nya låten.  

Jag trodde att jag hade misslyckats. Totalt. Fram till ungefär klockan fem. Vad hände sen? Jag 
bouncade låten, importerade den igen, och började från början kan man säga. tåg till alvesta, buss 
vidare till ljungby.  

t04, de-railed 
originalitet: 9 (kanske 10! jag har i alla fall inte hört sån här musik förut… För en tio skulle det vara 
mer harmonik och melodier)  
teknisk skicklighet: 8 
dynamiskt flöde: 5 
intresse: 5 

denna låten är svår att bedöma. det händer ju nästan ingenting. Den skulle kanske behöva vara lite 
kortare.  

—— 

27e 
Jag märker att låten drar åt ett annat håll. Kan inte stoppa det. Det blir lounchigt efter att jag lyssnade 
på moptis stabs. Jag rippar en ljudupptagning från en gudstjänst i p1. En kvinna. Pitchar ner ett par 
tonsteg. Det blir långsamt. Nästan psykopatiskt. ”Skaka bort det onda”. ”Jag sa”. ”Skaka bort det 
onda”. Passar perfekt med tempot, stabben, hats, drivet. Det är fortfarande lite tåg. Hur hamnade jag 
här? Jag tyckte att låten fattades en hook av något slag. Inget reverb. Inget delay. Ingenting. Det ska in 
i öronen.  

jag börjar bli riktigt trött i skallen. klockan är strax efter sju. varför har jag inte spelat in allting än? Jag 
vet inte vad jag gjort den senaste timman. bara rattat och skruvat. lol alltså.  

öhhhh. misslyckande. misslyckande. misslyckande. vad fan hände? jag var så himla säker på min sak. 
det var nog därför jag chillade som fan. tog tre timmars lunch. letade kicks. trodde att allt satt med en 
gång. jag blev astrött. misslyckades med att spela in arrangemanget. fick försöka rita in det i efterhand. 
rätta till alla fel. jag e helt slutkörd…  

mina ljud räckte inte till. jag skulle behöva mycket mera. den är helt tom. behöver också ett ljud som 
spelar hela tiden. typ en siren. någonting som ligger stadigt. något lågt man kanske inte riktigt tänker 
på. men som ett ankare. skulle också behöva percussion stabs som ligger utspritt lite här o där. men 
jag blev nöjd med den där svepande triol grejen. Jag har jobbat alldeles för länge idag. Eller kanske 
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bara för sent. Jag sov heller inte så många timmar inatt. Jag var rätt trött. Sprang på morgonen. Sen 
skola. Sen lång lunch. Ae. Dömt at tmisslyckas. Jag går och lägger mig nu. Klockan är 21.15.  
  
Jag gillar också gudstjänsgrejen. Det är fett som fan. Stabben blev inget vidare. Vet inte varför. Det är 
så himla svårt att få till stabs.  

Kick bas blev bra. använde limiter. 6 ms look ahead tog bort brus. tryckte sönder tillsammans med lite 
reberb och en bas.  

Jag hade aldrig gjort färdigt denna om det inte vore för att jag var så illa tvungen. För imorgon ska jag 
göra nya låtar. Dagens recept för att lyckas. Sätt deadline. Jag har ändå lärt mig saker idag. Flera 
produktionstekniker som jag kommer att ta med mig. Hade det inte varit för min deadline skulle jag 
sluta. Jag har ändå en ambition att göra låten bra ju. Det är därför jag sitter så länge.  

Det är bra att bo i kollektiv också. Det är nästan alltid någon hemma. Och är det inte det så är det 
också lugnt, för det betyder att jag kan smälla högtalarna på högsta volym.  
jobba imorgon kl 0900. 2 h springa och käka frulle. gå upp kl 7.15.  

t05, finna min gud 
originalitet 4 
teknisk sklicklighet: 5 
dynamiskt flöde: 6 
intresse: 4 
total tid: ca 9 timmar 

— 

28 jan. klockan är 9. jag har ignen aning om vad jag ska skriva idag. men jag är rätt trött på syntiga, 
stabbiga, svåra och hårda ljud. jag är trött på hammarliknande, fyrkantiga, rytmiska mönster. techno 
uppfattar jag vara begränsat på så sätt att den inte återger känslor av längtan och kärlek. I alla fall inte 
vad jag uppfattat, vilket både är bra och dåligt. Igår gjorde jag en låt med stora kontraster och skulle 
vilja försöka göra det igen .  

Jag lägger märke till att jag lägger negativa värderingar i att jag inte kommer på någonting. Jag måste 
minska mina mål.  

18 minuter över nio. Ingenting.  

Klockan är strax elva. Jag tog fram massa old school syntar. spelade in massa trummor. tryckte ihop 
det. försökte hitta en schysst kick oh bsa. slutade med att jag iställe thittade riff. som blev rätt fattiga.  

klockan är strax efter elva. så fort jag hittar något gött så sparar jag det som ett nytt clip arrangement. 
”kringla shift i”. Jag tror att det är svårare att misslyckas om jag spelar in det såhär. Borde ha några 
one shots också. Och en vettig bas. Nu har jag bara kick.  

Det kanske är dags att stanna upp och tänka efter vad den handlar om. Jag har ändå kommit ganska 
långt. Det är rytmiskt. Lite disko. Jag har kanske inte så jättemycket. Eftersom att det inte säger mig 
någonting. Jag borde bara fortsätta att experimentera och lyssna på de olika ljuden tillsammans.  
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Det enda som inspirerar mig är kicken. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag älskar hur skitig den låter. 
Riktigt bra punch.  
YESYEYSYES! Okej. Conga loop. Pitchade ner två oktaver. Resonans. Spela in. Sampla. Pitcha ner en 
oktav till.  Ping pong delay. EQ. Limiter. Limitera tillsammans med kick. Följt av en kompressor. 25 
ms attack 25 ms release. EQ. Boom. Fett som fan. Det låter som ett monster som andas eld! Nu är jag 
inspirerad! De andra ljudne funkar igen, trots att det låter som 80 tals techno. Nu ska jag bara ha en 
hook. Trummorna är färdiga. Låten får heta hyperventilate. Nu är klockan över 12. dags för lunch!  

Tillbaka. Nu kör vi igen.  

Vad handlar den om? Jag gillar cymbalen som blommar ut. Lite som ett hav. Kontrasten till detta är 
den svintighta kicken och den metalliska hatten. Frågan är vad jag kan ha däremellan. En stab?  
Det funkade! Jag lyssnade på kicken, hatten, slutade aldrig spela, jag visste vad jag letade efter! Det 
låter nu som en maskin! En såg-stabb med debusy ackord som spelar 16 delar, filtret justeras efter 
velocityn. Eller.. inte jättecool faktiskt. Funkar inte tillsammans med basen.  

Jag får ta bort basen.  

Jag märker att jag hela tiden fokuserar på fel saker. Varför ville jag lägga till en till hat? Det är absolut 
inte nödvändigt just nu. Vad som behövs är en perkussiv stab och ett till riff!  

15.10. Fan, jag kommer inte vidare. Jag gick ut på internet och försökte hitta inspiration till att hitta 
stabs. Men så hittade jag ett annat cootl ljud som jag sen försökte imitera. Går åt skogen. Vad hände 
stabben? Glömde. Jag kanske skulle spela in istället. Ja, det gör jag.  

Men jag tar en paus. Fokuserar inte på något annat än att försöka spela in. Jag tar alla ljud jag har och 
gör en rough skiss och mappar alla parametrar till mitt mixerbord. 15 minuter senare är jag redo att 
spela in och jag tycker redan att det låter bra!  

Jag limiterar botten, mitten, toppen, följt av kompressor för gung, lite eq kanske. Det är en helt ny låt. 
OMG. Sjukt aggressiv. Denna blir sjuuuukt fet! Nu har jag en timma på mig kvar att lägga ev. röst, 
brushes, svep etc. perfekt.  

t06, hyperventilate 
originalitet 7 
teknisk sklicklighet: 7 
dynamiskt flöde: 5 
intresse: 6 
total tid: ca 7 timmar  

om jag skulle göra ngnting annorlunda skulle jag fixa alla ojämna takter. ibland är droppen typ 7 
takter långa. finns ingen logik, fyller ingne funktion.  
mindre reverb på riffet.  
lägga en coolare effekt på snare/delay/stabben.  
inte gör droppen så otroligt långa.  
helt sjukt nöjd med kicken. omg. vad gött den slår !   
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— 

Fredag 29e januari. Jag påbörjar min sjunde låt. Jag gillade det jag hade igår och ska nog fortsätta på 
samma linje. Jag inspireras av enkel musik. När jag upptäckte att hela ljudspektrak kan fyllas med ett 
par limiters så inser jag också att man ju inte behöver så väldigt mycket. reverb + delay + limiter + 
kompressor. Jag känner för att göra något acid idag. Kanske blanda med ett långsammare tuggande 
ljud.  

Jag bör nämna också att jag inte är i lika god form som igår. Jag sov inte lika länge och jag känner en 
stress i magen som jag inte tycks kunna bli av med.  

Jag lyssnar på ”How to make Techno music on 1994”, kort video på youtube. Så inspirerande. Jag 
gillar verkligen 90 talet.  

Jag tar fram min dark energy och använder idag en patch som modulerar frekvensen på filtret efter 
velocityn. 90 talet inspirerade mig att ta fram det här ljudet. Detta kan jag lätt bygga en låt på tror jag. 
Den kommer nog att bli fet. Frågan är om jag behöver med ljud än detta.  

Alla använde ju loops. Men jag hittar inga schyssta loops.  

klockan är strax tre. Jag önskar att jag hade spelat in allt lite tidigare. Till imorogn ska jag göra det. Nu 
e jag cp tröt. Borde kanske gå en promenad. Och ta en kaffe. Sen spela in allt. För jag kan inte göra 
det nu…  

Jag börjar tro att en dag är för mycket för att göra en låt. Jag märker att jag drar mig för att spela in 
eftersom att jag vet att jag har mer tid!  

Jag har spelat in arret nu. Inte självklart. Det är svårt som fan att smyga in tamburiner och sånt när 
synten ligger som en matta. Man skulle behöva annan rytmik. Olika partier. Som i en riktig låt. Jag 
spelar in låten för typ 5e gången. 50 min kvar. Öh. jag har spelat in typ min 15e tagning. vad hålller 
jag på med? koncentrationen är nere i botten nu. Mina öron e helt slut.   

Jag skulle behöva kötta mer intensivt. Jag skulle behöva jobba snabbare. Våga prova melodiska 
alternativ. Ingen låt är perfekt. Inte heller min. Jag måste spela in snabbare. Spendera tid på att lägga 
samples i efterhand.  

Det känns som att låten havrerade. Jag orkar inte ens lyssna igenom den. Jag e fuuucked. Hela färdig. 
Satans synth. Jag måste måste måste jobba snabbare. Det kommer aldrig bli bra annars.  

t07, 29 jan, colours 
originalitet: 5 
teknisk skicklighet: 5 
flöde: 7  
intresse: 8 

—- 
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1a feb. jag börjar med att lyssna igenom den gamla låten, colours, för att jag var alldeles för trött för 
att poängsätta den i fredags. colours hade ett bra flöde. man vill gärna lyssna vidare för att den har ett 
bra driv.  
  Idag är jag förkyld. Trött. Stressad tyvärr. Men. Jag ska fortsätta att göra acid idag. Jag ska börja med 
hattarna. Jag känner för något snabbt. Men lite annorlunda kanske. Samma synth. Kanske ska jag ha 
flera syntar idag; en för bas, en för melodi, en för andra stämma. Kanske olika partier där de spelar 
olika saker, ackord typ.  

Jag har ett fett groove nu. Nu är det superviktigt att jag stannar upp och reflekterar över element som 
utgör fundamentet i låten och bygger resten av låten på det ljudet.  

Jag har gjort idén. Jag har spelat in den. Men. Den är lite fattig. Jag ska tillägga att idén till ackord 
tillkom när jag satt med min anaola synth och lekte med LFO, fyrkantsvåg, som reglerar pitchen. 
Bastonen går upp, diskanten går ner, bastonen går ner, diskanten går upp.  

Så jag utgick från grunden. De där två ackorden. Och tyckte att det hade varit coolt med något 
arabiskt. Hittade en bön på arabiska. Laddade ner, importerade, och la ovanpå. Detta är inte alls vad 
jag tänkte mig från början. Därför kommer jag att backa några steg sen.  

t08 prayer 
originalitet 9 
teknisk skicklighet: 4 
flöde: 6 
intresse: 5  
tid: 5 h 

tillbaka efter lunch. exporterade prayer låten.  
nu försöker jag gå tillbaka till kicken. och till inspirationsvieos. jag lyssnar noga på varje ljud. kick och 
hat. vill göra något trancigt. något 90. men det är svårt, för allt jag gör blir minimalistiskt och tråkigt. 
jag vill ha någonting med mycket röj. jag borde plocka fram min synth igen. men klockan är 3. jag 
känner mig misslyckad. dålig. totalt oinspirerad, som att jag aldrig någonsin kommer att kunna hitta 
på något coolt. jag vill inte ens lyssna på musik nu. allt låter precis likadant. alla mina sinnen är 
fullständigt mättade. jag vill ge upp. jag vill sova. jag är jättetrött.  

jag tror en stor framgång är att veta när man ska pausa. rätt vad det är så låter allt skit, inte 
nödvändigtvis för att det är skit, men för att öronen är trötta, och därför kan också det som låter bra 
också låta skit. Ett av de största tidslöserierna är att veta när man ska ta paus. Jag måste vara mer 
uppmärksam på min ork i fortsättningen. Därefter ska jag lära mig att lyssna på fundamentet i låten. 
Och inte tappa fokus från det. Jag måste också ha en mood board så att jag kan ta fram fundamentet.  

Min taktik fungerar såååå bra. Fokusera på elementet som är absolut viktigast. Det är svårt att spela in 
allt när man måste göra det live.  

OMG. Fetaste låten hittills! YESYYEYSYESYSYAHHHH! 

Använde M/S eq för att ta bort bas från sidorna. Det gjorde sjukt stor skillnad på mixens tydlighet. 
Den känns mycket mer balanserad.  
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Synten som spelar är dark energy, velocity patchad till VCO F. Medium decay. PWM kopplad till 
LFO, ca 2 Hz, triangelform.  

Nästa gång ska jag vara mer noggrann med valen av ljud. tamburinen hör hemma i ett jazzband lol. 
dynamiken är sådär. samma dropp upprepar sig exakt. två gånger. jag behöver fler ljud eller ngt.  

teknisk skicklighet + 1 för vad jag gjorde med trummorna dock. massa reverb och limiter på kanalen 
som är grupperad med alla an 

Jag måste också vara mer försiktig med reverb innan limitern, för på riffet ligger en tjock matta som 
sabbar ljudet.  

droppen är för långa igen.  

Jag tror också att kicken tyvärr har lidit av komprimeringen.  

t09 no prayer        
originalitet: 6 
teknisk skicklighet 8  
dynamiskt flöde: 8 
intresse: 7 
tid: 5 h 

Bästa låten hittills. Intressant att den gick snabbast att göra :)  

Hörde om originalitet. The artist is a collector. Good artists copy, great artists steal. Jag har gjort en 
inspirations folder. Där har jag hittills tre ljud.  

——— 

2a feb.  
börjar min 10e låt idag. woho!   

Jag har redan hämtat ”inpiratioN” från tre låtar. The knife: Silent shout, en anna rejvlåt, samt en 
annan med ett fett alarm som spelar i moll. Jag provar dem tillsammans och det låter fantastiskt! 
Detta kommer att bli awesome. Klockan är 11:20.  

Jag är otroligt inspirerad!  

Det gick precis upp för mig (när jag tog en paus) att jag ju självklart måste göra två percussiongrupper ! 
Förr i tiden använde man alltid full range sample loops som var komprimerade och limiterade varpå 
man tog bort basen. Det är precis så jag måste göra. OCH det blir så SATANS bra!  

Jag tror för övrigt att jag bara rippar det där ljudet istället för att göra det själv. Jag stjäl lite. DET blir 
också ASBRA! För att få till det där slitna fyllda ljudet tror jag att det är essential att gruppera ljud 
tillsammans med andra ljud, limitera och sedan ta godbitarna! : D  
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Klockan har blivit 3 och jag har inte spelat in än. Jag håller på att göra ett misstag jag gjort flera 
gånger innan. Men denna gången ska jag faktiskt prova att spela in allt på låg volym. Jag kanske inte 
kommer i samma feeling, men jag tror ändå att det kommer att bli bättre. Jag menar, alla mixar väl på 
svag volym.  

ouh…. jag drar mig för att spela in…. och nu är jag oinspirerad. det går upp och ner. jag tkr längre inte 
att .  

ÅH! Spelade in, satte hela låten, men så klippte signalen av någon anledning! Fan också :S  

Klockan är 17.10. Fan. Nu ska jag spela in igen. Jag menar, hur mkt bättre hade låten inte blivit ifall 
jag istället hade spleat in den innan lunch, lyssnat igenom och sedan gjort eventuella ändringar ? ! Jag 
spelar in bara för att få en känsla för arret, inte för att sätta hela låten. Åh. Trött blir jag.    

Nu är den färdig. Total tid. ca 8 h. För långt tid. Jag skulle ha spelat in den innan lunch.  

t10, 2a feb, vert  
originalitet: 7 
teknisk skicklighet: 5      
dynamiskt flöde: 6 
intresse: 5 

——- 

3e feb. klockan är 9. Jag börjar dagen med att lyssna på musik och dricka tee. Jag hoppas hitta något 
inspirerande. Jag lyssnar på ”function”. Det finns ett par ljud som jag har svårt att skapa: det är bas, 
alltså det som ligger mellan kicken. drones är svårt. och perkussiva intressanta stabs är också svårt.  

Jag är en ljudkonstnär. Dags at spela in. Klockan är 12.30.  
Jag spelade in det!  !YES! Detta kan bli bra. Det bar ingen jättebra inspelning, men, vafan, detta 
duger!  

Jag ska sammanfatta dagen lite snabbt innan jag fortsätter. Mycket av technon innehåller sk. stabs. det 
är fett coola ljud som kan vara harmoniska eller bara percussiva, ibland bådeoch. På internet läste jag 
om olika tekniker som jag provade. Jag trodde att jag var på heeeelt fel bana. Det var först när jag 
resamplade gamla syntar med effekter, och resamplade igen, som jag hittade användbara ljud.  

Igår gjorde jag en grupp med massa percussion samt en kick, gruppen limiterades och 
högpassfiltrerades för att få det där ”loop-ljudet”. Vad jag upptäckte var att dynamiken i gruppen 
förändrades drastiskt när volymen på kicken höjdes eller sänktes. Effekten blev som en side-chain 
effekt. Idag utvecklade jag tekniken. Kicken lågpassade på kanalen och högpassade sedan hela 
gruppen efter limitern. Sammateknik används för två percussiongrupper samt för hela baspaketet. 
Basen består av ca 5-6 ljud och en kick. För att få allting att svänga och vävas samman används kicken 
innan limitern vars volym jag justerar under tiden låten spelas. Baspaketet högpassfiltreras också runt 
60 hz. På en annan kanal, fri från limiteringen, har jag en annan kick. Gruppen och kicken skickas 
till en annan kanal där de komprimeras tillsammans med medium attack och release för att dem ska 
svänga lite granna. Eq boost i basen och lite distortion får dem att gifta sig ännu lite bättre. Trots det 
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är kicken inte riiiktigt övertygande. Det finns för mycket topp. Kanske måste jag skära eq i bas och 
kick för att de ska funka bättre tillsammans.  

Men låten har inte direkt någon signatur.. Inga vocals. Bara stabs. Kanske skulle jag börja med att 
hitta vocals. Alltså något riktigt fucked up som skriker signatur. Allt annat handlar ju bara om att 
mixa och att jobba effektivt. Hats, snare o sånt kan man göra.  

känner mig nere. stresad över livet just nu. klockan är strax efter sju. total tid ca 7 timmar. jag lyssnar 
på den igen imorgon. känner mig missnöjd med denna låten. fyfan vad tråkig. intresse: 3. jag gjorde 
ett par coola stabs, men det var fan allt.  

t11, 3e feb, borderline  
originalitet: 6 
teknisk skicklighet. 8 
dynamiskt flöde: 6  
intresse: 5 
total tid: 7 h 

———- 

4e feb. Idag har jag kontemplerat över mitt låtskrivande.  

Jag var ute och sprang runt sjön. Tittade på träden. Föreställde mig hur trädens svarta, kala komplexa 
former och mönster av grenar och kvistar låter i förhållande till den skarpa kontrasten mot himmeln i 
skymningsljusets molnfria, lila himmel. Jag börjar höra rytmer och ljud, liksom pulserande, som om 
jag hörde trädets energi flöda i dess gamla ådror.  

Jag står och diskar och kommer att tänka på den där låten, https://youtu.be/i5xjjScG3IY?t=26s, 
och jag stannar liksom upp när det slår mig att det där ljudet i den låten, motorn, russinet i kakan - 
det är ett ljud som härstammar ifrån en tydlig känsla eller idé, till skillnad från ett stycke musik som 
experimenterats fram. Om jag vill göra lika bra musik kan jag välja att antingen kopiera musik eller 
börja skapa inifrån. t1-3 är bara bakgrundsmusik. t04, tre-taktslåten säger däremot någonting. t08, 
prayer, har också någonting. t07 som jag var väldigt nöjd med är också bakgrundsmusik på något vis. 
t08, no prayer är bättre än t07, colours, men, rigget har inte så mycket karakträ, och det ligger rätt 
långt bak. tror att det är för att det är för att det är för mycket reverb. Intressant. Det är de enda 
låtarna som är intressanta. Det är också då jag tillåtit mig själv att balla ur lite granna. Det är de 
låtarna som har en egen röst. de-railed och prayer. Otroligt. Jag tror att jag inser vad Patrik menar. De-
railed e rikitgt, riktigt cool. 10 av 10. prayer är också klockren. Båda dessa låtarna fick 9, den ena 
nästan 10, i originalitet. Prayer hade inte varit någonting utan ackorden. Heller inte de-railed. Det är 
också de enda låtarna som har ackord. Jag lyssnar på prayer för tredje gången nu. Tiden bara 
försvinner. Imorgon ska jag göra någonting som sticker ut, alltså, ut ur ljudbilden, någonting som inte 
ligger och plaskar i vattnet, utan, något som verkligen sträcker ut handen och drar lyssnaren i håret.  

Jag skulle vilja skriva om den närvaro som jag upplever när jag åker snowboard.. när jag ser långt ner i 
backen, när jag är i perfekt balans, när mina ben är perfekta stötdämpare och kan känna hur snön får 

https://youtu.be/i5xjjScG3IY?t=26s
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brädan att vibrera och fladdra, när jag ställer mig på hälkanten, böjer på benen och fullständigt 
hängiver mig själv åt stål 

—— 

5e feb. Jag började ett par minuter senare idag. Låg i sängen. Kanske för att jag var ute igår, kanske för 
att jag är lite nervös för att misslyckas idag, för idag ska jag nämligen ta fram min inre konstnärliga 
röst och sluta kopiera. Instrumentet jag känner till bäst är tveklöst pianot. Jag kopplar in pianot, 
hörlurar, reverb, hög volym. Jag spelar ett par minuter och stannar sedan upp och tänker på vad jag 
egentligen försöker uttrycka. Jag tänker på trädens röst jag hörde igår när jag var ute och sprang som 
såsmåningom börjar ta borm. Jag blir liksom rörd när jag spelar. Jag ska förstås inte använda pianot i 
den slutgiltiga musiken, men nu när jag spelat in två olika teman ska jag försöka översätta musikens 
toner i synth och rytmik. Det svåraste att översätta är tempot förstås… Pulsten är inte mer än 70 bpm. 
Men jag kanske kan modda den lite… Det är ju heller inte säkert att jag kommer att använda hela 
ackordslingan som ju är ganska lång. Det räcker kanske med att jag jag tar ett eller två ackord om 
ljuden blir snygga.  

Klockan är strax 12. Jag har 1 minut och 45 sek. Jag har spelat in hela versen med olika synth ljud. 
Det låter väääääldigt fattigt, vääääldigt mycket demo. Jag vet inte i vilken ände jag ska börja nu. Jag 
provar höja tempot till 126. Jag höjer till 132, samma som berlin techno city teil 3 demo/
inspirationen. Jag spelar ju 16delar och det är därför den känns så sjuuukt snabb. Jag måste använda 
shuffle tror jag. Så jag sparar om projektet i ett annat namn. Snart ska jag käka lunch. Jag har bakat 
ihop tre ljud som inte är 16delar och som är tänkt att utgöra basfundamentet. Det låter inte så mycket 
träd. Jag lyssnar på pianoslingan igen och inser att jag måste ta rast nu. Frågan är om jag ska ha 
trummor överhuvudtaget…. Men jag vill ju ha trummor! Jag vill att det ska låta som techno! Det låter 
inte som träd alls. Det låter som bakgrundsmusik… Men när jag spelar den där gamla rundan i 100 
bpm så kan jag se hur trädens armar reser sig mot himmeln. Klart mer inspirerande ! !  

Det går inget vidare. klockan är 14.15. ae fyfan. 14.25. Detta skulle aaaaldrig kunna spelas på techno 
klubb. omg. sjukt fattigt. Jag måste prova igen. Kanske skulle jag spela in oljud och försöka stämma 
det Detta går åt helvete. Fan också. Jag måste ha en fet kick innan jag kan fortsätta. Sen tänka på träd. 
Sen smälla ihop något, fort som fan. Klockan är redan 3.  

Detta blev fett flummigt. Ingenting funkade. Jag fortsatte att tänka på träd. Experimenterade med 
långa ljud. Kanske kan det spelas på technoklubben. Vet inte. Eller i en sci-fi film. Det är såhär det 
låter längst in i trädets epicentrum. Klockan är 16.30, jag måste dra nu. Tiden tvingade mig att skriva 
något. Men, jag ser idag lite som ett misslyckande. Jag fick inte användning för det supervackra pianot 
jag spelade in imorse.  

t12, 5e feb, inside a tree  
originalitet: 8  
teknisk skicklighet: 7 
dynamiskt flöde: 4 
intresse: 4  

—— 
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8e feb. måndag. klockan är 9.15. jag kommer inte att sätta ett väckarklocksalarm i fortsättningen. det 
är viktigare att vara pigg och utvilad än att börja i tid. vad ska jag göra idag… ? igår experimenterade 
jag med sång på musiken och det blev fett coolt. nedan följer dagens mål:  
- exportera någonting, vad som helst, helst ett helt arrangemang, innan lunch 
- musiken ska utgöra ett musikaliskt stycke som översatts från en känsla  
- istället för att hela musiken är bakgrundsmusik ska det finnas ett musikaliskt element som utgör 

styckets hook eller lead.  

jag har typ disko nu. hm. jag känner mig extremt tillbakahållen. okreativ. jag jobbar i uppförsbacke för 
att det inte låter techno. jag borde prova ngt annat. klockan är 09.51.  
Fan. Jag vet inte. Om jag byter ut pianot låter det som house. Något man skulle spela på en strand. Jag 
har kämpat med detta förut, att när jag skulle göra strandmusik så blir det till techno. Men, kan jag 
göra 90tals acid av ackorden då? Fan, jag kan göra house en annan gång. Idag ska jag göra techno!  

Jag moddar ackorden, ljuden, tar fram min anloga synth, arp., stänger av stabben, och hittar helt 
plötsligt en ny ackordföljd som låter fett. hoppas det håller. Det låter som 80tals synth .Nu ska jag 
blanda in lite goth.  
Jag tar flera pauser. Inser, att jag heller inte vill ha 80tals synth. Jag vill ha något tyngre!  
OKEJ! Nu har jag det! Jag sänkte tempot till 107 bpm och kom upp med sjukt statisk grej. Jag tänker 
nu på en film jag såg häromdagen: THE TERMINATOR! Detta är terminatorn som går ostoppbar sin 
väg, utan känslor, utan empati för någon eller något!  

Jag spelar in. Detta är så sjukt fattigt. My god. Alltså. Ljuden, arret, etc : jag hade kunnat göra allt på 5 
sekunder. Den tekniska skickligheten är typ. 1. kanske 0. Fyfan vad tråkig låt. Herregud. Det är vägen 
hit som tog så satans långt tid. Det var för att jag gjorde disco i början som jag inte fick tummen ur. 
ÅH! Fan också. Klockan är 13.10. Nu tar jag lunch. Jag provar låten i 186 bpm. Nu blev det tyrolen 
synth.  

Lunch och lång paus. Jag referenslyssnade på techno. Jag är så otroligt långt bort från genren. Fuck. 
Jag är på extremt dåligt humör. Jag är arg, frustrerad och totalt oinspirerad. och jag är helt sinnessjukt 
trött. vad händer?  

Hittade en sjukt bra teknik i LIVE som jag tror kommer att göra stor skillnad för mitt workflow ! 
Resampling. omg. fattar inte varför jag inte sett den innan.  

Jag provade teknikerna, men jag hade redan exporterat den fattigaste låten genom tiderna. t13. the 
terminator. sämsta hittills.  

t13, 8e feb, the terminator 
originalitet: 5 
teknisk skicklighet: 3  
dynamiskt flöde: 3 
intresse: 3 

—— 

9e feb. den där tekniken jag provade igår… den gör resamplingen extremt enkel. med ett knapptryck 
kan du sampla allt ljud som kommer från högtalaren. skillnaden på 90tals techno och ny techno är 
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just den skillnaden: i ny techno används långa effekter, allt samplas, samlas, mer effekter, mer 
sampling. allt bygger på experimenterande. tur och otur.  

! Sitter på seminarium. Jonte spenderade en hel dag åt textskrivning och fick inte mer än fyra rader 
refräng och fyra rader v1. Patrik kommenterar: ”Skriv mycket text. Var rak, enkel, så får du ut en 
större textmassa som du kan ta godbitarna ur!” PRECIS samma metod använde han på youtube som 
samplade massa ljud från olika kanaler! Imorgon. 50-80 ljud. Sen sätta ihop. Taggad!  

totte fortsätter. nedan följer anteckningar.  
om flow. flow är en optimal upplevelse. Ett inriktat handlingssystem.  
Du vill vara i flow kanalen. Inte för svår utmaning, för då blir det jobbigt, ångestladdat, men om 
utmaningen är för lite hamnar man i tristess.  

Utamingen i låtskrivarens perspektiv är utmaningen ”nöjd med / faschinerad av egna idéer”. Så sluta 
bli fascinerad av din musik. Du befinner dig i flow när du har all dintt fokus på din uppgift. Vad du 
aktivt måste göra som konstnär är inte att ha som mål att vara fascinerad av idéerna, men istället bli 
ett med låten så att den kan bli klar. Om du inte är nöjd med din idé eller inte är fascinerad av 
musiken kommer du att tvingas komma på en ny idé, men du kommer att tröttna på den efter ett tag, 
för att du kan omöjligt vara fashinerad av en idé hur länge som helst, då kommer du att bli frustrerad 
för att du inte längre är nöjd med idén, och du kommer att behöva komma på en ny idé, men det blir 
svårare ju längre du kommer, för att det är svårare att passa in nya idéer ju fler idéer som redan har 
kombinerats. Så utmana dig själv, men gör färdigt låtarna tillräckligt snabbt. Fråga dig vad som är ditt 
mål. Vill du bli fascinerad? Du kan inte bli inspirerad om du inte är fascinerad, men det är inte målet 
du ska ha. Så sätt upp ett annat mål!  

hur påverkar tankarna det kreativa flödet?  
fyra negativa tankeskategorier:  
- självkritiserande tankar. man är dålig.  
- narcissistiska tankar. hur lätt livet kommer att bli. geniförklaringar.  
- distraherande tankar.  
- ”jag ska få en skitbra idé”, beodrande tankar. man måste ge energi åt något för att asociationerna 

ska ske. man måste ge bränsle åt den ursprungliga tanken. det kallas för självorganiserande system.  

Carl tipsar också:  
”Gör en standard kick, hat, snare, etc. och lägg dessa originella grejerna i droppen.” Det behöver ju 
inte vara svårare än så.  

——- 

10e feb. idag börjar jag med kicken. techno. 134 bpm. DUNK DUNK. klockan är 9. nu kör vi. taggad 
som fan. Men. jag ska komma ihåg det som totte sa. en bra idé kommer inte av sig själv. alltså, så är 
det varje gång jag öppnar ableton. jag får ångest för att jag inte kommer på något. men, istället ska jag 
bara göra en rutin av att öppna programmet och bara dra in lite grejer. inte döma. jag ska idag vara 
uppmärksam på allt jag tänker.  
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Jag har en stadig perkusiv grund. men jag vet inte riktigt vad jag ska lägga på nu… lyssnar på lite 
inspirationsljud och bestämmer mig för att pröva en basslinga.  

12.40. nu tar jag lunch. jag lyssnar på grundelementen, alltså kick, toms, och låter mig inspireras till 
idéer. jag jobbar ganska snabbt, så nu har jag typ 30-40 kanaler med ljud. idag har jag inte 
komprimerat och tryckt ihop allt som jag brukar, bara basen. Idag samplar jag ljud istället.  

13.20. Jag funderar på om jag inte skulle ha lite melodier.. Något som gör att man kommer ihåg 
låten..  
rytmik,  
harmonik, 
melodi,  
ljud,  
det är alla saker som gör att man kommer ihåg låten.  

jag har gjort en bra observation. Melodin har inte riktigt funkat. Alltså, det passar inte med resten av 
låten som är rätt lounchig. 16 delar funkar inte. Jag har försökt jättelänge, men, någonstans tappade 
jag koncentratonen för vad som utgör fundamentet. Nu är klockan 15.15. Jag lämnar min analoga 
16dels synth och fortsätter med toms, congas och stabs.  

16.38. jag har arbetat fram fler ljud som fungerar som hook eller lead. Men, den är så sjukt enkel och 
tråkig. Imorgon ska jag börja med lead och SEN göra beats. Nu ska jag mamma allting på kontrollern 
sen ska jag ha kul.  

Spelar in klockan 17.30. Intressan teknik. Man kan bygga en dynamik som bara stegar uppåt ifal lead 
instrumentets basregister tas bort.  

18:26. Färdig.  
Total tid: 8 timmar, 40 minuter. Ouh. Det var jobbigt. Nu ska jag också samla ihop alla mina ljud. 
Det hade gått snabbare om jag inte hade spenderat så mycket tid på att prova dark energy synten, utan 
istället koncentrerat mig på vilka ljud som funkade.  

Intressant är, att när jag hade spelat in allting märkte jag att låten passade bättre utan lead-synten. Så 
vad är lead? Kicken är lead förstås! Och det blir fett!  

Kanske lite för mycket filtersvep och live-dj… en dj skulle ju inte kunna spela denna låten. Men, bra 
låt! 9 av 10, teknisk skicklighet. Imorgon ska jag öppna upp samma projekt så att jag slipper mappa 
om alla kontroller.  

när jag gjorde musiken var skillnaden från annars att jag var mer uppmärksam på alla mina tankar 
(efter att ha lyssnat på tottes föredrag). jag tänkte att det lät tråkigt, jag tänkte att det blev svinbra, ect. 
ibland stannade jag musiken av ren reflex. då stannade jag upp och tänkte vart jag var påväg eller 
varför jag stannade den. oftast för att jag tyckte att det var svårt. för att jag inte visste hur jag skulle ta 
låten vidare. men, jag tryckte play, koncentrerade mig, och kunde systematiskt fortsätta. och musiken, 
den lät jag spela på en ljudnivå inte högre än en vanlig konversation. kanske var det därför som det lät 
så bra. alltså, när jag mixade kicken kändes det precis som att jag visste vad jag höll på med, trots att 
ljudet var så lågt. verkligen intressant.  
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t14, cluster 
originalitet: 6 (alla drop är typ likadana.. ta bort bas, lägg på 16 hat, bla bla bla..)  
teknisk skicklighet: 8 
dynamiskt flöde: 7  
intresse: 7  
total tid: 8 h 40 min.  

ljudbilden e sick. basen är fet som fan. den är hypnotisk som fan. hatten ligger riktigt fint. mellan 
basen och hatten ligger det ett annat tuggande ljud. den hade fått mer av allting om det inte vore för 
att partierna är så långa och repetativa. jag tror att det är viktigt att det händer någonting hela tiden.  

—- 

11e feb. t15. jag har kommit långt nu. kul! idag har jag en annan strategi. jag öppnar upp det gamla 
projektet, t14, cluster, och använder samma mall, effekter, midi mappings etc. jag tror att det kan 
spara mig tid. Vad ska jag börja med.. kanske en melodi idag? min analoga synth?  

Klockan är 11 och jag har en hyfsad grund. Alltså, den är rätt tunn, lite tråkig, och jag mina leads är 
fett tråkiga. Jag shiftar fokus från lead till kick&bass och tillbaka, för det är de viktigaste elementen. 
De måste fungera med varandra.  

Alltså. Frågan är om leaden ska vara en eller två takter långt….. hm. det blir lätt enformigt om det 
bara är en takt. Men det finns ju låtar som ocså bara har en halv takts hook. Riktigt rejvigt.  

Alltså det är inte lätt att hitta en melodi.. shit. jag har provat sjukt många idéer nu. klockan är 12, jag 
tar lunch.  

— tog för lång lunch. jag måste förbereda mat kvällen innan. klockan är 13.40.  

pausen måste ha gjort underverk eller så vet jag inte riktigt vad jag gör. jag stänger av alla ljuden, 
lämnar bara kick och backhat, sen provar jag mina olika lead idéer. Musiken låter som en tickande 
bomb.  

15.18. jag tror bannemej jag är redo att spela in! Woho! Senaste timman har jag spenderat åt att routa 
effekter. Jag tror inte att det finns någon annan genre där effekter är så viktigt. Limiteringsbussar, 
reverb- och delayswooshes använder jag.  

återigen, framgångskonceptet hittills innehåller koncentration! Massor av koncentration! Fokus! På 
vad? Jo, på grundelementen. Jag fattade inte vad det var innan, men, i techno är det kicken. Det är det 
som är grundelementet. Lyssna på kicken hela, hela tiden.  

Inspelningen är så otroligt svår eftersom att jag måste förhålla mig till tiden. Inte längre är det möjligt 
att luta sig tillbaka och lyssna, nå, jag måste veta precis vad som behövs.  

jag trodde att jag behövde göra inspelningen på hög volym. Men, om inte inspelningen blir rätt har 
jag tröttat ut öronen. nu var jag tvungen att ta en paus. klockan är 16.30. har spelat in tot 30 minuter. 
jag ska ju remixa skiten sen också. det är mkt bättre att jag gör allt på låg volym.  
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Skit, ja gjobbar över idag igen, haha.  

Klockan är 19.05 när jag börjar exportera. Slängde på en masterplug, visste inte vad det var, men det 
lät sjukt mkt bättre. så vad hände? Jo, M/S teknik lyfte säkert 6-8 db i mittenregistret. Logiskt. Varför 
har jag aldrig provat det?  

jag ska nämna också att jag efter 2 timmars arbete tittade på masterkanalen genom spektrometern. 
Hela mittenregistret saknades.. varpå jag lyfte det med säkert sex decibel. Det är helt säkert bättre att 
fixa det i mixen än på masterkanalen för att undvika fasförskjutningarna. Därför ska jag bara hålla ett 
öga på den imorgon.  

Jag måste börja använda mera… Tänk om jag hade, säg, 7, 8, 9 olika effekter som jag kunde ha på 
olika sends. det skulle kanske vara enklare än använda flera olika effektkedjor på olika kanaler. Hm. 
Det tåls att fundera på. Jag ska också skicka allting till en mixbuss så att jag kan skicka effekt därifrån 
om jag skulle behöva.  

Så.. nöjd? Det är en helt annan låt till skillnad från den igår! Den har ingen tydlig hook. Hela låten är 
som en enda uppbyggnad. Arret är nog inte helt hundra heller. Jag editerade i det efter att jag spelade 
in den. Det skulle gått bättre om jag hittade en melodi eller en hook från början. Men, jag gjorde 
verkligen så gott jag kunde. Hittade inte så mkt intressant. Jag kanske måste bli mer frikostig med 
effekterna. Sampla ännu mer än jag gjorde idag. Använda sends. Och så ska jag göra lunch. Och inte 
spela in på hög volym.  

Det som är jättebra med denna låten är att det finns ett koncept. Halva låten in byggs låten med ännu 
en sån där monokron melodi.  

Jag gillar att låten bygger och bygger, även efter droppen. Det är fett som fan. Att använda en limiter 
som effekt är också coolt som fan. Det samlar energin.  

ae fan. jag e mer nöjd! Kicken är helt fantastisk! Den är djup, den är bred, den har punch, botten, den 
har fan allt! Stereobreddningaen gjorde underverk.  

Imorgon ska jag också prova att göra feedbackloops. Sends skickar signal in i sends igen.  

t15, technofossils 
originalitet: 8 (ljuden är originella) 
teknisk skicklighet: 8 (det låter svinbra) 
dynamiskt flöde: 7 (låten är lite för lång) 
intresse: 7 (om den inte hade varit så lång..) 

—- 

12e feb, fredag. 09:00. t16. det är intressant, för, jag har iiingen aning om vad jag ska göra idag. vet 
inte ens vad jag är ute efter. a 
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11.45. nu har jag ett groove. det blir lite tech house typ. men det svänger gött. 11.30 hade jag inte så 
mkt. men nu, nu har jag någonting. vad är någonting? jag vet inte riktit.. kanske ett par ljud som 
funkar tillsammans. jag har i alla fall den perkussiva biten. men, än så länge ingen melodi eller hook. 
det är den svåra biten. vad som är intressant är att jag stängde av ljudet som från början var fetast, 
alltså det som jag lämnade kvar efter att jag tagit bort allt annat. jag ska nämna att jag idag började 
med kicken. tre olika kickar, low, mid, high, därefter distortion och kompression. low: en kick med 
mycket botten. mid och high, något med karaktär, något som sticker ut.  
  Men…… jag vet inte om jag gillar tech house…… det blir så sjukt housigt. Men groovet är gött, så jag 
skulle bara kunna byta ut ljuden.  
  klockan är 12.15. jag tar lunch.  

14:40. Kom på ett gött groove som sträcker sig över 8 takter.  

15:05. Det är svårt att koncentrera sig… Jag känner mest att jag bara experimenterar.. jag lyssnar inte 
direkt. Stoppar och pausar hela tidne. Vet inte vad jag är ute efter.   

Jo. 15.25. Det känns som att jag är pågång igen. Väldigt trashy techno. Monotont som F A n ! Små 
rum på reverbet gör att det låter acid.  

15.30. Det blir så bra. Jag vill inte fortsätta. Jag börjar spela in på telefonen. Skickar. Narcissist. Jag 
märker att det är psykiskt påfrestande att misslyckas nu. Jag har gjort två svinbra låtar på rad. Alltså 
tänk att vara världsmästare i något. Det måste vara så fruktansvärt jobbigt att behålla titeln. 
Oavsiktligt har jag börjat tävla med mig själv på något sätt.  

15 minuter senare är jag tillbaka från en paus.  

16.00 har gjort inspelning.  

alltså, låten e tråkig som fan. men, jag e fett nöjd med ljudet !  

Färdig. 17.25 färdigexporterad. Det som är häftigt med låten är att den driver snabbt som fan, men 
tempot är ändå ganska långsamt.  

originalitet: 8 
teknisk skicklighet: 8 
dynamiskt flöde: 6 
intresse: 5 
koncept: 10  

låten är fett jobbig att lyssna på.  
men ljudbilden är asbra. hattarna ligger bra. kicken är perfekt.  
det dynamiska flödet är ju.. ganska ointressant. men. det följer konceptet. det ska inte finnas en 
progressiv utveckling. den ska vara stiff liksom.  
jämför istället med cluster och technofossils som är hypnotiska. då måste det finnas element som 
ständigt rör sig. tyvärr består de låtarna istället av klossar, loops, som spelar om och om och om - och 
om - igen.  

—- 
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klockan är 00:00. natten till söndag. jag lyssnar på technofossils och tänker att jag aldrig kommer att 
kunan göra en så bra låt igen. hattsen är perfekta. basen. arret. känslan. konceptet. allt är klockrent. 
jag höjer till mina öron gör ont. ahh. yehhhh……. jag fattar knappt själv vad jag har gjort. låten är 
verkligen extremt hypnotiskt.  

jag lyssnar på mina låtar.. jag har glömt en parameter: KONCEPT.  

——— 

15e februari. handledarmöte. woao. kul! det känns som att projektarbetet går i helt rätt riktning nu. 
tips från handledarmötet: Jag påminns om vikten av att släppa låtskrivarpressen ibland, om att ge mig 
själv beröm, och minnas mina positiva och starka egenskaper trots att musan ibland tar semester. 
Idéer ska inte hushållas med. De ska slösas med. Som kärleken till den man älskar. För ju mer man 
ger, desto mer får man tillbaka.  

Idag har jag inte gett kärlek till mitt skapande, för istället bestämde jag mig för att skriva på 
projektrapporten. Men, jag har bara spenderat ca 10 minuter på skrivandet. Nu är klockan 15.30. 
Resten av dagen har jag spenderat sovandes i sängen, i köket, i källaren (ett renoverinsprojekt som jag 
jobbar med) och på handledarmötet. Sammanfattnigsvis kan man ju konstantera att mina 
förväntningar inte mötte mina handlingar. internet är också distraherande. att bara ha mailen, 
internet och skype uppe är helt klart ett hinder. Men. som sagt. klapp på axeln. lär av detta. alltså: 
planera bättre. kanske var intentionen för hög. i jättestor grad handlar det om miljön. jag kan inte 
skriva här hemma. det går inte. jag måste ge mig själv rätt förutsättningar för att det ska hända något, 
en bra miljö är en sådan förutsättning. och inget internet…  

På bibblan fick jag mer gjort. Nu läser jag om en technoduo. Det finns mycket, väääldigt mycket kvar 
att utforska:  

”We have 2 laptops running Ableton. Daniele is in charge of triggering sequences and building the arrangement in 
real time. I get the output from his soundcard and process it through a chain of about 7 or 8 effect channels that 
are feeding into eachother. One channel with delay, another with reverb, delay, 2 or 3 channels creating feedback 
going into reverbs etc..” 

Send-kanaler går alltså in i andra sendkanaler, och ovanpå det har den 2 till tre feedback kanaler..  

—— 

16e feb. t17.  jag behöver send-kanaler. vad kan gå in i vartannat..? delay.. reverb..  
klockan är 09:00.  
Jag har en fet kick nu. nu ska jag ha en hook. direkt. alltså innan jag gör toms och bas. och hats.  

klockan är 12:20. kick/bass/tom/stab har jag mixat de senaste tre timmarna. fyfan vad svårt det är. 
Men trummorna är färdiga. och så har jag provat feedbackkanaler. De skickar inte signalerna in i 
varandra. Men från mixbussen skickas signal till alla send-kanaler.  

Tillbaka från lunch. 12.30. Jag skulle kunna luncha på 45 minuter ifall jag bara lagar mat dagen 
innan..  
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Fördelen med att göra egna hooks från grunden är att man har större möjlighet att tweaka ljudet. I 
mina senaste låtar har bristen på variationen varit lidande för låten och därför ska jag anstränga mig 
åt att idag göra dem själv.  

fan jag e lite trött på det där ljusa, plockiga..  

tröttheten är det svåraste. jag måste sluta dricka så mkt kaffe. det är med hundra procent säkerhet 
kaffet som ställer till det idag. jag  sinnessjukt trött, och klockan är bara halv tre. jag tar en liten 
promenad..  
  
jag lägger märke till att jag har satt ribban mycket mycket högre idag. vet inte varför. men, jag nöjer 
mig inte föränn det låter.. fett. originellt. intressant. jag är extremt kritisk idag. varför? är det för att jag 
är trött? oengagerad? pessimistisk? på dåligt humör? vad beror det på?  

- Jag pausar.  
- jag återgår.  
- lyssnar med hörlurar.  
- jag förstår vad som är viktigt för låten.  
- jag lyssnar igen mina inspelade clips (ca 10-12 stycken).  
- laddar upp ett av audioklippen och modulerar med volymautomationer. woao. med utility gain kan 

man inte bara ducka volymen för kicken, men man kan också höja på andra ställen. Musiken får 
en heeelt annan karaktär med clip gain.. varför har jag aldrig använt detta mera? Jag har väldigt få 
ljud, men jag kan göra volymautomationer för både reverb, delay och originalljuden.  

Klockan är 16.56. Jag vet vad jag behöver nu… en riktigt, riktigt, RIKTIGT housig röst. Mörk. svår. 
sjukt mkt phaser, flanger, chorus och pitch delays, gated reverb, etc. etc. etc.  

sångtext:  
a proper operation of the instrument 
will be void 
corrupt 
memory data. 
metal 
shafts 

sista halvtimman var jag tvungen att stressa som f ’n för att hinna med. klockan närmade sig halv sju 
coh då kom min kompis över. tänk om jag hade arbetat med arret så effektivt längre än vad jag gjorde. 
alltså, serri, effekterna jag använde tog mig typ 15 min aktiv tid att göra. inklusive justeringen av 16 
hatten och release på back-hatten.  

mixen är ändå ganska levande. faktiskt. mycket tack vare hooken som är 8 takter lång med en knorr 
på slutet.  
kicken har också lite förändringar och gör stor skillnad för arret. en bra teknik var att spela in allting 
ganska grovt, spela igenom allt och sätta ut massa markeringar överallt.  
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men. det viktigaste. konceptet. helheten. idén. originaliteten. tydligheten. passar ljuden tillsammans? 
känns det autentiskt? det är alla jätteviktiga frågor. ja. det tycker jag att det gör. dynamiken känns inte 
så genomarbetad.  
originalitet: 6 
teknisk skicklighet: 7 (alltså jag vet inte. bryggorna är skit. men kicken är bra..) 
dynamiskt flöde: 5 (bryggorna är som sagt skit.  
intresse: 8 (jofan, det gungar bra.) 
koncept: 10. ljuden funkar tillsammans. idén känns ganska genomtänkt. genren är supertydlig. 
bryggorna, uppbyggnaderna är som sagt tråkiga. låtens utvecklig är också skit. det händer ingenting 
särskitl. ljuden utvecklas inte. det kommer nästan inga nya ljud. låtens sista minut är katastrof. det var 
bara för att tiden tog slut.  

summa sumarum: jag är jättenöjd med idén. konceptet. groovet. kicken. hatten. allt funkar 
tillsammans. resten saknas.  

jag önskar att det hade blivit lite.. lite hårdare. men många av ljuden jag hade kommer jag att spara 
undan. de var ganska hårda. mer hypnotiska. för såhär funkar det. man gör ett par ljud. sen gör man 
ett par itll. och så upptäcker man att ljuden man har passar olika låtar. och då måste man bestämma 
sig för vad man ska göra. idag bestämde jag mig för att göra lounch. troligtvis berodde det på att det 
var ett ljud som inspirerade mig mer än något annat jag hade för tillfället. idag spenderade jag väldgit 
långt tid innan jag hittade det jag bestämde mig för i slutändan.. klockan var säkert närmare halv tolv. 
det tar ju tid att hitta det där man tycker om…. det är svårt att veta när man ska nöja sig. helt klart.  

———— 

17e feb. t18, here i come. dagen jag gjort 100 låtar.. eller, 700, eller, 3256 !  
hursomehslt………… klockan är 9. jag har precis sorterat ljuden från det förgående projektet.  
jag skulle idag kanske börja med builds.. jag fattar inte. vad jag behöver är ett fett reverb wash.  

om builds:  
If you want more emphasis going from one section into another, 
https://www.mixcloud.com/FeedForward/function-live-at-berghain-24102009/ 
helt sjuka washes… allt fram till 12 min. my good. hur gör han? använder han djm-mixerns inbyggda 
fx? Yepp. Det är det. Effekterna ingår inte i låtarna.  

Det som är gemensamt för alla låtarna som function spelar är att de nästan alla är vääääldigt 
konceptuella. Det går att identifiera varje låt nästan direkt. Jag ska alltså inte göra en låt med skitstora 
swooshes. jag ska göra någonting med en signatur..  

Kicken som jag trodde var a och o är nog heller inte sådär… .alltså super jätteviktig. det viktigaste är 
nog att hitta någonting som sticker ut.  

En annan skriver:  

”The most important and significant parts, for me, are the chord structure and the melodic elements. ” 

Jag håller med alltså. Samma kille skriver:  

https://www.mixcloud.com/FeedForward/function-live-at-berghain-24102009/
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”The most important thing is to have a degree of originality” 

Hans musik suger. Men. han har en poäng.  

Just det, inget kaffe idag. Ska se om jag blir lite piggare av det.  

Men alltså. Att göra musik är väl som att laga mat. Man kommer på en rätt, sen gör man den om och 
om och om igen. Sen hittar man på något annat. Man misslyckas, men så småningom så blir det bra. 
Alla kan väl uppskatta en bra maträtt? Den behöver ju inte vara helt fantastiskt…. eller? Klockan är 
11:17. Jag måste ta en paus. till.  
11:37. tillbaka.  
12:17. nu blev jag trött igen. fan också. jag blir så opepp. jag är inte alls i form idag. men när jag väl 
kör så blir det ju oftast bra. jag gjorde ett coolt ljud. passar inte med låten. men, jag var kreativ, 
effektiv, jag sparade en ny effekt och sparade ett nytt ljud. jag tror att det handlar om att jag är för 
självkritisk idag. har det med övrig stress att göra? typ att jag inte har hittat bostad i stockholm? hm. 
kanske.  

tillbaka från lunch. alltås, jag borde ju egentligen lägga energin på att göra melodier och hitta hooks. 
hats och kicks kan man göra på 5 min. det är lättast. kanske är det därför jag lägger på mkt tid på 
det…  

helt. sinnessjukt. trött.  

man kan väl säga att det jag gör är att blanda färger. de prefekta färgerna. men än så länge har jag inte 
börjat måla. jag har kanske ett par blyertssträck. en idé för vad jag ska måla. när jag väl målar tar jag 
min palett i handen och kastar den på tavlan. sen är den färdig. vad fan gör jag så för? jag måste spela 
in hela tiden. sen måla på. fylla i. måla över. klockan är 3. jag måste ta en siesta.  

. 
lång paus. typ 4 h senare. 18:25. nu kör vi igen. nu jävlar. låtjävel.  

21:58. jag tror att detta är en av de bästa låtarn.a FUCK YEAH !  ! !  !  

”Snare rolls are famous for obvious build-ups, as is taking a piece of white noise and filtering it to 
create a 'whoosh', or using sound effects. You can create your own or use libraries. You can filter 
sounds. For example, I've got a big, warm Moog pad here, and I'll open the filter to suggest there's 
something coming up, or when there's a verse playing and I just want it more thumping it might be 
filtered down. ” 

Köttade som fan de tre timmarna. superkoncentrerad. byggde i arret. ritade automationer. allt är bara 
automationer. ritade. jag har målat för hand. målat framåt och bakåt. äntligen färdig. låtfan.  

Fördelen med denna låten är att låtens partier har mer rörelse. nackdelen är att ingen dj skulle kunna 
spela den, för det finns knappt några partier som går att loopa. överallt är det svepande ljud. dj 
function skulle troligtvis inte spela den.  

det som var intressant med detta arret dock, var att jag hade citatet ovanför i åtanke.  
- vers: mer thumping. tight alltså. inga effekter. tight kick. kort decay.  
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- smyg in effekterna och öppna upp filterna.  
- drop till refräng: tricket tror jag är att sänka volymen på basen, eller på något vis holka ur den, 

alternativt med kort decay.  
- öppna upp filterna ännu mera, massa effekter,  
- droppa till vers. med fetstorkick. inga andra ljud. men, en ..  
alltså, såhär. jag vet inte riktigt hur, men, det handlar om att skapa illusionen av att kicken är större än 
vad den är. det tror jag är functions specialitet. han skapar en loop där man upplever kicken större 
och större, hela tiden. om jag kan göra det.. fast. subtilt. väldgit subtilt. så att en dj ändå kan spela 
låten.  

Jag läser om ying och yan för ljud. En skribent menar att en mix måste vara balanserad. en låt med 
mkt sub måste ha mycket top. mycket low-mid måste ha mycket high-mid. jag ska tänka på det när jag 
arrangerar imorgon.  

total tid: 8 timmar effektiv tid?  
t18, pebbles  
originalitet: 6 
teknisk skicklighet: 7  
dynamiskt flöde: 10 (jag fattar inte själv hur jag kom på detta.. det är fett som fan)  
intresse: 8  
koncept: 5 (det är bara massa ljud, blandade)  

— 

18e feb. t19. tension and release. personligen älskar jag när det finns spänningar i låten, som knutor, 
eller ett oupplöst ackord, t.ex. en disonant pad som åker genom hela låten. På vilka sätt kan man 
skapa spänningar? Genom att ta bort bas. man kan droppa ner i ett parti med lite mindre bas, alltså 
spänning, men göra något annat mer stabilt, typ en tight hihat. spänningar kan skapas av orytmiska 
hattar. energi kan skapas av 16beats hattar.  

Dagens mål:  
- arbeta med tension & release 
- arbeta med yin och yang för att skapa en bra ljudbild.  
- om jag ändå är inne på yin och yang för frekvenser kan jag likaväl arbeta med yin och yang i 

djupled. Något långt fram betyder något långt bak. 

På senaste har jag upplevt mycket stress. Jag ska försöka förmedla den känslan. Jag har en tydlig bild 
för vad jag vill skapa idag. klockan är 10:30, men först ska jag äta frukost, haha.  

det finns ju flera drop ovanpå varandrda. drop i droppen så att säga.  

den blev kazz. fan. låtjävel. jag jobbade på bra som fan i början. men, sen tröttnade jag.  
ljudbilden åt helvete. svinmycket reverb. överallt. toms på alla 16delar utom kicken. men. det blir ju 
bara en enda mossa. jag måste ha ett tomrum också så att man hör kicken!  

jag började jobba på arret för tidigt idag. jag trodde att jag hade någonting.. men, det slutade med att 
jag gick tillbaka till clip view och letade efter grejer att lägga till för att skapa spänningen. nä. alltså. jag 
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måste spela in låten live. det kan vara super simpelt. jag behöver inte spela mycket. men, det 
udnerlättar om jag kan göra ett enkelt arr i clip view, eventuellt dra i reglarna, och därefter redigera i 
efterhand.  

t19, gait 
total tid: 7-8- timmar 
origitnalitet: 7. (låten går ändå i 5 takt. men resten är sjukt standard. standard effekter. standard riffs. 
inget som sticker ut.  
teknisk skicklighet: 6 
dynamiskt flöde: 7 (många effekter som väver ihop bitarna. men man tröttnar ju)  
intresse: 5 
koncept: 4 

—— 

19e feb.  
klockan är nästan 10.  
jag tror att nyckeln till en bra låt är att ständigt tänka på tension & release. alltså utöver ett koncept, 
en idé, något originellt. alltså när något element i mixen är stabilt får något annat vara instabilt. allt 
blir mer och mer instabilt, som en kastrul som håller på att koka över. då kan man antingen landa i 
något superstabilt eller något som bara är lite stabilt.  

mellan själva uppbyggnaden (snare rolls typ) och innan själva droppet brukar man lämna ett tomrum 
för att skapa en större effekt. Det är tomrummet som består av basavskuren bas, av ekon etc. Att hålla 
kvar det partiet jättelänge skulle vara en kul grej. och bygga nya ljud i det tomrummet.  

I slutändan handlar det nog om att förstå ett arrangemnag. ta no prayer till exempel. köttar som fan. 
hela tiden. full bas. bygger och bygger. tills det kommer in en riktigt släpig distortad conga. förstå då 
försvinner basen. men den tar så mycket uppmärksamhet att man knappt märker att basen försvinner. 
därefter ett tomrum.  

att ta ut vissa noter ur ett riff är ett bra sätt att samla energin. att lägga till noterna har samma effekt 
som att öppna upp ett filter. lyssnaren förstår att något är påväg att hända.  

okej. färdig.  
hur gick det? alltså rätt kass.  
jag har gjort massa andra saker. typ, gått till systemet.  
ätit lunch. allåts., jag har ingen kontroll. ett tag satt jag med telefonen.  
vart är min diciplin?  
hela dagen har jag varit sönderstressad. vet inte varför. jag känner att jag blir lite galen av att göra 
såhär mycket musik. är det för att man ständigt granskar det man gör? men.  
klockan är 7. jag hinner inte jobba mer idag. jag har nog bara suttit typ.. 4 timmar idag. låten är inte 
färdig. jag spelade in allt. första tagningen. ägnade 5 min åt redigering. jag skäms lite för låten på så 
sätt. jag skulle vilja göra den bättre. men. det är fredag. nu checkar jag ut.  

t20, hi-fi delicious 
originalitet: 5 (tech house skit, backhat, nosie, enformig) 
teknisk skicklighet (6 rösten är cool) 
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dynamiskt flöde: 5 den är för enformig! droppen är åt helvete. rösten kommer för många gånger.  
intresse: 5 
koncept: 6 (kopierat techn house).  
—— 

måndag. efter en lång och skön helg känns det som att jag är på banan igen. jag hade jättesvårt att 
sova inatt för att jag låg och tänkte på grejer, typ som att flytta ifrån växjö, men, det ska nog gå bra 
ändå för jag känner mig optimistisk och inspirerad. men, det kvittar ju har det visat sig tidigare när 
låtar blivit skitbra trots att jag är helt out of my game. ps. har ny dator idag! flyttar från 13” till 27”. ah 
yeah.  

jag lyssnar på en låt av the knife. fett cool synth. låter som metal som böjer sig. väldigt oregelbundet 
och svårt. jag vill imitera den.  

Idag gör jag racks. Ny teknik. Det funkar väldigt bra. Tidigare har jag mappat allting till knobs på min 
controller, men det har lätt blivit rörigt. Nu buntar jag istället ihop långa kedjor av effekter som jag 
allihopa kan styra med en knapp. Fördelen är att jag kan spara effekterna och använda dem igen på 
andra element.  

Klockan är strax två och jag spelade precis in. Detta blir fett som fan. Vid inspelningen tror jag det 
underlättar att bara trycka på spela in och köra. Det går inte att tänka sig att ”det här, det är introt”. 
det hjälpte också att mappa så många effekter som möjligt till samma rattar och använda så få faders 
som möjligt. Det viktiga tror jag är att man lyckas fånga intentionen vid inspelningen, men inte att 
det låter som en färdig låt. För just nu låter det ganska tomt. maxa alla filter och ta bort allting igen 
och se var man hamnar. Nu ska jag lysna igenom allting, redigera, editera, ta det bästa, sen tracka fler 
ljud och pensla in manuellt.  

jag ska bara ta en dusch. jag känner att jag måste ta en dusch. jag vet inte varför. klockan är 14.30. sen 
ska jag lyssna. och kommentera. och redigera. och sen tracka fler instrument. men först ska jag tillägga 
vad den handlar om. låten alltså. den är ganska instabil. jag tänker mig en blanding av ellen aliens 
”go” och the knifes thay out there.  

jag måste spela in på lägre volym alltså. hatten är helt sjukt stark..  

jag spelade in allting när min rumskompis hampus kom in på mitt rum. Jag skulle bara visa vad jag 
höll på med, så passade jag på att trycka på record. Det blev en klockren inspelning. Simpel, cool. 
Efter typ tre timmars paus (nu är klockan 20:20) ska jag bara göra en sista justering och exportera, 
därefter stämplar jag ut för idag. just det, jag la förresten ett fetstort reverb på masterkanalen sist i 
kedjan. typ 50 % wet. hm.. funkar det? men det låter coolt.  

låten då. hur blev den? det slutade med att jag tog bort reverbet. en del av konceptet byggde på det 
repetativa, det hypnotiska, men därför blev den kanske lite enformig. det jag sknar mest är fler ljud. 
det finns bara tre element (backhat, kick/bas, riff). jag skulle behöva fem i alla fall. för man kan ändå 
inte koncentrera sig på mer än fem ljud samtidigt. en enkel grej är att tweaka sina ljud till det extrema, 
sampla och göra något nytt av det.  
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jag skulle vilja ha mer röster också. osm ellen allien. så sjukt coola röster. låten hade vartit sjukt fattig 
utan rösterna. röster är vad jag behöver för att lyfta låtarna högre. läser en review om den låten. 2.5/5. 
en av sakerna som låten får kritik för är att crescendot landar i samma sak som när crescendot tar fart.  

jag funderar också på om det skulle vara bra att låta en låt vila över en natt. alltså, att skriva två låtar 
parallellt med varandra. färdigställa en låt innan lunch när jag är som piggast.  

t21, venice 
originalitet: 7 (ljudet är ganska ovanligt. men i övrigt är det samma skit, hats o sånt).  
teknisk skicklighet: 6 (jag har inte gjort något speciellt här, men det låter rätt okej..) 
dynamiskt flöde: 8  
intresse: 6 (det händer ju ingenting.. inga nya ljud!, inga finesser!  
koncept: 9 (repetativt, smma ljud genom hela låten, mystiskt).  

jag lyssnar på denna dagen efter. man ska aldrig börja med en fet uppbyggnad. jag menar, då har man 
ju redan toppat låten! vad tänkte jag? Det finns inget svårare än att arrangera en låt. nästan.  

———- 

23e. Inget av låtarna jag gjort på senaste är så coola som t18 pebbles och t15 technofossils. båda 
låtarna full on. inga intron. jag skiter i intron. alltså, allt jag behöver är ett riktigt fett kick/bass groove. 
massa effekter, parallell limitering, lager, toms, rims, baka, baka, modulera, forma, ta ljud som låter 
helt fucked up. det är ändå det viktigaste. prio 1.  
och så skulle jag vilja göra någonting som jag gjorde när jag gjorde ”reka 2 techno 116 bpm”. något 
molligt. en ackordföljd. det får gärna vara lite acid samtidigt.  
det är intressant, för när jag lyssnar tillbaka på låtarna har jag ofta iiiingen aning om hur jag skulle 
återskapa låtarna…. t.ex. ”inside a tree”. skulle inte ens komma i närheten, ens om jag försökte, haha.  

jag lyssnar på autobahns ”peas”. den är fullt ös hela tiden. den är inte längre än 2:30 lång. inte 
konstigt. Vad skulle man annars göra med låten. Å andra sidan är Regis - Speak to Me 6:17, och den 
är minst lika enformig. Men, av två anledningar funkar det. Fundamentet är sjukt stabilt. Och den 
har ingen melodi, alltså ingenting att störa sig på, bara rytmik. Av den anledningen är det svårare att 
göra musik med melodier och ackord. Men det ska till att man hittar något riktigt coolt. Och det tar 
tid. Mycket tid. Experimenterande.  

Såsmåningom började jag prodda runt 10, 10.30. Nu är klockan 13:50. Jag har ätit lunch. Jag har en 
stadig kick/bas tror jag. den är inte så aggressiv som jag hade tänkt mig från början, men, den är sjukt 
stadig. tillsammans med ett klick till hihat blir det bra. jag behöver något mer nu. mycket mer. fem 
saker.  

Lika bra som det är att lyssna på helheten är det att sola ett ljud och modulera det så mycket att man 
glömmer hur resten av låten låter. När man sen slår av solo knappen kan man upptäcka supercoola 
element som man tidigare inte hört och sen förstärka det.  

paus från 14.45. tillbaka 16.30. nu kör vi igen.  

17:57. hah.a jag är tillbaka på kcik/bass paketet. Jag tyckte att kicken saknade impact. Upptäckte en 
cool grej. jag hade samplat det gamla trumpaketet som jag ny bytt ut, som innehöll massa reverb. Jag 
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kombinerade det med det nya paketet men lämnade bara kvar allt skit runt 400 och uppåt. Använde 
en clip gain för att hugga av allt ljud där kicken slår. Kicken, som man knappt hör, är riktigt låg och 
komprimerad och gör att den klickar gött, den slappar liksom. klockan är 18:28. varför jobbar jag så 
länge?  

Vid framställning av ljud och rytmer är jag övertygad om att kvantitet slår kvalitet. Jag spenderar för 
mycket tid på att passa ljud tillsammans, åt att mixa, etc. jag tror att det är bättre att sampla, fort som 
fan, som jag gjorde kring t15.  

AHHH vad kass den blev. fan fan fan fan fan. ja gkommer aldrig att lyssna på denna igen.  
jag måste vara ycket mycket frikostigare med ljuden! kasta ut dem, experimentera, laborera! var inte 
kräsen! ifall ett ljud är kass, lägg till två, ta bort ett! tråkiga låtjävel. klockan är 19:39, nu stämplar jag 
ut för idag. Jag la alldeles för mkt tid på kick o bas. å andra sidan är det ju det som slutligen utgjorde 
fundamentet i låten.  

(bedömning sker den 3e mars) 
t22: 16 mm rim 
originalitet: 5 
teknisk skicklighet: 6 (jag gillar ljudbilden, nice kick/bas) 
dynamiskt flöde: 5 (det händer typ ingenting).  
intresse: 5 (man skulle kunna spela en liten bit av ltåen, men inte hela). 
koncept: 9 (samma skit om och om igen).  

—— 

25e feb. jag hörde en låt igår som var heeeelt crazy. alltså sjukaste jag hört. en låt som skulle gå viral 
över en natt. här e grejen: jag skulle kunna kopiera det, och jag skulle kunna göra en fet låt, en låt 
som redan finns i en annan upplaga, och, det skulle vara det. men, låten kändes så otroligt kärnfull på 
något vis, som att det fanns en tankeverksamhet bakom, ett budskap, en känsla etc. här är låten 
förrestesn: https://soundcloud.com/therottencircle/ritual-001 
jag önskar att jag hade gjort den.  
patrik har sagt det innan och sa det igår igen. jag måste formulera en idé, en tanke, någonting som 
kan översättas till musik, därefter använda musiken och tekniken bara som ett verktyg för att översätta 
det som nu ska översättas.  
  Jag funderar en stund och kommer på vad det är för känsla jag ska förmedla. En känsla av ånger, 
över saker man gjort (eller aldrig gjorde) och sagt. Det ska låta som att låten bromsar upp, men, precis 
som tiden slungas man framåt, längre och längre bort ifrån den tidpunkt när man gjorde det man vill 
ha ogjort.  
  Jag kommer nu att prova olika ljud och rytmer, och alltid fråga mig själv ifall det stämmer överens 
med den känslan. jag har också satt upp massa bilder på berghain, techno klubben i berlin, därför att 
musiken också ska kunna dansas till.  

Klockan är 16:15. Jag har precis tagit en halvtimmas paus. Varför? För att jag inte längre kände 
känslan som jag från början hade satt mig in i. Låten blir bra. Det blir originellt, coolt. Den saknar 
vissa element, men jag tycker att jag har fångat känslan av ånger. När jag på min paus stod och diskade 
la jag märke till att jag är på otroligt bra humör. Jag är lugn. Sansad. Optimistisk. Som att jag fått 

https://soundcloud.com/therottencircle/ritual-001
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utlopp för alla känslorna jag förmedlade i musiken. Min musikventil tycks ha fungerat! Synd att låten 
inte är klar än, haha. Jag måste försöka hitta tillbaka till känslan.  

19:10. DONE!  
Den blev helt okej. Jag är nöjd, för den är annorlunda mot det jag gjort förut. Jag är nöjd för att jag 
försökte gestalta en känsla. Den blev inte riktigt så hetsig som jag hade tänkt mig. Från början tänkte 
jag mig mayhem, kaos, massa hats, snares, claps, brus, etc. etc. etc. Men allt det gav upphov till den 
sista versionen när jag till slut skalade bort allting. Ångesten i låten är snarare bakfylla än riktig ångest. 
Den är lite cool också. Jag tror att den hade funkat på klubben.  

Jag hade kunnat jobba myyycket mera mer textures. Textures textures textures. Massa ljud. Packa och 
limitera, precis som jag gjorde med tåg-låten. Därefter en autopan som kör snabbt som fan. Självkalrt. 
Varför tänkte jag inte på det?  

(bedömning sker den 3e mars) 
t23: time capsule 
originalitet: 9 (polyrytmik, parallell limitering med mera) 
teknisk skicklighet: 8 (basen e helt fucked, men en del av ljuden e riktigt feta). 
dynamiskt flöde: 8  
intresse: 6 (den är överlag väldigt långsam) 
koncept: 7 det är en del ljud som inte riktigt funkar tillsammans. Mixen är överlag lite konstig.  

——— 

fredag, 26e feb, 09:20, t24.  
Hm.  
Vad ska jag göra för musik idag?  
Idag känner jag mig ganska sliten, ska jag tillägga. Opepp liksom. Imorse fick jag rulla ur sängen.   
Klockan är 10:30 och jag har fortfarande inga idéer.  
Jag skulle kunna skriva om gången jag åkte till Frankrike och träffade Hayley. Det började som en 
vanlig resa, tur och retur. Men jag tog aldrig bussen hem. Träffade en tjej och levde lyckligt romantiskt 
på hennes lilla rum. Men det är inte självklart hur det låter….. Jag måste komma på hur jag kände 
mig. Jag vet hur jag kände mig den gången jag blev full på centret vi bodde på, kvällen hon spelade 
musik och jag dansade på hennes bar, fast det bara var vi två där. Självsäker. Ironisk. Komisk. 
Lekfull. Dansant. Tuff & Cool. En stor backhat. Kanske shaker. 113 bpm. Det kommer att bli lite 
techn house. Snares. ebm. Men ändå techno, Berhhain.  

Klockan är 12:00. Jag tar lunch nu .Jag tror att jag är någonting på spåren. När jag inte vet vad jag ska 
göra tänker jag tillbaka på minnet jag har och känner snabbt groovet igen.  

Klockan är 13:52. Nu kör jag igen en stund.  
14:50. Shit. Jag spelade in. Det blev överfett. F yeah! Det tror jag i alla fall, haha. Jag har skaffat mig 
som vana att spela in allt jag gör. Så fort jag jammar. Bara trycka på record. Det kanske blir något gött. 
Ett stort fel jag gjorde innan var att vänta till sista ögonblicket, när allting var färdigt, att spela in. Jag 
menar, det är bara midi klipp, de tar ingen plats!  
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  Det är mycket lättare att skapa när jag vet vad jag letar efter. Det känns som att jag kan få fram det 
jag letar efter genom att använda vilket instrument eller ljud som helst.  Om det behövs mer botten 
eller mer av något annat, ja, då.  
Jag återgår 19:30. Exportear. Jag redigerar imorgon istället. Jag pallar inte mer idag.  
Men jag fortsätter spela ändå. Jammar i säkert 45 minuter. Det är precis så jag måste göra. Spela på 
mitt instrument. Alltid spela in. Lägga på, ta bort, lägga på, ta bort, spela in, spela in, spela in! : D  

Klockan är 09:39, nästa morgon. Alltså, jag kan inte jobba på fredagkväll, tiden jag gör precis vad jag 
vill. Igår var jag ute och sprang 1.2 mil. Jag lagade värsta middagen. Och jag vara nere på stan och sa 
upp mig från ett jobb. Allt som allt, det blev inte mycket tid åt musikskapande. Inte alls. Om jag hade 
spenderat 8 timmar på denna låten skulle den kunna bli väldigt bra tror jag. Varför? 1) För att idén 
till låten var tydlig för mig hela tiden. 2) för att jag ska börja jamma. Hampus, min rumskompis, kom 
in på rummet igår och hängde där i säkert 20, 25 minuter. Då blir jag superskärpt. Jag gör mitt 
yttersta. Att dra i faders är som att spela på ett riktigt instrument. Att spela på det sättet gör att man 
inser vad som funkar och vad som inte funkar. Nu har jag en lång jamsession. Jag ska bara ta det bästa 
och exportera nu.  
  Jag lyssnar på mitt jam. Det allra bästa är i slutet när det är återhållsamt. Jag kommer ihåg att jag 
spelade in detta på ganska låg volym. Återhållsamt. Detta är såååå otroligt roligt. Det är precis så jag 
brukade spela på pianot. Sparsamt. Det dynamiska omfånget var alltid stort, men överlag spelade jag 
mest ganska tyst, men ändå intensivt. Jag drog gärna på tonerna och tänjde tempot till höger och till 
vänster och betonade hellre vissa toner än allting. Fantastiskt. Jag vill göra mer musik. Jag vill bli en 
uppträdande konstnär.  

(bedömning sker den 3e mars) 
t24: role playing 
originalitet: 5  
teknisk skicklighet: 4 
dynamiskt flöde: 4 
intresse: 4 (låten är pisslång. efter 3 minuter har jag tröttnat).  
koncept: 6 (den är ju jäääävligt enformig).  

——— 

1a mars. Tisdag. 10:56. Idag ska jag skriva min 25e låt. Vad känner jag? Vilka känslor kan jag gräva 
upp och förhålla mig till? 20 sek senare vet jag. Grejen är att jag ska flytta från kollektivet där jag nu 
bor. [här beskrivs den ångest jag kände över att flytta ut från kollektivet.]  

Klockan är 12:24. Jag ska ta en paus nu. Jag har visionen, men, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta 
den. Det är en stressad känsla. Jag har en hyfsad grund, men jag har ingen hook, inga textures, etc, 
bara en rytmik.  

Kör två timmar till efter lunch. Försöker att hålla fast vid min vision, men inser att jag misslyckats lite 
granna när jag lyssnar på det. Musiken är för lounge. Det skulle vara mer alarm, snares, hats, mer allt. 
den är alldeles för minimalistisk.  
men jag lyssnar på ljuden ett åt gången, tar bort ett par stycken och inser att det låter rätt gött ändå.  
Men jag måste hitta tillbaka till den där ursprungskänslan.. den där skrikiga. Den där organiska 
distorderade drönaren är som ett skrik ut i tomma intet, en längtan, men jag behöver något närmre 
också.  
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Jag var ute och sprang en vända.  
piss jag orkar fan inte fortsätta. 18:54.  
Låten är färdig. men….. den blev inte så bra. Den utvecklas inte. Jag är så trött.  

(bedömning sker den 3e mars) 
t25: moving out 
originalitet: 5 
teknisk skicklighet: 6 (gött dunk, hyfsat avancerade ljud) 
dynamiskt flöde: 5 (varför gör jag låtarna så långa?) 
intresse: 5 
koncept: 7 

——- 

2a mars, klockan är 09:15. Jag har precis druckit tee, skrivit i min dagbok, sen tittade jag på en kul 
serie. jag blev så sjutk pepp att det känns som att det är fredag. euoforin kan ha att göra med att jag 
kanske har kirrat bostad i stockholm, något som stressat mig tidigare. därför ska jag skriva en låt om 
fredag, om att stänga av datorn efter en lång dag, att höra alla rumskompisarna nere i köket, att gå till 
kylen, som att det inte fanns en gårdag och med en överdriven och överspelad gest knäcka upp en 
stor, stark, kall ÖL! Om musik från alla delar av huset, om en utgång på g, om gäster över, om vin, 
pizza, om total frihet. Jag tänker på att öppna upp dörren från mitt mörka rum och i hast liksom 
hoppa ner för alla trapporna till nedervåningen. DET är känslan jag har nu. Detta är en hyllning till 
fredagar i kollektivet. Jag kanske skulle göra ett box schema…? !   !  
1) Okej, först, lite deppigt, för arbetsveckan är inte över än.  
2) Jobbet är över.  
3) Ölen ger ifrån sig ett högljutt knäck (hook?)  
4) Middag.  
5) Musiken är på igen 

9:38 jag är redo att börja.  
10:30, nu ska jag äta frukost. Jag har fått ihop ett rätt okej groove. Jag håller hårt fast vid 
fredagskänslan.  
11:45, nu fortsätter jag. det var en lång frukost för jag var tvungen att skriva på morsans 60årstal.  
11.53.  
12:32. ha! för att en mix ska bli bra, för att fokus ska riktas rätt måste jag HELA tiden lyssna på 
hooken (jag har en hook nu) och inte överrösta den, superviktigt tror jag! omg. varför tänkte jag inte 
på det.  
jag vill uttrycka ett ”WOOOHOOO” i ljud! kanske en crazy pitch LFO?  
14:16. fuck. jag är långt ifrån min originalkänsla. Jag ditchar den. fan också. jag lyssnar på det jag har 
och så försöker jag komma på en ny känsla.  
musiken återspeglar det jag känner nu.. lite ångest. låten blir inte som jag tänkt mig. frustrerad. lite 
molligt. lite vardaglig.  

Okej, denna då. Jag står på berghain, jag känner pulsen, jag föreställer mig att jag dansar med. Alla 
känner sig coola. 

(bedömning sker den 3e mars) 
t26: downstairs (less bass) 
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originalitet: 8 
teknisk skicklighet: 7 (sends pre fader). fast mixen e rätt fucked).  
dynamiskt flöde: 6 (låten kommer igång först efter 2 minuter, sen stagnerar den typ) 
intresse: 6 (hela låten känns som en enda lång uppbyggnad….) 
koncept: 8 (som sagt, en uppbyggnad). 


