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Abstrakt

Något jag som keyboardist ofta brottas med är svårigheten att spela många olika 
klaviaturinstrument och keyboardstämmor samtidigt. Jag har länge försökt hitta genvägar och 
tekniska lösningar men har aldrig riktigt känt att jag behärskar det. I detta arbete så har jag gjort 
en djupdykning i olika tillvägagångssätt och tekniska lösningar för att spela flerstämmiga 
keyboardarrangemang i en livesituation. Jag försökte även att göra reviderade arrangemang där 
jag spelade alla keyboardstämmor på bara ett piano, men med ambitionen att få det så likt 
originalet som möjligt Detta gjorde jag genom att skriva två låtar som jag sedan gjorde två olika 
versioner av, en "multikeyboard version" och en "piano version". Jag spelade in dom två olika 
versionerna på låtarna live i studio vilket betyder att jag spelade alla keyboardstämmor 
samtidigt i en tagning. 

Detta arbete har gett mig fler verktyg att använda i mitt musicerande och har gett mig en större 
förståelse om inte bara mina egna begränsningar, utan även min utrustnings begränsningar.
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Inledning

Personlig bakgrund

Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. För mig började det som för de allra flesta, med att 
spela blockflöjt på lågstadiet. Under mina tidiga skolår så betade jag av trummor, gitarr, bas och 
även fiol. Men det var inget som verkligen fångade mitt intresse, inte tillräckligt för att vilja 
fortsätta med det på någon högre nivå i alla fall. Någon gång när jag gick i åttan på högstadiet 
hade vi en helt vanlig söndagsmiddag hos min farmor och farfar. Av en slump slängde jag ur mig 
att jag skulle vilja lära mig spela piano. Varpå farfar, som jobbat som musiklärare och pianolärare, 
genast säger: ”Jag kan lära dig, vi börjar nästa söndag” 

Och så blev det, jag hade lektion varje söndag i två år i farmor och farfars vardagsrum. Jag 
fastnade verkligen för pianot och älskade att spela. Till en början spelade jag mestadels klassiskt, 
men efter det att jag började i en estet-/musikklass på gymnasiet fick jag även upp ögonen för att 
spela pop- och rockmusik. 

Jag har sedan dess gått två år på Framnäs folkhögskola med inriktning pop/rock och går nu mitt 
tredje år på rockmusikutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå. Jag har under många år 
spelat i diver blivit tvungen att lära mig spela hammondorgel, rhodes och att programmera syntar. 
Något som de senaste åren har varit ett problem i mitt musicerande är att dagens pop- och 
rockmusik är så otroligt välproducerat. Dom innehåller ofta väldigt många olika keyboardstämmor 
och olika klaviaturinstrument, så man klarar sig oftast inte på att bara spela ett keyboard. Det 
ställer krav på ens kunnande inom de olika klaviaturinstrumenten man måste även införskaffa sig 
en utrustning som gör det möjlig att spela den sortens musik live. Jag har ofta tagit genvägar, det 
är inte alltid man har möjlighet att ta med sig hela sin utrustning, eller har tid att öva in och 
programmera alla syntar som krävs. 

I och med det här examensarbetet så har jag tid och möjlighet att verkligen undersöka och fundera 
över olika tillvägagångssätt för att spela låtar som innehåller många keyboardstämmor.
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Syfte och frågeställningar

I detta arbete undersöker jag vilka verktyg och hjälpmedel jag som keyboardist kan tillämpa för att 
spela flerstämmiga keyboardarrangemang i ett livesammanhang. Jag undersöker även hur jag kan 
revidera flera keyboardstämmor till bara ett piano på ett sätt som gör att man hamnar så nära 
originalet som möjligt. 

Frågeställningar:

– Vilka musikaliska möjligheter och begränsningar finns det i en livesituation när jag har
tillgång till bara piano kontra hela min musikutrustning?

– Hur reducerar jag flerstämmiga keyboardarrangemang till bara piano?
– Vilka speltekniska svårigheter kommer att infinna sig?
– Hur viktig är min utrustning  för mitt musicerande?

5



Metod

Här följer en kortare och mer övergripande förklaring till mitt tillvägagångssätt. Det kommer senare 
en mer ingående förklaring för varje enskild låt. 

För att undersöka och svara på mina frågeställningar så har jag skrivit två låtar som jag sedan gjort 
två olika versioner av. I den version som jag kallar för ”Multikeyboard version” där använde jag 
hela min keyboardrigg för att spela alla keyboardstämmor i låtarna. I  den version som jag kallar 
för ”Piano version” hade jag endast tillgång till ett piano men med ambitionen att reducera alla 
keyboardstämmor på ett sätt som gjorde att jag hamnade så nära originalet som möjligt.
När jag gjorde de två olika versionerna så spelade jag in dem live i studion. Jag spelade alltså alla 
keyboardstämmor samtidigt i en tagning, för att det skapa en livesituation.

Tack till

Jag vill rikta ett stort tack till alla musiker som var med på mitt examensarbete. Ni har varit till stor 
hjälp för min egen inspiration och även sett till att låtarna har fått liv.

Oskar Melander – Trummor på ”Spinning” och ”Chino kid” 

Jesper Rangemo – Bas på ”Spinning” och ”Chino kid”

Sandra Widman – Sång, text och melodi på ”Chino kid”

Jonas Holmström – Sång, text och melodi på ”Spinning”
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Min utrustning

När jag skriver ”min keyboardrigg” refererar jag till den jag använder och musicerar med

 Där ingår: 
Nord Lead 2x (används främst för enklare syntar, såsom pads och leadljud)
Nord electro 2 (används främst för piano, orgel och rhodes)
Korg Kronos (används främst för mer avancerade syntljud)
Yamaha p120 (används endast som en klaviatur till att styra andra klaviaturer) 
MacBook pro(används som ett komplement där jag kan trigga ljudeffekter 

och få tillgång till mitt mjukvarubibliotek)
En 12-step (en fotklaviatur som ger möjlighet att även använda fötterna till att spela med)
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Uppe till vänster, Nord lead 2x
Nere till vänster, Nord electro 2

Uppe till höger, Korg Kronos 
Nere till höger, Yamaha p120

Ej synlig på övre bilden, 12-step keyboard/fotklaviatur



Processbeskrivning

Låtskrivningen
Här följer en redogörelse för de val jag gjorde när skrev de två låtarna till detta arbete. 

Den första låten jag skrev var ”Spinning”. Jag hade en tanke om att skriva en modern poplåt där 
syntar var i fokus. Jag funderade lite på vilka situationer jag själv hamnat i när jag har plankat och 
spelat modern pop live. Ofta är det många olika keyboardstämmor och även en hel del ljudeffekter 
så jag bestämde att det var dessa problem jag skulle tvinga mig själv att lösa med denna låten. 

Något som jag medvetet lade in i låten för att skapa svårigheter var ett arpeggio,  jag har tidigare 
aldrig fått till hur man spelar ett arpeggio live. Även uplifters1 och downlifters2 lade jag in av 
samma anledning.

Här är originalet som jag sedan gjorde de två versionerna på

Med låt nummer två, ”Chino Kid” så fastnade jag för ett syntljud som jag hittade i en mjukvarusynt3 
jag hade på datorn. Det var ett ljud med ett delay som var i ett bestämt tempo som gjorde att när jag 
bara spelade fjärdedelar blev det en rytmisk figur som jag verkligen gillade. Tanken slog mig då att 
jag aldrig försökt spela en låt med ett sådant ljud live på grund att det är så känsligt med just 
tempot, hamnar man lite fel till tempot i delayet blir hela figuren otight. Så jag gjorde en låt med 
detta ljud som grund. För att utmana mig själv ännu mer så lade jag även till ett par 
keyboardstämmor utöver delaysynten. 

Här är originalet som jag sedan gjorde de två versionerna på

Förtydligande: när jag hädanefter skriver ”live” menar jag live i studion, jag gjorde aldrig någon 
konsert med dessa låtar utan jag spelade in dom live i studion. Det är alltså en tagning där jag spelar 
alla keyboardstämmor samtidigt.

1 En ljudeffekt som oftast är ett brus eller en ton som sveper från en låg frekvens till en hög frekvens.      
2 En ljudeffekt som oftast är ett brus eller en ton som sveper från en hög frekvens till en låg frekvens.   
3 En digital synt som används i en dator.

8

Ex.
Ex.











Många bollar i luften

Till att börja med så var jag tvungen att göra ett val, om jag skulle jobba med samplingar4 eller 
backtracks5 i min multikeyboard version. Jag kände dock ganska omgående att om jag skulle 
använda backtracks så skulle jag förenkla det för mycket för mig själv och inte få ut lika mycket 
av detta arbete. Att använda samplingar kändes som ett bra alternativ och något som jag kunde 
stå för att jag använde. Eftersom jag själv blev tvungen att fysiskt slå igång samplingarna på rätt 
ställe så tycker jag att det fortfarande fanns ett element av att jag faktiskt ”spelade” dem. 
Trots att jag har utrustning som räcker till att teoretiskt kunna spela alla keyboardspår på låtarna 
så kan jag rent fysiskt inte spela på hur många keyboards som helst samtidigt. Det var därför jag 
blev tvungen att göra valet att använda samplingar. Jag ville dock försöka minimera användandet 
av samplingar så mycket jag kunde. 

Spinnig

Multikeyboard version

Originalet innehåller sammanlagt nio keyboardstämmor. I versen ligger det en åttondels-synt och 
en syntpad som är sidechainad6. Eftersom jag spelade låten live så blev även sidechain-effekten en 
keyboardstämma på grund av att jag fysiskt måste spela den. I bryggan ligger syntpaden från versen 
kvar men det kommer även in en synt-melodi, ett arpeggio, en upplifter och en downlifter. 
Refrängen innehåller en syntpad och en åttondels-synt precis som versen men utöver det kommer 
det in ett piano och ett arpeggio. Sticket innehåller även det en syntpad och ett piano men utöver det 
kommer det även in en synt-melodi
Här är en tabell som visar alla keyboardstämmor, med vad jag spelar dem och vilken keyboard jag 
använde

Original Spelas med Keyboard

Piano Högerhand Midi(Yamah
a p120)

Pad Högerfot Midi(12-step 
fotklaviatur)

Åttondels-synt Vänsterhand Nord Lead2x

Arpeggio Högerhand
(Sampling)

Midi(Yamah
a p120)

Uplifter Högerhand
(Sampling)

Midi(Yamah
a p120)

Downlifter Högerhand
(Sampling)

Midi(Yamah
a p120)

Sidechain Högerhand Midi(Yamah
a p120)

Melodi- brygga Vänsterhand Nord Lead 2x

Melodi-stick Vänsterhand Korg Kronos

4 En ljudinspelning av ett instrument eller annan ljudkälla som kan spelas upp av en sampler
5 Förinspelade musikaliska bakgrunder som ofta används som komplement i livesammanhang.
6 En effekt som skapar en pulserande rörelse på ett redan existerande ljud, ofta i baktakt mot en baskagge. Ex.
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Det första jag gjorde var att programmera alla syntljud. Åttondels-synten som går genom versen och 
refrängen valde jag att spela i vänster hand på min Nord Lead 2x. Eftersom jag är aningen sämre 
rent tekniskt i vänsterhanden valde jag att lägga den där, så att jag kunde spela de tekniskt svårare 
sakerna med högerhanden. 

Den första utmaningen var syntpaden som ligger genom hela låten och som även är sidechainad. Att 
sidechaina är något som jag aldrig gjort förut i ett livesammanhang. Att spela paden med en av 
händerna valde jag bort ganska omgående då den skulle ta upp för många fingrar på en hand. Så jag 
valde att spela den med min högerfot. Att spela med fötterna var även det något som jag provade för 
första gången i det här projektet. Det jag använde för att spela med fötterna var en ”12-step” och det 
är en fotklaviatur som har en oktav. Men eftersom jag inte kunde spela fler än en ton i taget med 
foten så var jag tvungen att programmera 12-stepen att spela hela ackord fastän jag bara trycker ner 
en tangent, vilket var väldigt smidigt med 12-stepen. Det innebar alltså att jag hade 12 olika ackord 
som jag bara behövde använda min högerfot till att spela, ackord som annars hade varit omöjliga att 
spela med bara en hand. 

Ett problem kvarstod dock, att få en sidechain-effekt på ljudet. Jag var då tvungen att spela 
fjärdedelar med mitt lillfinger i högerhanden på tonen D2 på mitt Yamaha p120 som jag hade 
kopplat med midi till datorn. När jag då spelade ett D2 skickade jag en ljudsignal, i det här fallet en 
programmerad baskagge, till en kompressor som jag lagt på padljudet som då gjorde det möjligt att 
spela sidechain-effekten live. 
Eftersom jag var tvungen att spela fjärdedelarna hela låten så kändes lillfingret som det bästa fingret 
att ”offra” till det, eftersom jag är svagast i det fingret. 

I bryggan så kommer det in ett arpeggio som jag valde att göra en sampling av som jag startade på 
tonen C#2 och i slutet av bryggan kommer det även en uplifter och en downlifter som jag valde att 
lägga i samma sampling som arpeggiot. Så när jag slog an C#2 på första slaget i bryggan startade 
jag en sampling som innehöll arpeggiot, upliftern och downlifter för bryggan och refrängen. Det 
kändes som den enklaste lösningen i det här  fallet då jag inte skulle ha nog med fingrar över att 
starta tre separata samplingar vid olika tillfällen. 

I bryggan kommer det även in en annan synt i form av en melodi med brutna ackord som jag 
spelade med min vänsterhand på Nord Leaden. Jag hade delat upp Nord Leaden i två delar, den 
nedre halvan av klaviaturen var det ljud som användes i versen och refrängerna och den övre halvan 
det ljud jag använde i bryggan.   

Refrängen var den stora utmaningen i den här låten. Där kommer det in ett piano utöver det jag 
redan spelade. En pad med höger fot, en synt med vänster hand och sidechaineffekten med höger 
lillfinger. Så jag var alltså tvungen att på något sätt spela hela ackord i en helt annan oktav än den 
jag var i med de fingrar som jag hade över i högerhanden. Det problemet löste jag med en midi-
funktion i logic som kallas ”Chord Trigger”. Den funkar på samma sätt som mjukvaran som var till 
12-stepen på det viset att jag kunde spela hela ackord med en ton. Jag kunde alltså fortsätta spela 
fjärdedelar i lillfingret och lägga hela ackord med resten av fingrarna. 
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I sticket är det samma stämmor som i refrängen förutom att jag  i stället för åttondelar i vänsterhanden 
spelade en melodi med brutna ackord på Korg Kronosen. I högerhanden spelade jag pianot och 
sidechaineffekten och i högerfoten paden. Dock var ett problem att sista refrängen var en dubbelrefräng 
och den sampling jag använt tidigare gick över en brygga och en refräng. Så jag gjorde en ny sampling med 
arpeggiot och uplifters och downlifters för de sista två refrängerna som jag slog igång på första slaget i 
sticket på tonen G2. 

Nu hade jag allt jag behövde för att tekniskt kunna spela hela låten med alla nio keyboardstämmor på 
en tagning. Det svåra blev då att fysiskt kunna spela det. Eftersom jag aldrig tidigare använt fötterna till 
att spela så var en stor utmaning att spela en synkoperad rytm i högerfoten samtidigt som jag spelade 
raka åttondelar i vänsterhanden. Det tog mycket övning och många genomspelningar att få till det. Jag 
började med att bara öva de två stämmorna till dess jag kände att jag behärskade vänsterhanden och 
högerfoten tillsammans. Sen la jag till högerhanden där jag spelade alla fjärdedelar med lillfingret, alltså 
sidechaineffekten. De tre stämmorna var något som jag fick nöta ett bra tag innan jag klarade av att 
spela. Jag ville komma till en punkt där jag kunde få högerhanden att gå lite av sig själv så att jag kunde 
koncentrera mig mer på de andra stämmorna som hade mer komplicerade rytmiska figurer.

Efter många genomspelningar och många timmars övande kände jag att det började sitta ganska bra, jag 
kunde slappna av och behövde inte längre tänka så mycket på vad min högerhand gjorde. Att sätta hela 
låten med alla samplingar och byten av ljud var ännu en svårighet. Att spela en del i taget gick bra, men att 
sätta ihop alla delar och få övergångarna mellan delarna i låten smidiga och tighta var väldigt svårt. Jag 
blev tvungen att kapa en åttondel i slutet av varje vers i åttondels-synten för att kunna hinna upp med 
vänsterhanden för att spela melodin som var i bryggan. Även i bryggan var jag tvungen att ta bort sista 
tonen i melodin i vänsterhanden för att sedan hinna tillbaka till åttondelskompet i refrängen. Sådana saker 
var ett nödvä ndigt ont för att överhuvudtaget klara av att spela låten. Jag tycker heller inte att det gör 
något att kapa ett slag eller två då det inte gör någon egentlig skillnad för låten. 

Såhär låter den färdiga versionen där jag spelar alla keyboardstämmor i en tagning:
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Piano versionen

När jag skulle spela låten med bara piano så visste jag omgående att jag skulle behöva sålla bort en 
hel del stämmor i låten. Jag försökte att bena ut vad som var viktigast att behålla och försökte sedan 
överföra det till mitt spel på pianot.

Här är en tabell över vad jag behöll i denna version

Original Piano

Piano Vänsterhand

Pad Vänsterhand

Åttondels-synt Högerhand

Arpeggio ------------

Uplifter  -----------

Downlifter ------------

sidechain  -----------

Melodi- brygga Högerhand

Melodi- stick Högerhand

Det kändes ganska självklart vilka keyboardstämmor jag kunde översätta till piano och inte. 
Stämmor som sidechain, uplifter och downlifter blev en omöjlighet att ha med i den här versionen 
rent tekniskt sett. Att försöka få med arpeggiot blev alltför svårt rent speltekniskt, och det skulle 
även innebära att jag skulle bli väldigt begränsad i vad jag skulle kunna spela utöver det, så även 
arpeggiot valde jag att inte ha med.   

I verserna försöka jag att efterlikna paden och åttondels-synten på det viset att jag lade ackord med 
vänsterhanden och spelade åttondelar i högerhanden. I bryggan spelar jag melodin i högerhanden, 
dock tyckte jag att det blev lite för klent och att det kändes tomt om jag bara skulle lägga ut 
ackorden med vänsterhanden. Så istället spelade jag fjärdedelar i vänsterhanden för att fylla upp 
bakom melodin på ett bättre sätt. 

Refrängen var den svåraste delen att få till, mycket på grund att den delen innehåller flest antal 
keyboardspår i demoversionen. Om jag bara spelade åttondels-synten och paden så tyckte jag att 
den blev för lik versen, så istället gjorde jag en blandning av pianot, paden och åttondels-synten. 
Det kändes mycket naturligare att spela så och det lät bättre enligt mig. 
I sticket valde jag att spela melodin i högerhanden och fjärdedels-pianot i vänsterhanden. För att få 
en liten variation från bryggorna så spelade jag melodin i oktaver, vilket gjorde att den stack ut lite 
mer.  

Såhär blev låten i pianoversionen:
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Chino kid

Multikeyboard version

Eftersom den här låten inte har lika många keyboardstämmor så låg inte det svåraste i att jag var 
tvungen att spela många saker samtidigt utan snarare i att spela den tight och dynamiskt

Låten innehåller fyra keyboardstämmor:  en delaysynt som ligger genom hela låten, en rytmfigur 
som ligger i versen och ett mellanspel, samt en pianomelodi och ett pianosolo som jag räknar som 
två olika stämmor eftersom de skiljer sig så mycket från varandra.

Här är en tabell över vilka stämmor som är i originalet, med vad jag spelade dem och vilken 
keyboard jag använde 

Original Spelas med Keyboard

Delaysynt Högerhand+högerfot Yamaha 
p120(MIDI)
&
12-Step(MIDI)

Pianosolo Högerhanden Yamaha p120
(MIDI)

Pianomelodi Vänsterhand Nord Electro 2

Synt-rytmfigur Vänsterhand Korg Kronos

Hela låten bygger på delaysynten som går genom hela låten. När jag väl skulle spela låten live så 
var jag tvungen att spela den med både högerhanden och högerfoten eftersom den i originalet 
dubbar basen en oktav ner från ackorden, vilket jag inte når med bara en hand. Så jag spelade 
ackorden med högerhanden och bastonerna med högerfoten. Yamaha p120 och 12-stepen hade jag 
kopplat midi till min dator så att jag kunde använda samma ljud som det jag använde till  
originalet. Det var det ljudet jag fastnade för så jag valde att inte försöka programmera det på en av 
mina syntar. Det skulle bara ta tid och kändes som onödigt jobb när jag redan har ett ljud jag var 
nöjd med. 

I introt så spelade jag pianot med vänsterhanden, dock var jag tvungen att förenkla den melodin. I 
originalet är den i oktaver men jag gjorde om den till en entonig melodi, eftesom jag inte kunde 
använda sustainpedalen samtidigt som jag använde fotklaviaturen. Utan sustinpedal blev melodin 
inte sammanbunden och lät inte bra. Anledningen att jag inte kunde använda sustianpedalen var att 
jag stod upp när jag spelade, för att det då var mycket enklare att komma åt och trycka ner 
tangenterna på fotklaviaturen. När jag då skulle använda sustainpedalen med vänsterfoten samtidigt 
som jag skulle byta ton med högerfoten så skulle jag behöva lyfta båda fötterna samtidigt, vilket 
var en fysisk omöjlighet. 
För att få pianot lite mer sammanbunden och större lade jag på mycket reverb som gjorde att det 
inte märktes lika mycket att jag inte använde någon sustainpedal.

Det tredje keyboardspåret i låten är en synt som spelar en rytmiskt figur på tonen Eb. Jag spelade 
den med vänsterhanden, vilket skapade problemet att jag inte kunde spela både pianot och synt-
rytmfiguren samtidigt. I andra delen av andra versen är både pianot och synt-rytmfiguren med, men 
jag valde där att spela pianot istället för att det har en mer framträdande roll. Jag hade kunnat lägga 
in synt-rytmfiguren i en sampling men jag tyckte inte att det var nödvändigt eftersom den har en så 
liten roll och bara är ospelbar på ett ställe i låten. 
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På solot i låten så spelar jag bastonerna med högerfoten. Därmed hade jag båda händerna fria, 
vilket gav mig mer möjligheter i vad jag  kunde spela i solot. Men eftersom jag är så ovan att spela 
med fötterna var jag tvungen att spela väldigt simpla saker i solot för att jag var tvungen att 
fokusera en hel del på att spela tight med högerfoten. 

Såhär blev multikeyboard versionen

Piano version

Eftersom den här låten inte innehöll lika många keyboardstämmor så lyckades jag få med alla 
stämmor även på pianoversionen. Här följer en lista över stämmorna och med vad jag spelade dem.

Demoversion Bara piano

Delaysynt Båda händerna

Pianomelodi Högerhanden

Pianosolo Båda händerna

Syntrytmfigur Högerhanden

Det som var svårt att få till med bara piano var själva delaysynten. Jag försökte härma delayet 
genom att göra en rytmisk figur som liknade delayet från synten. Delayt på synten är i fjärdedels-
trioler så jag utgick ifrån den rytmen och gjorde ett pianokomp som innehöll många fjärdedels-
trioler för att fylla ut och skapa en känsla av att det är delay även på pianot. Dock så förenklade jag 
det på vissa delar då jag inte tyckte att det blev snyggt på pianot att hela tiden mata på med trioler. 
Tillexempel spelade jag i första versen den rytmiska syntfiguren i högerhanden och lade ut 
ackorden i vänsterhanden. Det kändes naturligare och om jag hade spelat piano på den här låten 
från början så tror jag att jag hade spelat det så. 

Pianomelodin som kommer i verserna försökte jag baka in i triolkompet genom att fylla ut med 
båda händerna mellan fraserna. Jag gjorde om lite i rytmen på ett ställe i melodin för att få mer flyt i 
figuren. Jag tyckte det var viktigare att behålla grunden i pianokompet än att spela melodin exakt 
som demoversionen då det är kompet som är det mest drivande elementet i låten och det som tar 
mest plats.  

På solot så hade jag betydligt mer frihet och kände mig mer bekväm eftersom jag inte behövde 
tänka på något annan än bara pianot och det tycker jag märks tydligt på de två versionerna. 

Jag tror att jag kan ha blivit lite influerad av rytmiken i trum och baskompet när jag spelade pianot 
på den här låten. I demoversionen så ligger delaysynten likadant genom hela låten men när jag 
skulle göra pianoversionen så kändes det som att jag var tvungen att nyansera mer än att bara spela 
samma rytm genom hela låten, även om den kanske hade blivit mer likt originalet. Jag tyckte att det 
lät bättre och gjorde låten mer rättvis utan att egentligen göra om något

Såhär blev piano versionen
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Reflektion

Jag har under detta arbete utsatt mig för många svårigheter jag har gruvat mig inför många gånger 
när jag ska planka och spela en låt. De tekniska lösningarna som jag har kommit fram till under 
arbetet är något som jag kommer att ha väldigt stor nytta av i mitt framtida musicerande. 
Användandet av samplingar är till exempel något som jag kommer att ta med mig från detta arbete då 
jag tycker att det är ett ett väldigt smidigt sätt att få med keyboardstämmor som man inte har 
möjlighet att spela. Dock kräver det att man spelar efter ett klickspår/clicktrack så att man inte spelar 
i ett är annat tempo än i samplingen. Sedan har jag lärt mig att med hjälp av datorn kunna utnyttja 
"chord trigger" funktionen i  Logic eller liknande program, något som verkligen är användbart då du 
spelar live. Det ger mig fler möjligheter då jag inte behöver spela mer än en ton för att spela ett helt 
ackord. Dock är det något i mig som säger ifrån när man låter datorn göra det mesta av jobbet, det 
känns lite som att man tar bort känslan och kärnan i musiken. Men jag tror det är ett nödvändigt ont 
om man ska kunna spela många keyboardstämmor samtidigt.

Versionerna  skiljer sig väldigt mycket och jag känner i slutändan att det inte riktigt blev samma 
låt när jag reducerade ner till bara piano. I den första låten ”Spinning” saknade jag verkligen 
arpeggiot i refrängerna och även den sidechainade paden som ligger genom hela låten. Jag 
tycker att jag tappade mycket av kärnan i låten när jag tog bort dessa stämmor. Om jag skulle göra 
låten igen skulle jag ha valt att göra någon form av mellanting mellan mina två versioner. Tiden 
jag lade ner på versionen med hela min utrustning tycker jag blev för omfattande för att det ska 
vara värt att få med alla stämmor. Det krävde otroligt mycket övning för att kunna spela allt 
samtidigt och den tiden finns för det mesta inte när jag ska spela live eller i studio. Jag skulle 
nog ha koncentrerat mig på att få med dom viktigaste delarna och skippat att spela delar som 
inte tar lika mycket plats i ljudbilden. Till exempel skulle jag nog ha skippat att spela pianot i 
refrängerna eller lagt in även det i en sampling för att inte behöva spela det. 

En sak som talar för versionerna där jag bara spelar piano är att jag kan spela ut mer och kan göra 
fler musikaliska utsvävningar. Jag behöver inte vara lika låst i mitt spel eftersom jag inte har 
något annat än pianot att tänka på. Jag har ofta känt att jag antingen kan spela många 
keyboardstämmor samtidigt men inte så bra, eller bara spela en keyboardstämma men spela den 
bättre. Därför har jag ofta valt att spela så få keyboardstämmor som möjligt för att kunna göra 
dessa insatser så bra som möjligt. Men allt handlar om övning, och med tillräckligt mycket övning 
skulle jag säkert kunna bli lika på att spela lika bra oberoende av hur många keyboardstämmor jag 
spelar.

En fråga som väcktes redan innan jag började med det här arbetet var hur viktigt min utrustning är 
för mitt musicerande. Jag vill själv tro och hoppas att den inte har så stor betydelse, jag vill inte att 
mitt musikaliska uttryck ska finnas i några elektriska komponenter i en synt. Men under arbetets 
gång så märkte jag mer och mer att mina keyboards på något vis är väldigt viktigt för mitt 
musicerande. Utan den så hade jag inte kunnat spela en stor del av musiken som finns idag, vilket gör 
att jag inte skulle kunna uttrycka mig musikaliskt överhuvudtaget. Jag får lära mig att se mina 
keyboards som ett hjälpmedel att uttrycka mig, att jag med hjälp av den får fler möjligheter i mitt 
musicerande. Jag tror inte att mitt musikaliska uttryck hämmas av eller sitter i någon av mina 
keyboards, den finns i mig vad jag än spelar på. Men mitt musicerande är mer eller mindre beroende 
av min utrustning beroende på vilken genre jag ska spela. 
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för en diskution om hur jag svarat på mina frågeställningar. 


