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Sammanfattning 
Under hösten 2012 och våren 2013 har jag analyserat och skapat ”otajt” musik 
inom genren hiphop/R&B. Jag har undersökt hur man kan gå tillväga för att flytta 
anslag från sina noterade ursprungslägen med syftet att skapa nya sväng och 
förhållningssätt till timing.  
 
Arbetet resulterade i ett framtagande av några olika sätt att tillämpa vad jag kallar 
för ”modifierade notvärden”. Det resulterade även i fem kompositioner där dessa 
metoder används. Exempel på tre av dessa fem kompositioner finns i detta 
arbete. Resten är i skrivande stund under bearbetning för att släppas på skiva. 
 
Denna studie är introspektiv och subjektiv. Den behandlar alltså inte vad folk i 
allmänhet har för uppfattning om vad mina experiment resulterar i, utan enbart 
vad jag själv uppfattar. 
 



 

 

Förord 
Jag har sedan länge haft en förkärlek till musik som inte låter som den borde. 
Jag har själv alltid haft stora problem med att spela ”tajt” och ofta tänkt att det 
inte är något jag är skapt för att göra. I och med detta arbete har jag fått möjlighet 
att utforska vad min egen musikalitet länge lutat åt, och som blivit en av de saker 
jag trivs bäst med att göra, vad gäller mitt musicerande. 
 
Jag vill tacka medmusiker Kenneth Bakkelund, Melker Lahti och Thomas 
Burström för fantastiskt musicerande samt för all inspiration ni skänkt mig under 
genomförandet av detta arbete. Tack även till Tobias Kågström för vägledning 
inom konsten att spela hiphop-trummor. Jag vill också rikta ett stort tack till 
Mathias Lundqvist som varit min konstnärliga och vetenskapliga handledare. 
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Inledning 
 
Personlig bakgrund 
1996 släpptes basketfilmen Space Jam med Michael Jordan och Snurre Sprätt i 
huvudrollerna. Jag gick då, åtta år gammal och såg den på bio. Jag tror att det 
var någonstans där som jag fick upp ögonen för hiphop. Jag minns tydligt hur jag 
fastnade för musiken i filmen och framförallt hur låten ”Hit ’Em High (The 
Monstars’ Anthem)”A1 gav mig en känsla av en skönt tillbakalutad och samtidigt 
tung attityd. 
 
Musik har alltid intresserat mig, men inte förrän vid 13 års ålder lärde jag mig att 
ta ett C-ackord på gitarr. Trummor, som nu är mitt huvudinstrument började jag 
spela vid 16 års ålder, och inte förrän vid 21 års ålder har mitt intresse för hiphop 
på riktigt börjat blomma ut. Det är i samband med denna utblomning som 
frågorna kring detta arbete väckts. 
 
Jag minns att jag en gång under gymnasiet uttalade orden ”Hiphopbeats med 
svängda 16-delar är ju ändå riktigt coolt, det ju typ det som gör att det låter 
hiphop”. Även om jag då inte förstod att fler faktorer än just ”svängda 16-delar” 
spelar in för att skilja ett coolt hiphopbeat från t.ex. ”Rosannakompet”B2, så antar 
jag att det var någonstans där som fröet såddes till de frågor och undersökningar 
jag nu behandlat i detta arbete. 
 
Nu studerar jag tredje och sista året på jazzmusikerutbildningen i Piteå.  
 
Jag vill historiskt anknyta detta arbete till jazzen genom att belysa den roll jag tror 
att jazzen har haft i framkomsten av ett nytt förhållningssätt till pulsen, gentemot 
hur det vanligtvis varit tidigare, framförallt under den klassiska musikens 
romantiska era. Praxis för romantiken är vanligen att man ser pulsen som rörlig, 
elastisk eller icke-konstant. Man kan se det som att man flyttar pulsen och tar 
den med sig när man gör timingmässiga förändringar. Detta är en del av vad 
man inom klassisk musik brukar kalla för agogik. Till skillnad från den klassiska 
agogiken så är det i jazz och övrig musik ur den afroamerikanska traditionen 
vanligare se pulsen som absolut konstant och att man istället kan flytta rytmer 
och anslag runt pulsen för att skapa timing och sväng. Detta är fundamentet i min 
studie och mina frågor som jag går in på i detta arbete. 
 

                                                        
1 Låten på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=MFMKN2NI37Y 
2 Rosannakompet är ett 16-delstriolbaserat trumkomp ur låten Rosanna av Toto. 
Även om det av vissa anses vara ett väldigt svängigt trumkomp, är det dock enligt 
mig väldigt långt ifrån hiphop.  Låten på Spotify: Toto – Rosanna 

http://www.youtube.com/watch?v=MFMKN2NI37Y
http://open.spotify.com/track/37BTh5g05cxBIRYMbw8g2T


 

Angående vilken detaljnivå jag väljer att lägga denna forskning på så vill jag 
beskriva en liknelse mellan musikaliska tidsrelationer och vardagliga sociala 
tidsrelationer. Låt säga att en grupp människor stämmer träff kl.12. De olika 
personerna har då olika, men förmodligen liknande uppfattning om med vilken 
tidsmarginal man förväntas anlända till platsen. De flesta anser nog att det inte är 
frågan om sekunder. I det fall någon kommer för sent så kommer det förmodligen 
konstateras att en försening ägt rum, men det lär sällan uppstå en diskussion 
kring hur pass sent som ”sent” egentligen innebär. 
 
Samma sak gäller för de timingmässiga resultat jag genom denna studie ämnar 
uppnå. När jag och mina medmusiker bestämmer att vi möts med ett anslag på 
en rak 8-del så är det underförstått att tidsdifferensen inte får vara för stor, och 
jag lägger då inget värde i att ta reda på exakt var gränsen går för vad ”för stor” 
tidsdifferens innebär. Huvudsaken är upplevelsen av att timingen skapar en bra 
känsla och det blir istället värdefullt att ta reda på hur timingen och känslan 
uppstod. Alltså t.ex. vilket tänk och förhållningssätt hade vi när vi spelade? Om vi 
var tvungna att kommunicera verbalt, vilka ord och termer använde vi då? 
Handlade det om medvetna val eller tillfällig tur? M.a.o. vilken metod krävdes för 
att skapa rätt känsla och sväng?  
 
På samma sätt tänker jag när jag programmerar musik. Låt säga att jag lyckats 
uppnå en önskad känsla när jag flyttat ett anslag med 0,5 sekunder. Det har då 
förmodligen mindre betydelse om jag istället flyttar det med 0,501 sekunder. 
Huvudsaken är att jag lyckats ta fasta på principen för känslan och svänget, samt 
att jag hittat en lämplig metod för att uppnå det. 
 
Det har tidigare gjorts forskning om människors allmänna uppfattning om timing 
där man då mätt skillnader i millisekunder3, vilket jag alltså inte syftar till att göra 
här. Det är helt enkelt inte relevant för vad jag vill åstadkomma att lägga någon 
större vikt vid en sådan typ av detaljnivå. 
 

                                                        
3 Telefonsamtal med Claes Wetterbrandt om hans forskning om ”Tajming” 130203. 
Wetterbrandt jobbar på Studio Blue, vars hemsida kort berättar om denna 
forskning: http://studioblue.se/forskning/tajmning 

http://studioblue.se/forskning/tajmning


 

 

Tack och förlåt 
Jag är medveten om att min studie representerar ett synnerligen snävt urval av 
hela den kultur som detta arbete har att göra med. Jag vill förklara hur den 
minimala mängd musik som jag analyserar och refererar till här har blivit utvald. 
 
Jag har inte tagit hänsyn till vad som historiskt sett borde vara med, vilka som 
varit pionjärer på området, eller vilken musik som egentligen förtjänar mest 
uppmärksamhet i sammanhanget. Det är snarare den musik som jag helt enkelt 
har snubblat över och fastnat för. Med all respekt så utesluter jag alltså i detta 
arbete stora mängder musik som kanske egentligen borde ha uppmärksammats 
här. Jag tänker t.ex. då på all den hiphop från 80-talet och framåt vars 
grundläggande byggstenar har bestått av samplingar4, ”otajta” samplingar som 
blivit snett klippta och då lagt grunden för hur modern hiphop och R&B låter idag. 
Det finns även ett stort antal moderna artister, musiker och producenter som 
denna studie inte tar upp, men som jag själv dagligen inspireras av. För att inte 
låta dessa passera onämnda listar jag upp dem under ”Influenser” i kapitel 8. 
 

                                                        
4 Att ”sampla” betyder att klippa ut ett stycke musik ur en redan existerande låt för 
att använda i sin egen musik. I hiphopens fall ofta för att repetera om och om igen i 
ett beat. 



 

 8 

Så här menar jag 
 
Förkortningssystem 
Jag vill börja med att beskriva det system jag kommer använda mig av då jag 
förklarar saker kring rytmiska underdelningar. Detta för att undvika onödigt 
textande och istället göra det lättare för dig som läsare att ta dig igenom texten. 
Alltså, istället för att bokstavera ut t.ex. trettioandradelar så kommer jag använda 
mig av klamrade siffror så här [32]. Om underdelningen är triolbaserad så visas 
det genom ett ”T” så här [32T] (alltså trettioandradelstrioler). Vidare kan det se ut 
så här: 
 
Tre sextondelar = 3[16] 
Nitton trettioandradelstrioler = 19[32T] 
Etthundra tvåhundrafemtisjättedelar = 100[256] 
O.s.v. 
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Begrepp 
 
”Modifierade notvärden” 
Jag instiftar härmed ett nytt begrepp, vilket jag bygger hela detta arbete kring: 
 
”Modifierade notvärden” 
 
Begreppet ”modifierat notvärde” definierar jag så här: 
Ett notvärde, paus eller anslagen ton, vars tidslängd är modifierad på så sätt att 
det ursprungliga notvärdet fortfarande kan upplevas, men att en tidsmässig 
skillnad är hörbar. 
 
Ett notvärde kan man alltid bryta ner i mindre underdelningar och på så sätt 
musikteoretiskt notera exakt vad som är spelat. Vi har ju som bekant [4], [8] osv. 
vilka går att dela på hälften i oändlighet. Nu beror det ju förstås på vilket tempo 
man pratar om, men låt oss för tillfället säga att underdelningar med ett värde på 
[128] och högre kallar vi för högupplösta. 
 
Olika människor har naturligtvis olika förmåga att höra och uppfatta högupplösta 
förändringar i notvärden och rytmer. Därför har jag en teori om att man ofta 
istället relaterar modifierade rytmer till ett notvärde man är mer bekant med och 
som är mer lättillgängligt i musikstycket i fråga. 
 
Låt säga att en takt med 8[8] repeteras i en musiksekvens, jämnt kvantiserade5 
och perfekt utförda enligt 
notbilden nedan: 

 
Ljudexempel 1: 
 

 
 
Jag uppfattar att det är [8] och att de i relation till den tänkta [4]-pulsen ter sig 
som [8]. 
 
 

                                                        
5 Se förklaring sid 11. 
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Om då de [8] som ligger på offbeat6 blir placerade något senare, låt säga 1[128], 
så hamnar anslaget ändå inte så pass sent att det kanske bör uppfattas som 
underdelat i [8T]. Samtidigt har vi teoretiskt sett egentligen inte längre [8], utan 
en noterad figur som skulle se ut så här: 

 
Ljudexempel 2: 
 

 
 
Om jag nu utgår från mitt eget gehör, så är det uppenbart att anslag nr 2 hamnar 
något senare än vad en perfekt [8] skulle gjort. Det är dock omöjligt, åtminstone 
för mitt eget gehör, att urskilja anslag nr 2 som underdelat i [128], så istället 
relaterar jag till det notvärde som ligger rytmen närmast och som jag är mer 
bekant med. Med andra ord, jag upplever fortfarande att anslagen i relation till 
den tänkta [4]-pulsen ter sig som [8]. 
 
Om jag istället placerar samtliga [8] 1[128] efter pulsslaget så blir det ju teoretiskt 
sett perfekta [8] igen, med skillnaden att de nu är placerade på [128]-offbeat. 
Här lägger jag till en ljudande [4]-puls. Beroende av ifall [8]-anslagen eller [4]-
pulsen har starkast karaktär så kommer jag här att relatera olika. Om [4]-pulsen 
har starkast volym och starkast sound så kommer jag anta att [8] är just [8] som 
har sitt ursprung vid [4]-pulsen, men ligger lite för sent. Min spontana tanke är 
alltså inte att det handlar om anslag placerade på [128]-offbeat. 
Ljudexempel 3: 
 

 
 
Det som även händer här är att jag uppfattar varannan [8] (de på offbeat) som 
aningen sena. Detta förmodligen eftersom jag med gehöret undermedvetet ”drar” 
första [8] mot pulsslaget. 
 

                                                        
6 De [8] som ligger emellan [4]-pulsslagen. D.v.s. den andra, fjärde, sjätte och åttonde 
tonen i exemplet ovan. 
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Om jag däremot låter [8] vara mer framträdande så kommer jag anta att [4]-
pulsen har sitt ursprung på [8], men ligger lite för tidigt. 
Ljudexempel 4: 
 

 
 
Som sista exempel placerar jag onbeat7-[8] vid 1[128] efter sitt ursprung och 
offbeat-[8] vid 2[128] (eller 1[64]) efter sitt ursprung. 
Ljudexempel 5: 
 

 
 
Nu säger mitt gehör att [8]-rytmen låter som att den skulle kunna vara 
underdelad i [8T], eller m.a.o. en slags shuffle. Själva offbeat-anslagen ligger 
fortfarande närmare den ursprungliga raka [8]-underdelningen än den tänkta 
[8T]-underdelningen, men jag menar att offbeatet nu har hamnat i en slags 
gråzon där tvivel kan uppstå kring vad som egentligen är vad. 
 
Detta är vad jag kallar för modifierade notvärden, alltså de notvärden som kan 
uppfattas som något det egentligen inte är, men praktiskt taget nästan är. 
 
Inom detta ämne haglar det ovanliga begrepp som i vissa fall är både svårtydda, 
vaga och tolkningsbara. Jag kommer ägna detta avsnitt åt att reda ut och förklara 
hur jag menar då jag använder dessa begrepp för att beskriva mitt arbete. Jag tar 
även upp vissa begrepp vars betydelse kanske kan tyckas självklar, men jag vill 
undanröja missförstånd. Jag delar in begreppen i tre kategorier 
 

• Musiktermer 
• Objektiva begrepp 
• Subjektiva begrepp 

 

                                                        
7 De [8] som i ursprungsläge ligger synkront placerade med [4]-pulsen. 
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Musiktermer 
”Puls” 
En jämnt flödande följd av slag, hörbara eller föreställda, mot vilka rytmiken 
förhåller sig. Pulsen markerar tempot vilket kan vara konstant eller föränderligt, 
men i detta arbetes samtliga fall handlar det om en konstant, oföränderlig puls. 
 
”Timing” 
Ett engelskt låneord som betyder ”samordning i tiden”, alltså en beskrivning av 
hur instrumentens anslag är utplacerade mot tidslinjen, pulsen eller varandra. 
 
”Sequencerprogram” 
Ett mjukvaruprogram som används för att skapa digital musik. Det 
sequencerprogram jag använt mig av i detta arbete heter Ableton Live 8.2.8. 
 
”Grid” 
Engelskt ord som egentligen betyder ”rutnät”, men ”grid” används oftast i 
sequencerprogram. Vid programmering av musik visar griden var pulsen befinner 
sig på tidslinjen, samt vilka notvärden pulsen är underdelad i. 
 
”Kvantisering” 
I efterbehandling av inspelad musik kan man för att uppnå större rytmisk 
exakthet korrigera anslagens placering mot griden. Med hjälp av funktionen 
”kvantisering”, som finns i de flesta sequencerprogram, behöver man inte flytta 
varje enskilt anslag själv, utan kan låta kvantiseringen korrigera allt på en gång. 
Ofta kan man välja med vilken procentuell exakthet (0-100%) programmet ska 
kvantisera. 
 
”Jämn kvantisering” 
Ett begrepp jag själv hittat på för att på ett kortare sätt beskriva den typ av 
kvantisering som innebär att samtliga anslag är konsekvent 100 % kvantiserade 
till en specifik grid, och vars notvärden alltså inte är modifierade. 
 
”Ojämn kvantisering” 
Då menar jag alltså att anslagen är kvantiserade olika mycket efter olika grids 
och/eller med olika procentsats i kvantiseringens precision, med andra ord ett 
exempel på vad jag kallar för ”modifierade notvärden”. 
 
”Svängd” 
Man pratar om raka eller svängda notvärden, och med svängda menar jag 
triolunderdelade. T.ex. raka eller svängda [8]. 
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”Beat” 
Den instrumentala delen i en hiphoplåt brukar man kalla för beat, dvs. det som 
rapparen rappar mot. ”Beat” är också den engelska termen för pulsslag, och av 
det kommer alltså begreppen ”onbeat” och ”offbeat”. 
 
”Loop” 
En fras eller ett stycke musik bestående av ett visst antal takter som repeteras 
om och om igen kallas för en loop. I många fall är beats uppbyggda av loopar. 
 
”Sampling” 
Om man klipper ut en del av en redan existerande inspelning, t.ex. ett kort anslag 
eller kanske flera takter, så får man vad som kallas för en sampling. Detta gör 
man med syftet att sedan använda samplingen i eget skapande av musik. Många 
loopar i hiphopbeats bygger på samplingar. 
 
”MIDI” 
Står för ”Musical Instrument Digital Interface” och är ett seriellt elektroniskt 
gränssnitt som används i de flesta sequencerprogram bl.a. för att styra digitala 
synthar. 
 
 
Objektiva begrepp 
 
”Ursprungsläge” 
Med det vill jag beskriva ett anslags egentliga placering, som det är menat att 
vara då notvärdet inte är modifierat. 
 
”Mänskligt felande” 
Mig veterligen så är det ytterst sällsynt att en människa klarar att utföra ett anslag 
med 100% exakthet i förhållande till vad som är målet på en tidsaxel, i synnerhet 
då ett anslag ska repeteras flera gånger och vara avsett att ha exakt samma 
timing varje gång. T.ex. om en trummis ska repetera ett virvelslag på pulsslag 2 
och 4 i 4/4-takt så bör det snarare vara regel än undantag att anslaget hamnar 
någon annanstans än just exakt på 2 och 4, och då blir ”någon annanstans” 
förmodligen även olika varje gång. Detta fenomen som jag kallar för ”mänskligt 
felande” har en stor roll i mitt arbete. 
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Subjektiva begrepp 
”Sväng” 
När man upplever att musiken ”svänger” menar man att instrumentens anslag 
ligger i ett tillfredsställande tidsförhållande till pulsen och varandra. Icke att 
förväxlas med att ett notvärde är ”svängt”. 
 
”Häng” 
Om man spelar med häng förhåller man anslagen till pulsen eller ett annat 
instruments anslag som senare än förväntat. 
 
”Ligga på” 
Motsatsen till häng: man placerar anslagen tidsmässigt före det tillfälle de 
förväntas hamna. 
 
”Tajt” 
Med ”den här musiken är tajt” menas att de olika instrumentens anslag är om inte 
exakt tidsmässigt synkroniserade, så åtminstone så pass närliggande varandra 
(och/eller pulsen) att de kan uppfattas som helt synkroniserade. Man använder 
ofta begreppet i positiv bemärkelse, då det i de flesta sammanhang som 
begreppet förekommer värdesätts att två eller flera instrument slår an ton exakt 
samtidigt. 
 
”Otajt” 
Betyder att de olika anslagen inte ligger tidsmässigt synkroniserade i fas med 
varandra och/eller pulsen. Används oftast i negativ bemärkelse då man utgår 
från uppfattningen om att musik bör vara tajt. 
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2. Syfte 
Syftet med mitt arbete är att hitta några tillfredställande sätt att använda 
modifierade notvärden vid komponering och framförande av hiphop och R&B. 
Några frågor som jag bygger arbetet kring: 

• Hur åstadkommer jag samma typ av sväng som jag upplever tilltalande i 
andras musik? 

• Hur kan jag skapa egna metoder för att hitta nya typer av tilltalande sväng? 
• Vilka för- och nackdelar finns med att söka sväng genom att spela levande 

musik gentemot att programmera musik? 
• Vilka för- och nackdelar finns med att modifiera notvärden på egen hand 

kontra tillsammans med andra? 
 
Den hiphop/R&B jag själv är bekant med är oftast antingen elektroniskt 
programmerad eller framförd av levande musiker. Därför kommer jag att ta upp 
just de två varianterna i detta arbete och jämföra vilka för- och nackdelar som 
finns med att skapa levande eller programmerade modifierade notvärden.  
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3. Halvkläckta tankar 
 
Jag har sedan drygt två år tillbaka börjat fundera i kretsarna kring de fenomen 
jag i detta arbete dyker djupare i. Under denna tid har jag lyssnat på en stor 
mängd musik innehållande överdrivet modifierade notvärden och samtidigt helt 
ostrukturerat i mitt huvud samlat på mig vissa hypoteser och teorier om olika 
metoder för att själv åstadkomma intressanta sväng. Här följer några av de 
tankar jag burit på och som jag i detta arbete ämnar utforska närmare. 
 

• I gråzonen mellan rakt och svängt 
Att placera anslag så att de går att uppfattas både som rakt och som svängt 
underdelade. 

 
• Modifierat tempo 
Att förändra tempot i olika riktning för hela beatet så att det i slutändan ändå 
går jämnt ut med pulsen. Jag tänker att detta borde gå att göra både repetitivt 
inom en loop och vid enstaka tillfällen i en låt. 
 
• Modifierat tempo i en av beatets delar 
Att t.ex. sänka tempot i något instrument, men behålla pulsens tempo i allt 
annat borde kunna bidra att man får till ett önskvärt häng. 

 
• Udda underdelningar 
Eftersom större delen av den musik jag själv blivit utsatt för under mitt liv kan 
ses som jämn med 4, 6 eller 8 underdelningar per pulsslag så är det just det 
jag har enklast att relatera till. När jag hör en underdelning på t.ex. 5 eller 7, 
vilket är mer ovant för mitt gehör, så kanske jag instinktivt relaterar 
underdelningen till 4, 6 eller 8. Detta bör då leda till att jag upplever 
underdelningen som antingen för snabb eller långsam och då kan betrakta 
notvärdena som modifierade från sitt ursprungsläge. Här tänker jag att man 
även kan välja att accentuera på olika sätt för att få fram rytmer som kan 
kännas modifierade och t.ex. hamna i gråzonen för rakt och svängt. 
 
• Blanda underdelningar och modifiera notvärden 
Om man t.ex. gör en rytmisk figur underdelad i 5 över något annat som är 
underdelat i 4 för att sedan även modifiera notvärdena i figuren, så kan det 
kanske leda till att [5]-rytmen går att härleda till något mer bekant med [4]-
rytmen. 

 
• Intuitiv modifiering 
Att helt enkelt spela vad som känns bra, eller i ett programmerat 
sammanhang förändra olika notvärdens längd utefter egen intuition och med 
hjälp av tycke och smak leta mig fram till något som fungerar. 
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• Icke relaterbara notvärden 
Jag tänker att anslag som är utplacerade så pass ologiskt och 
osammanhängande att de blir svåra att relatera till en enklare rytm över 
huvud taget också kan bidra till att skapa nya typer av sväng. 
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4. Kolla hur dom coola gör det 
Jag har alltså analyserat en mängd musik som innehåller mer eller mindre 
påtagliga element av modifierade notvärden. Största delen av denna musik har 
jag ägnat mycket tid åt att lyssna på och låta sjunka in i mitt undermedvetna. Jag 
har således processat denna musik och analyserat den enbart med hjälp av mina 
öron och min hjärna. En del av denna musik har jag analyserat mer grundligt 
genom att ta reda på var dess anslag egentligen hamnar och på så sätt fått 
större förståelse för hur det hela hänger ihop. Av tidsbrist är många av dessa 
analyser fortfarande på skiss-stadiet och presenteras av den anledningen inte i 
detta arbete. Jag vill dock nämna att dessa analyser påverkat mig både i mitt 
trumspel och mitt sätt att skapa programmerad musik. De analyser som gjorts, 
men inte finns med här, är gjorda på följande låtar: 
The Bethlehem Beard Corporation – 1993C 
Tyler, The Creator – YonkersD 
James Blake – UnluckE 
The Internet – Web Of MeF 
 
Här följer en analys av trumbeatet i låten ”Bad Start”G av Mr. Oizo.

Bad Start - Mr. Oizo 
 
Det här beatet består av en loop som innehåller ett samplat trumkomp som är 1 
takt långt och går i 4/4-takt. Loopen innehåller 10 anslag fördelade mellan 
bastrumma, virvel och hihat. Beatet går i 90 bpm. 
Ljudexempel 6: 
 

 
 
Här sker något som uppenbart har med modifierade notvärden att göra, men 
som jag med gehöret inte riktigt lyckas greppa på en gång. Min första instinktiva 
hypotes är att det borde vara något "fel" på loopens längd vilket då framkallar 
upplevelsen att något eller några notvärden är modifierade. 
 
Genom att lägga en ljudande puls till beatet så får man snabbt en hint om vad 
som händer. 
Ljudexempel 7: 
 

 
 

spotify:track:0PqmzfCpk4HsGZqyHq5g9L
spotify:track:2QloUyCqK1enErCSmUniNu
spotify:track:6yzXPeMRxn4DnEzX8eLBQI
spotify:track:62eZZXh03mpta7BV8NLsKg
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Det är tydligt att beatets tempo på något sätt sänks och höjs i förhållande till 
pulsen. 
 
Låt oss titta närmare på vad som egentligen händer. Om jag skulle notera 
trumkompet enligt gängse noteringsstandard skulle det se ut så här: 
 

 
 
Med ungefärlig minsta gemensamma nämnare på [512] så förhåller sig anslagen 
till sitt ursprungsläge ungefär så här: 
 

 
De gröna prickarna visar anslagens ursprungsläge och de röda visar de modifierade notvärdenas anslag. 
 
Här ser vi alltså en successiv timingmässig förskjutning av anslagen från att först 
”hänga” på pulsslagen till att mellan pulsslag 3 och 4 istället börja ”ligga på”. Det 
finns dock två anslag (anslag 3 och 10) som avviker från denna successiva 
förändring. Jag är osäker på i vilken utsträckning man kan betrakta anslagens 
placering i denna loop som mänskligt felande (eftersom det förmodligen är en 
levande trummis som spelar på samplingen) samt hur pass mycket Mr. Oizo själv 
har redigerat och flyttat anslagen efter eget behag. Jag har försökt kontakta Mr. 
Oizo angående denna fråga, men misslyckats. Frågan är dock inte bärande för 
sammanhanget, eftersom det egentligen inte är intressant hur Mr. Oizo har fått 
svänget att uppstå, utan hur jag kan gå tillväga för att efterlikna det. Därför 
programmerar jag nu in det noterade trumkompet och experimenterar med det. 
Jag lägger över huvud taget ingen vikt vid att efterlikna de ljud som finns i 
originalbeatet, utan väljer istället hyfsat passande ljud för ändamålet och lägger 
enbart fokus vid notvärdenas längd och anslagens placering. 
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Ex.1 
Allt är jämnt kvantiserat till [16T]-grid. 
Ljudexempel 8: 
 

 
 

 
Detta låter för mig i jämförelse med originalbeatet väldigt tajt, men i högsta grad 
osvängigt och livlöst. 
 
Ex.2 
Anslag 1 är placerat vid sitt ursprung. För att skapa "luckan" och "suget" som jag 
upplever mellan anslag 1 och 2 i originalbeatet så placerar jag anslag 2 samt 
resterande anslag 9[512] efter sitt ursprung. 
Ljudexempel 9: 
 

 
 

 
Nu upplever jag att det låter otajt och fel. Det känns stressigt när loopen börjar 
om och anslag 1 kommer tillbaka. 
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Ex.3 
Jag utgår nu från Ex.1, där allt är jämnt kvantiserat. Sedan höjer jag tempot på 
trumloopen med 3 bpm (till 93 bpm), men låter pulsen ligga kvar i originaltempot 
(90 bpm). Då får jag en perfekt linjär timingmässig förskjutning på trumloopen 
och det sista anslaget hamnar ungefär 15[512] tidigare än sitt ursprung. Detta 
betyder alltså att pausen mellan loopens sista och första anslag blir 15[512] ”för 
lång”, och ett slags "sug" uppstår där just innan loopen börjar om.  
Ljudexempel 10: 
 

 
 

 
Jag upplever dock inte att mängden förskjutning är optimal för ändamålet i detta 
fall. Själva pausen blir för lång och det känns som att beatet stannar upp för 
mycket. Förmodligen har det att göra med placeringen av pausen, vilken jag 
provar att flytta på i nästa exempel. 
 
Ex.4 
Jag provar nu alltså att få till "suget" på samma ställe som i ”Bad Start”, vilket jag 
upplever äga rum mellan anslag 1 och 2. Jag utgår nu från Ex.3 och markerar 
alla anslag fr.o.m. anslag 2 och drar dem bakåt så att anslag 2 hamnar ungefär 
13[512] efter sitt ursprung och det sista anslaget hamnar vid sitt ursprung. 
Ljudexempel 11: 
 

 
 

 
Nu har alltså notvärdet för pausen mellan anslag 1 och 2 blivit förlängt, vilket 
skapar ett sug innan anslag 2 inträffar. Därefter får trumbeatet ett "för högt" 
tempo och kommer ikapp pulsen innan loopen börjar om. Här har jag med en 
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enkel metod lyckats kopiera timingen och svänget ur ”Bad Start” hyfsat 
rättvisande.  
 
Om man spelar upp Ex.4 samtidigt som originalbeatet ur ”Bad Start” så låter det 
så här: 
Ljudexempel 12: 
 

 
 
Och så här låter det om man spelar upp Ex.1 samtidigt med originalbeatet. 
Ljudexempel 13: 
 

 
 
Slutsats: 
Essensen av svänget i ”Bad Start” består alltså i att man förlänger ett av 
notvärdena för att sedan låta resterande notvärden successivt kortas ner för att 
komma ikapp med pulsen. 
 
Går då denna metod att applicera på andra typer av beats? Jag provar att 
genomföra det på ett beat som på några punkter skiljer sig från ”Bad Start”. 
 
Jag gör ett beat i 120 bpm som enbart är underdelat i helt raka [8]. Det är 4 takter 
långt och består av bastrumma, virvel och hihat. De största skillnaderna här 
jämfört med ”Bad Start” är alltså att det enbart är underdelat i raka [8], och 
innehåller inga [16] alls, varken svängda eller raka. Det består av 4 takter istället 
för 1. Det är jämnt kvantiserat och har inga mänskliga fel inprogrammerade. 
Ljudexempel 14: 
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Ex.2 
Här har jag applicerat metoden på samma sätt som i ”Bad Start”, med ett förlängt 
notvärde mellan anslag 1 och 2, samt en successiv förkortning av resterande 
notvärden. 
Ljudexempel 15: 
 

 
 
Jag har höjt tempot på de "ökande" anslagen med endast 1 bpm, vilket ändå blir 
väldigt påtagligt eftersom loopen är hela 4 takter lång istället för 1 som i ”Bad 
Start”. Just att loopen är längre gör alltså att "uppehållet" vid det förlängda 
notvärdet blir längre, samt att den även inträffar mer sällan och då blir mer 
påtaglig. Samtidigt tar det längre tid för beatet att ”öka ikapp” och ökningen blir 
mindre märkbar. Jag tror även att underdelningen som består av 100% raka [8] 
bidrar till att tempoförändringen i beatet blir ännu mer uppenbar och "naken", till 
skillnad från i ”Bad Start”, där [16] är ganska slumpmässigt svängda och 
tempoförändringen blir mer inbäddad. Jag vill inte påstå att jag åstadkommit ett 
särskilt slagkraftigt sväng i detta exempel, men jag tycker ändå att det skapar en 
fin effekt som ger en känsla av att klättra över en tröskel varje gång loopen börjar 
om. Effekten lär vara gångbar i många sammanhang. 
 
Jag provade även att göra exakt samma sak på en 2 takter lång loop. Då blev 
tempoförändringen som väntat mindre påtaglig. Det lät så här: 
Ljudexempel 16: 
 

 
 
Nu när tempoförändringen blivit mindre märkbar så upplever jag att den faktiskt 
skapar en bra känsla och ett behagligt sväng. Det blir inte längre samma 
"tröskel" varje gång loopen börjar om, utan snarare som ett lite längre 
timingmässigt andetag. 
 
Så till frågan om metoden fortfarande är gångbar i andra tempi. 
 
Eftersom Ex.2 gav bäst resultat så utgår jag nu från det, och konstaterar ganska 
snabbt att metoden fungerar i så gott som alla tempi. Då jag stegvis höjer tempot 
och hamnar ungefär mellan 140-250 bpm är det ganska givet att det rent 
genremässigt börjar glida ifrån hiphop/R&B och istället närma sig Drum&Bass8. 
 

                                                        
8 Musikstil som likt hiphop också till stor del bygger på samplingar, men som oftast 
har ett mycket högre tempo. 
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I det sammanhanget känns den här effekten en smula knölig, men jag anser 
ändå att det finns ett unikt sväng som jag tilltalas av och gläder mig åt att ha 
upptäckt. Så här låter det i 180 bpm: 
Ljudexempel 17: 
 

 
 
Jag får känslan av ett fabriksprogrammerat trumkomp i en halvtrasig el-orgel. 
 
Då det börjar närma sig 300 bpm så får jag svårt att urskilja tempoförändringen. 
Ljudexempel 18: 
 

 
 
Det går nästan att uppfatta anslag 2 som en accent istället för att pausen 
dessförinnan är förlängd. 
 
När jag istället sänker tempot så vill jag stanna till vid 92 bpm. 
Ljudexempel 19: 
 

 
 
Här blir effekten mindre påtaglig än i originaltempot 120 bpm. Jag tycker dock att 
resultatet blir bra, eftersom jag snarare upplever en skön allmän seghet än ett 
uppehåll och en avstanning i beatet, som kanske lättare upplevs i 120 bpm. 
Genom jämförelse mellan ”Bad Start” och detta beat som nu befinner sig i 
samma temporegion så menar jag att underdelningar med ett mindre notvärde 
(t.ex. [16]) krävs för att effekten ska bli påtaglig. 
 
Ner mot 30 bpm börjar det bli svårt att urskilja tempoförändringen, men i så låga 
tempi är egentligen oväsentligt eftersom just det här beatet då blir svårt att 
uppfatta som ett beat och inte bara sporadiska anslag med långa pauser 
emellan. 
 
Slutsats: 
Ja, det går enligt min mening att med tillfredsställande resultat applicera metoden 
på ett beat enbart underdelat i raka [8]. Det blir dock en stelare effekt än om det, 
som i Bad Start, även finns [16] med en viss mån av modifierade notvärden, eller 
mänskligt felande. 
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5. Kolla hur jag gör det 
Detta kapitel handlar om den musik jag skapat själv. Detta har jag alltså gjort på 
två olika sätt, dels genom att programmera och dels genom att fysiskt spela med 
en grupp andra musiker. I vissa fall då jag pratar om levande musik har jag även 
programmerat vissa exempel för att tydliggöra mina upptäckter. 
 
Programmera 
Följande musik har jag programmerat med hjälp av sequencerprogrammet 
Ableton Live 8.2.8. Jag har haft som mål att dels efterlikna olika typer av sväng 
som jag iakttagit i musik skapad av andra, dels hitta och skapa sväng genom 
egen intuition som jag kanske aldrig hade lyckats åstadkomma enbart genom att 
spela fysiska trummor. Kring arbetet med att programmera vill jag förklara 
tillvägagångssätten jag använder för att placera ut mina anslag. Detta sker delvis 
genom att jag ritar ut dem i griden, delvis genom att jag fysiskt spelar in dem via 
MIDI samt kombinationer av dessa två metoder. Efterjusteringar av anslagens 
placering gör jag delvis med hjälp av kvantisering i olika grad, genom manuell 
justering av enskilda anslag samt kombinationer av dessa två. 
 
Skåpbil 
Ljudexempel 20: 
 

 
 
Tanken med denna låt som jag döpt till ”Skåpbil” var att blanda många olika typer 
av underdelningar och timing för att se huruvida det kan vara positivt eller 
negativt för det musikaliska slutresultatet. Jag ville se om de olika rytmerna skulle 
gynna varandra, eller om de bara skulle vara i vägen för varandra och skapa ett 
osmakligt kaos. Jag ville även prova min tes om att olika underdelningar ovanpå 
varandra kan förväxlas vid lyssning och härledas till varandra för att då upplevas 
som modifierade. 
 
Låten innehåller alltså en rad olika rytmiska element som delvis innefattar 
modifierade notvärden. Följande delar finns i beatet: 

• Trummor 
• Bas 
• Tamburin 
• Synth 1 
• Synth 2 
• Synth 3 
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Trummor (0:00) 
En närmare förklaring av detta trumkomp finns senare i arbetet under 
förklaringen av låten ”Kateter” (s.40, stycke 2). Det som bör sägas här är att 
loopen är 17 takter lång och består av bastrumma, hihat och virvel. Utgångsläget 
är att kompet är underdelat i septoler, alltså 7 jämnt kvantiserade slag på varje 
pulsslag. Jag har fördelat ut dessa slag mellan bastrumma och hihat, därefter har 
jag förflyttat samtliga av dessa litegrann, vilket har givit en helt oregelbunden 
underdelning inom 17 takter. På varje pulsslag ligger en jämnt kvantiserad 
bastrumma eller virvel. 

 
Det noterade trumkompet, utan att underdelningen blivit förflyttad. 
 
Tanken med detta komp var att prova ifall det går att uppleva ett sväng i anslag 
som blivit så pass modifierade att de vid spontan lyssning inte går att relatera till 
någon enklare rytm eller underdelning över huvud taget. 
 
Bas (0:13) 
Basloopen är två takter lång och består av [8]. För det första har jag kvantiserat 
anslagen på så sätt att de inte är helt raka, utan lite svängda. Sedan har jag även 
sänkt tempot på loopen med 2 bpm, vilket gör att basen ”sackar” lite genom hela 
figuren, innan den börjar om igen. Ett av de mest minnesvärda tillfällen då jag 
hört någon annan ägna sig åt detta knep var i New York, september 2012. Då 
såg jag The Roots spela live på Late Night With Jimmy Fallon och basisten Mark 
Kelley gjorde just det här, fast live. Medan hela bandet höll en stadig puls 
sackade han i två takter för att sedan hoppa tillbaka till pulsen när basfiguren 
började om. 
 
Tamburin (0:24) 
Består enbart av jämnt kvantiserade [16]. Min tanke med tamburinens roll i 
beatet är att den ska ge stadga och skapa någon slags motpol till hihatens 
sporadiska anslag. 
 
Synth 1 (0:36) 
Här uppstod en fundering kring vad som egentligen kan ses som anslag och inte. 
Detta är något jag väljer att inte utreda i detta arbete. Jag vill dock nämna några 
spontana tankar kring det. Just detta synthljud har alltså en väldigt långsam 
attack9 i kombination med lång decay10, vilket gör att anslagen och rytmiseringen 
 

                                                        
9 Mängden attack i ett synthljud bestämmer hur lång tid ljudet kommer ta på sig att 
stegra i volym från noll till hundra, då det slås an. 
10 Mängden decay i ett synthljud bestämmer hur länge ljudet skall hållas ut innan 
det försvinner. 
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flyter ihop och bildar snarare en ambiens än tydliga rytmer. Av detta drar jag 
slutsatsen att synthens rytmer kommer påverka beatet i mindre utsträckning än 
om de hade varit mer tydliga och distinkta. Jag kommer här ändå att betrakta 
dem som anslag och mena att de har en rytmisk inverkan, även om 
påtagligheten i denna inverkan kan diskuteras. 
 
Konceptet för anslagen och rytmen i detta ljud bygger på en delayeffekt11 som 
stereopanorerad12. På vänster sida av panoreringen finns en underdelning som 
är lite långsammare än [8T]. På höger sida av panoreringen finns en 
underdelning som är lite långsammare än [4T]. På något sätt är dessa rytmer 
förskjutna mot varandra (jag vet inte exakt hur eftersom jag inte riktigt förstår mig 
på hur just den här delayeffekten fungerar). 
 
Synth 2 (1:01) 
Denna synth har inga modifierade notvärden i sin rytmik, men har ändå en stor 
rytmisk roll i låten. Underdelningen i rytmerna skiftar enligt ett mönster mellan 
[8T], [16] och [16T]. 
 
Synth 3 (1:38) 
Inspirationen till timingen och svänget i denna synthmelodi är hämtad från 
artisten Tyler, The Creator, och hans kollektiv OFWGKTA. Svänget i många av 
deras låtar upplever jag har en väldigt ryckig och haltande karaktär. Här följer 
spotifylänkar till fyra låtar som samtliga innehåller denna typ av sväng: 
Tyler, The Creator – Yonkers 
Tyler, The Creator – Sandwitches f/Hodgy BeatsH 
Tyler, The Creator – RadicalsI 
Tyler, The Creator – FrenchJ 
 
Mitt tillvägagångssätt för att efterlikna detta sväng var helt enkelt att gå på 
intuition och känsla. Eftersom jag har lyssnat på bl.a. dessa fyra låtar ett stort 
antal gånger vill jag påstå att det specifika svänget har börjat få ett visst fäste i 
mitt gehör. Jag tryckte helt enkelt på ”rec” och spelade. 
 
Nu uppstod ett fenomen som har med min tekniska utrustning att göra. Jag ägde 
vid tillfället inget ljudkort till min förhållandevis tröga dator, och inte heller någon 
midi-keyboard. Detta orsakade två intressanta saker: 

1. Utan ljudkort till en dator med sequencerprogram uppstår ibland latency13. 
Detta gjorde att anslagen hamnade mycket senare än jag planerade och 
min timing blev ”störd” av detta. 

 

                                                        
11 Delay är en effekt som delvis gör att ett ljud kan upprepas ett önskat antal gånger. 
12 Med panorering kan man placera ljud till höger eller vänster i en ljudbild (höger 
eller vänster högtalare eller hörlur). 
13 När man spelar in midi i ett sequencerprogram kan en fördröjning uppstå från det 
att en tangent trycks ned till att ljudet spelas upp i datorn. Detta kallas ”latency”. 

http://open.spotify.com/track/2QloUyCqK1enErCSmUniNu
http://open.spotify.com/track/4R1c4c45X0R7YllVb16qJD
http://open.spotify.com/track/220RJ6ypV6EiQkizE8JcCy
http://open.spotify.com/track/6gUNowEPivBaZb82qrHbb7
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2.  Utan midi-keyboard var jag istället tvungen att spela in på tangentbordet, 
vilket försämrade min precisionsförmåga ytterligare. 

 
Kombinationen av att jag intuitivt försökte härma svänget och att min 
precisionsförmåga försämrats gjorde att resultatet faktiskt blev hyfsat nära vad 
jag ville åstadkomma. Jag har i efterhand inte kvantiserat tagningen över huvud 
taget. Däremot har jag gått in och flyttat enskilda anslag för att finputsa timingen. 
 
Slutsats: 
Som mest uppträder alltså åtminstone sex olika typer av timing samtidigt. Jag 
upplever själv inte att några av delarna krockar med varandra, utan snarare att 
de kompletterar och passar varandra väldigt bra. Dock tycker jag att ju fler 
rytmiska element man blandar in desto svårare blir det att uppfatta svänget, eller 
de olika svängen, som uppstår rytmerna emellan. Ju mer som läggs på, desto 
lättare blir det att uppfatta summan av rytmerna som ett enda ”sorl”.  
 
Jag upplever inte att kombinationen av de olika underdelningarna gör att jag 
förväxlar dem med varandra eller något annat. 
 
Angående trumkompet så kan jag konstatera att ja, det går att uppleva ett sväng 
i anslag som blivit så pass modifierade att de vid spontan lyssning inte går att 
relatera till någon enklare rytm eller underdelning. Jag menar att hihaten i detta 
beat skapar ett slags rullande, men samtidigt trevande sväng som gör att beatet 
tuggar framåt på ett behagligt sätt. 
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Spela 
Följande musik har jag skapat och spelat in med hjälp av tre andra musiker: 
Kenneth Bakkelund – Gitarr 
Melker Lahti – Bas 
Thomas Burström – Keyboard 
Samt jag själv på trummor. 
 
Vi har vid olika tillfällen jammat14 fram ett antal beats vilka mer eller mindre 
innefattar olika typer av modifierade notvärden. Syftet med att spela live 
tillsammans med levande musiker har varit att utforska de typer av sväng som 
kan uppstå musiker emellan och som kanske aldrig hade fötts om jag hade suttit 
ensam och programmerat musik. Jag menar t.ex. att kombinationen av olika 
musikers mänskliga felande kan vara en sådan sak som skapar tillfälliga sväng 
som hade varit svåra att hitta vid programmering. 
 
”Glassmaskinen” 
Ljudexempel 21: 
 

 
 
Det här är ett beat som uppstått ur ett spontant jam. Jag kommer i följande 
avsnitt inte gå så långt in på detaljerna kring timingen i själva beatet. Istället 
kommer jag lägga fokus på den tamburin som jag spelat in i efterhand, och som 
jag plockade en sampling från och sedan använde som pålägg på beatet. 
 
Själva beatet ”Glassmaskinen” går i 84 bpm och består av trummor, bas och 
gitarr. Anslagen har som minsta underdelning [16T], vilka är utförda med viss 
medveten modifiering, samt ett visst mått av mänskligt felande. 
Det noterade trumkompet ser ut så här: 

 
 

                                                        
14 Med ”jamma” menas här att spela utan noterade eller uttalade förutsättningar. En 
grupp musiker spelar helt enkelt det de känner för i stunden och utvecklar musiken 
med hjälp av impulser från varandra. 
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Så till tamburinsamplingen. Den låter så här: 
Ljudexempel 22: 
 

 
 
Idén till denna tamburinfigur vill jag påstå dök upp i mitt huvud från ingenstans 
varpå jag plockade upp tamburinen och spelade på ren intuition. Jag hade vid 
inspelningstillfället inga tankar på att foga samman tamburinen med 
”Glassmaskinen”, vilket är anledningen till att jag spelade in den i ett helt annat 
tempo (77 bpm) än ”Glassmaskinen” (84 bpm). Detta är också grunden till det 
problem som skapade en rad intressanta fenomen vilka kommer i fokus i följande 
text. 
 
Loopen består av två takter. Dess rytmiska och timingmässiga struktur kommer 
jag att gå närmare in på lite längre fram i texten, men under nästkommande fyra 
ljudexempel vill jag be dig som läsare att fokusera enbart på tamburinens [4], 
vilka kan noteras så här: 

 
 
Det nämnda problemet som uppstod, var att Ableton tolkade tempot i 
tamburinsamplingen fel och satte det på 93,97 bpm, medan det egentligen var 
inspelat till en metronom i 77 bpm. För att få tamburinsamplingen att synka med 
beatet så var jag tvungen att återställa tamburinens tempo till 77 bpm. (Det är så 
det fungerar i Ableton. När tamburinen går i 77 bpm så synkar den med beatet i 
84 bpm, eftersom det är de bådas ursprungliga tempo vid inspelningstillfället). 
 
Det var alltså i detta moment, då jag själv skulle justera tamburinens tempo så att 
det blev rätt, som det istället blev fel. Detta som en följd av att jag vid tillfället 
hade knappa kunskaper om hur Ableton behandlar tempoförändringar. Då 
uppstod alltså en rad intressanta fenomen: 
 
1. Jag satte tamburinsamplingens tempo 5 bpm högre än beatets tempo. Detta 
betyder att tamburinen hinner gå förbi loopens ram på 2 takter och börjar på sin 
tredje takt innan den loopas. Detta resulterar i att tamburinen ligger hyfsat i fas 
under takt 1, för att sedan ligga mer och mer före sitt ursprung innan den når 
slutet av loopen där förloppet avbryts. När loopen börjar om är tamburinen 
tillbaka på pulsslag 1 samtidigt som beatet. 
Ljudexempel 23: 
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Just detta av misstag uppnådda resultat, då tamburinen "stressar" upplever jag 
själv inte som speciellt lyckat i fråga om smakfullhet och konstnärlighet. Nu är det 
fruktansvärt överdrivet, eftersom tamburinen går hela 5 bpm snabbare än själva 
beatet. Då jag provade att ha samma stressande effekt fast med bara 1 bpm 
högre tempo så lät det så här: 
Ljudexempel 24: 
 

 
 
Det är enligt mig inte heller speciellt behagligt att lyssna på eftersom den sista 
accenten fortfarande känns för stressig. 
 
2. Jag provar då att istället placera tamburinen senare än sitt ursprung, här 1 
bpm långsammare än själva beatet. 
Ljudexempel 25: 
 

 
 
Det här blir ett ganska skönt sväng, men hänget känns ändå alldeles för påtagligt 
då tamburinens accenter i vissa fall hamnar ungefär 3[128] efter sitt ursprung, 
speciellt om virveln då vid samma tillfälle, på grund av mänskligt felande råkar 
vara lite tidig. 
 
3. Jag provar således att placera tamburinens accenter så nära virveltrummans 
anslag som jag lyckas åstadkomma utan att börja flytta enskilda anslag i själva 
tamburinklippet. D.v.s. nu har tamburinen sitt ursprungstempo och är synkad 
med beatet. 
Ljudexempel 26: 
 

 
 
Detta anser jag blir det mest konstnärligt perfekta. Anledningen till det motiverar 
jag lite senare (s.34, stycke 3). 
 
Låt oss först titta på tamburinens anslag som har sitt ursprung på pulsslag 1 och 
3. De är nu placerade ungefär 1[64] efter sitt ursprung, vilket då gör att de känns 
ganska sena. 
 
[8]-offbeatsen är placerade med ett spann på ungefär 1-3[64] efter sitt ursprung. 
Då den är 1[64] efter sitt ursprung så ligger den närmare en rak [8]. Då den är 
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3[64] efter sitt ursprung så ligger den närmare en svängd [8]. Detta gör alltså att 
[8]-offbeatsen ligger och simmar i gråzonen mellan rakt och svängt. 
 
[16]-offbeatsen är placerade 1[128] till 1[64] före sitt ursprung, alltså kan de 
upplevas som "för tidiga" [16]-offbeats. I kombination med den sena [8] bildar 
detta en förvirring kring vilken ursprunglig rytmisk figur man egentligen borde 
relatera till. På nästa sida har jag noterat ett antal rytmer som exempel på vad 
man kan relatera tamburinen till. 
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Ex.1 

 
 
Ex.2 

 
 
Ex.3 

 
 
Ex.4 

 
 
Ex.5 
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Jämför gärna dessa notationer med ljudexemplet av tamburinsamplingen: 
Ljudexempel 27: 
 

 
 
Jag anser att just denna förvirring och hopblandning av referensrytmer bidrar till 
att timingen får en typ av skavande nerv som inte går att uppnå genom jämnt 
kvantiserad musik. 
 
Så till varför jag gör det konstnärliga valet att placera tamburinens accenter 
förhållandevis unisont med virvelns anslag, istället för medvetet före eller efter. 
[8] och [16] skapar alltså i detta exempel en viss rytmisk förvirring. Även 
tamburinens anslag med ursprung på pulsslag 1 och 3 ligger alltså senare än där 
de förväntas hamna. Därför anser jag att en viss stadga måste tillföras i beatet 
genom att lägga accenterna någorlunda unisont med virveltrumman. 
 
Slutsats: 

• Effekten av att förändra tempot på ett av beatets element fungerade dåligt i 
just detta fall. Anledningen var att elementet jag valde att förändra 
(tamburinen) hade en allt för rytmiskt bärande roll i sammanhanget och 
istället behövde hållas städad. 

 
• Rytmer som modifierats till den grad att det råder tvivel om hur man enklast 

noterar dem är ett bra koncept. En viss mån av mänskligt felande är till 
fördel för svänget. Metoden för att åstadkomma rytmerna i just detta 
exempel återkommer jag till. 
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”Kateter” 
Ljudexempel 28: 
 

 
 
De mest betydande rytmiska elementen i detta beat ligger i synthen som spelas 
av Thomas och i trummorna som spelas av mig själv. En av tankarna jag hade 
med mitt trumspel här var att prova min hypotes om att udda underdelningar kan 
refereras till jämna underdelningar samt att accenter inom en udda underdelning 
kan bidra till att skapa en känsla av modifierade notvärden. 
 
Detta är notbilden för vad jag spelar: 

 
Nu är ju detta trumkomp är som sagt utfört av mig själv som är en levande 
människa, vilket innebär att ett visst mått av mänskligt felande alltid kommer att 
finnas. Just i denna tagning är närvaron av mitt mänskliga felande relativt stor, 
vilket jag konstaterat genom analys i efterhand. Jag kommer tills vidare att 
basera följande förklaringar på denna "felande" timing. Huruvida ett överdrivet 
mänskligt felande eller ojämn kvantisering kan gynna detta beat eller inte är en 
fråga som jag tänker återkomma till senare i texten (s.39, stycke 3). 
 
Jag har valt att placera ut accenter efter ett visst mönster. Låt oss titta närmare 
på vilka notvärden accenterna går att härleda till, som är vanligare och enklare 
att relatera till än just septoler. Vi börjar med att titta på de anslag i bastrumman 
som inte är placerade vid [4]-pulsen. Det finns då två varianter, där bastrumman i 
båda varianterna leder in till en virvelaccent. 
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Notbilden för bastrumvariant nr.1: 

 

 
Bastrummans anslag i förhållande till en underdelning på [16T]. 
 

 
Bastrummans anslag i förhållande till en underdelning på [32]. 
 
Om man instinktivt skulle relatera detta anslag till en jämn underdelning på [16T] 
eller [32] så ser vi utifrån bilderna ovan att det enligt [16T] hamnar för sent och 
enligt [32] för tidigt. I själva verket är anslaget underdelat i [64] och hamnar 3[64] 
innan nästa virvelaccent, men eftersom [64] i 78 bpm går aningen för fort för min 
hjärna att underdela i så kommer jag av bekvämlighet att istället relatera till 
någon av dessa underdelningar: 
[16T] 
[32] 
 
Notbilden för bastrumvariant nr.2: 

 
 
För mig är det mest logiskt att förknippa rytmen som här uppstår mellan 
bastrumma och virvel med en notbild förenklad till så grova underdelningar som 
[8]. 
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Om man lyssnar till beatet med denna notbild i åtanke så kanske det framgår vad 
jag menar. Det är även tänkbart, om inte mer tänkbart, att förknippa rytmen med 
svängda [8] enligt samma notbild. 
 
Jag ser alltså två olika underdelningar att förknippa rytmen med: 
Raka [8] (eller [32] för att återknyta till Variant nr.1) 
Svängda [8] (eller [16T] för att återknyta till Variant nr.1) 
 
I själva verket är anslaget underdelat i [64] och hamnar ungefär 6[64] innan nästa 
virvelaccent. Men som tidigare nämnt är det närmast vansinne att gehörsmässigt 
underdela [64] i 78 bpm. 
 
Vi lämnar nu bastrumman och fokuserar istället på de accenter som spelas i 
ride/hihat. För att lättare kunna urskilja dessa accenter följer här ett kort 
ljudexempel när jag spelar dem på hihat istället för på ride. 
Ljudexempel 29: 
 

 
 
Dessa anslag är alltså underdelade i septoler, men kan enklare förknippas med 
följande notbild: 

 
 
Eller kanske ännu hellre med svängda [8] enligt samma notbild. 
 
Nu är min bristande precisionsförmåga ganska påtaglig just i detta exempel och 
anslagen hamnar en relativt stor tidslängd ifrån där jag har tänkt mig. Men det 
gör egentligen detsamma, eftersom anslagen fortfarande befinner sig i gråzonen 
för rakt och svängt, vilket är huvudsaken i detta fall. 
 
Då är det alltså klarlagt att vissa accentueringar inom en udda underdelning kan 
misstolkas och betraktas som modifieringar av jämna underdelningar. I detta fall 
syftar jag alltså på de accenter jag placerar i hihaten. 
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Så till nästa fråga: kan enbart en icke-accentuerad udda underdelning skapa 
känslan av att notvärden blivit modifierade (förutsatt att accenter ligger i 
bastrumma och virvel på pulsslagen)? 
 
För att reda ut detta behöver jag nu utgå från en jämn kvantisering utan några 
som helst accenter i underdelningen, samt utan mänskligt felande. Därför har jag 
nu programmerat trumkompet elektroniskt, med alla sju underdelningar i hihaten 
utan accenter. 

 
Ljudexempel 30: 
 

 
 
I detta sammanhang, d.v.s. snarare utan egentligt sammanhang, upplever jag 
inte någon våldsam känsla av modifierade notvärden. Det jag var ute efter var att 
jag skulle ha upplevt accenterna i bastrumma och virvel som tidiga. Jag upplever 
detta, men inte speciellt mycket. Det känns snarare som att man snabbt förstår 
hur stort tidsavstånd det är mellan pulsslagen, och hihatens anslag däremellan 
blir en ambient utfyllnad som inte riktigt påverkar svänget så mycket som jag 
trodde. 
 
Om man däremot först får lyssna på ett beat där underdelningen består av 8 
istället för 7, så blir upplevelsen en annan. 
Här är ett beat med 8 slag i underdelningen: 

 
Ljudexempel 31: 
 

 
 
Sedan lyssnar jag på det septolunderdelade beatet igen: 

 
Ljudexempel 32: 
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Det känns inte enbart som att pulsens tempo blivit höjt (för det har det, i och med 
att jag kapat ett anslag i hihaten för varje pulsslag), utan det känns också som att 
varje accent hamnar tidigare än den borde. 
 
Så ja, enbart en udda underdelning kan få mig att uppleva att notvärden har blivit 
modifierade, även om det blir mer effektivt då man även lägger in accenter i 
underdelningen, emellan pulsslagen. Märk väl att i detta fall känns det alltså bara 
som att ett notvärde blivit modifierat, utan att det faktiskt är det. 
 
Nu vill jag återknyta till frågan om ifall överdrivet mänskligt felande, eller ojämn 
kvantisering kan gynna det här beatet eller inte. Jag tror att ett visst mått av 
mänskligt felande krävs för att bibehålla "livsnerven" och "själen" i detta beat. Så 
här låter trumkompet programmerat med jämn kvantisering: 
Ljudexempel 33: 
 

 
 
Och för att inte glömma hur det lät från början, så finns originalbeatet här: 
Ljudexempel 34: 
 

 
 
I jämförelse med när jag spelar kompet på trumset så låter den programmerade 
versionen för mig faktiskt svängig, även om den är mer livlös. 
 
Jag är medveten om att soundet har en enorm betydelse i ett sammanhang som 
detta, och att den livlösa känsla jag nu upplever i beatet till stor del har att göra 
med de ljud jag valt och hur balansen och mixningen av ljuden är bearbetad. 
Men jag tror att även om jag skulle betala för att få denna ljudfil professionellt 
mixad och mastrad15 så skulle jag ändå inte uppleva samma typ av livsgnista 
som på inspelningen där jag spelar akustiska trummor. Av denna anledning 
lägger jag inte heller någon större energi på att få de programmerade ljuden att 
låta ”levande”, och av denna anledning vill jag också påstå att den jämna 
kvantisering som råder i det programmerade beatet har bidragit till att livsgnistan 
försvunnit ur svänget. 
 
Svaret blir alltså ja, det mänskliga felandet gör enligt mig i detta fall en stor nytta 
för beatets sväng och själ. Jag utesluter inte att detta mänskliga felande är 
möjligt att simulera i en programmerad situation. 
 

                                                        
15 Mastring är ofta det sista skedet innan man låter ett inspelat material släppas, då 
man finputsar de sista detaljerna i ljudet. 
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Jag tror dock det är sundast att minimera det mänskliga felandet i så stor 
utsträckning som möjligt för att upprätthålla stadga och flöde i beatet. Om det 
ändå skulle vara så att jag vill få till en ojämn känsla i septolerna så tror jag det är 
av extrem vikt att bastrumma och virvel som ligger på [4]-pulsen är konsekvent 
utförda och hela tiden låter likadant. 
 
Och så hamnar vi då i nästa fråga. Hur viktigt är det att ojämnheten i septolerna 
är konsekvent utförda så att de alltid låter likadant? 
 
Här har jag programmerat en loop som liknar det ursprungliga trumkompet i 
”Kateter”, mest på så sätt att det har 7 slag i underdelningen mellan varje 
pulsslag (det är denna loop jag använt i ”Skåpbil”). Bastrumma och virvel är 
jämnt kvantiserade vid [4]-pulsen och septolerna däremellan är oregelbundet 
utplacerade mellan bastrumma och hihat. Loopen består av 17 takter. Om man 
bortser från de anslag som ligger på [4]-pulsen så får alltså alla resterande 
anslag en ny placering för varje ny takt. Jag har valt att förflytta dessa anslag 
med åtminstone 1[256] varje gång. Just [256] valde jag för att det kändes som en 
passande och tillräckligt märkbar förflyttning för sammanhanget.  
 
Så här låter det: 
Ljudexempel 35: 
 

 
 
Eftersom bastrumma och virvel på [4]-puls hela tiden är exakt likadant utförda så 
spelar det här ingen roll vad som händer i övrigt och hihaten kan alltså förskjutas 
hur som helst. Just i detta fall, när jag ändå bjudit på åtminstone 1[256] vid varje 
förändring så blir ju också förändringen väldigt stor och märkbar. Detta gör att det 
blir mycket svårare att uppfatta att hihaten har någon typ av underdelning över 
huvud taget. I synnerhet att det skulle finnas en underdelning av septoler blir nu 
väldigt svårt att gissa. Det blir snarare så att hihaten upplevs leva sitt eget liv och 
liksom traska omkring mellan den konsekvent återkommande pulsens [4]. 
 
Jag kan dock konstatera att det i det här fallet inte har någon betydelse att 
septolunderdelningen är oregelbunden, åtminstone så länge det finns något 
annat element som ger stadga. 
 
Angående precisionen och konsekvensen i de [4]-baserade anslagen så vill jag 
knyta an till ljudexemplet där jag spelar kompet på trumset. 
Ljudexempel 36: 
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Där kan jag konstatera att dessa anslag inte är speciellt konsekvent utförda, utan 
skiljer sig timingmässigt ganska mycket från gång till gång. Jag anser inte att 
detta får beatet att fallera totalt, men känner samtidigt att det vore önskvärt att få 
dessa anslag placerade vid [4]-pulsen med avsevärt högre precision. 
 
Så svaret blir här alltså ja, i detta fall är det viktigt för beatets stadga och flöde att 
anslagen vid [4]-pulsen är konsekvent utförda och hela tiden låter likadant. 
 
Till sist kommer jag nu att reda ut den del i beatet som ännu bara blivit nämnd i 
början, nämligen Thomas synthfigur. 
 
Här kommer ljudexempel på beatet en gång till: 
Ljudexempel 37: 
 

 
 
Synthljudet har anslag som man konventionellt sett kan se som [16]. Dessa 
anslag utför Thomas inte själv med mänsklig kraft, utan de styrs istället av en 
LFO16 som i sin tur följer en puls med ett visst bpm-värde. Det är hur detta bpm-
värde blivit bestämt som är intressant eftersom det är bestämt av Thomas 
mänskliga felande. Thomas har helt enkelt "tappat"17 in tempot utifrån en 
metronom med rätt tempo, 78 bpm, och då med hjälp av sitt mänskliga felande 
lyckats tappa in ett lite för långsamt tempo. Exakt vilket tempo det är vet jag 
faktiskt inte, men det är inte heller viktigt för kartläggningen av denna metod. 
 
Det ska sägas också att dessa [16], som alltså LFO:n producerar, löper konstant 
även under tiden Thomas inte trycker ner en tangent. Då han trycker ner en 
tangent så släpps ljudet av dessa [16] fram, vilket betyder att frasen som uppstår 
inte nödvändigtvis börjar i början av ett anslag utan även kanske mitt i en ton 
eller mitt i pausen mellan två toner. 
 
Resultatet blir följande: 
Synthens LFO utför alltså inte perfekta [16], utan snarare lite för långsamma [16]. 
Eller, om man så vill, perfekta [16], fast i lite långsammare tempo än pulsen. 
Detta blir också slutsatsen för essensen och principen i metoden, att låta en rytm 
ha ett lite lägre tempo än pulsen. 
 

                                                        
16 LFO står för ”low-frequency oscillation” och är en synthfunktion som kan skapa 
en rytmisk puls för att styra ett syntljud på olika sätt. 
17 Syftar på ”TAP-funktionen” som bl.a. finns på metronomer och även på synthen 
som Thomas använder. Man trycker med jämna mellanrum in en knapp för att 
bestämma vilket tempo synthen ska jobba efter. 
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Märk väl skillnaden här mellan vad jag gjorde med basen i ”Skåpbil” och vad som 
hänt med Thomas synthljud i detta fall. I Skåpbil sänkte jag tempot för en loop på 
två takter. Här är tempot konstant sänkt på synthljudet. 
 
Jag vill i förbifarten ge ett kort exempel på ett musikstycke ur ”verkligheten” där 
detta fenomen också finns. 0:15 in i låten ”Auditorium”K med Mos Def kan någon 
typ av keyboard med tungt tremolo höras ligga och släpa i ett avsevärt lägre 
tempo än själva beatet. Låten på Spotify: Mos Def – Auditorium 
 
Jag vill tillägga att ingen hade i detta fall bett Thomas om att med avsikt tappa in 
ett för långsamt tempo, utan tanken var från början att tempot skulle synka med 
pulsen på 78 bpm. Uppkomsten av timingen och svänget var alltså här beroende 
av Thomas mänskliga felande. 
 
Slutsats för analys av timing och rytmik i "Kateter": 

• I detta beat finner vi alltså två olika underdelningar som de accentuerade 
anslagen i trummorna går att relatera till: [16T] och [32]. 

 
• Samtidigt råder en underdelning med svaga anslag på mer eller mindre 

preciserade [16]-septoler som lätt kan förväxlas med raka [32], vilket gör 
att virvelns accenter känns tidiga. 

 
• Ovanpå det ligger en rytm i synthen som i relation till pulsen kan ses som 

"hängiga" [16]. 
 

• Beatet gynnas av ett visst mått av mänskligt felande. 
 

• Beatet gynnas av en konsekvent utförd och hörbar [4]-puls. 
 

http://open.spotify.com/track/0W5M10Od3wY9GnS3MVa8x7
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6. Kolla vad vi alla borde göra 
Här följer en uppradning av de metoder jag upptäckt fungerar bra för att 
åstadkomma tillfredställande sväng med hjälp av modifierade notvärden.  
 
”Glasstamburinmetoden” – I gråzonen mellan rakt och svängt  
I t.ex. "Glassmaskinen" lyckades jag hitta ett tilltalande sväng genom att placera 
både figurens [8] och [16] som ett lagom mellanting av rakt och svängt.  
Även basgången i "Skåpbil" fick ett bra sväng med hjälp av denna gråzon. 
 
"Katetermetoden 1" – Udda underdelningar 
En udda underdelning kan alltså få notvärdena att kännas modifierade. Störst 
effekt blir det om man placerar ut accenter inom denna underdelning. I "Kateter" 
lyckades jag bra med detta och fick även här till ett sväng som på sitt eget sätt 
ger en antydan om både raka och svängda [8]. 
 
”Katetermetoden 2” – Modifierat tempo i en av beatets delar 
Denna metod visade sig fungera olika bra i olika fall. Just i ”Kateter”, där ett 
synthljud höll ett annat tempo än pulsen, fungerade det bra i sammanhanget och 
passade till vad som hände i de övriga instrumenten. I Glassmaskinen däremot 
blev resultatet inte alls lika bra av att låta tamburinen ha ett annat tempo än 
pulsen. Där var förutsättningarna för t.ex. tempo, sound, sväng och känsla helt 
annorlunda. Dessutom hade tamburinen här en mer bärande roll än vad synthen 
hade i ”Kateter”. 
 
”Bad Start-metoden” – Modifierat tempo på hela beatet 
Denna metod lär av ganska logiska skäl vara lättast att applicera på musik man 
programmerar, men det är absolut eftersträvansvärt att kunna använda den i ett 
levande sammanhang. 
 
"Skåpbilmetoden" - Icke relaterbara notvärden 
Oregelbundna och oförutsägbara anslag i kombination med en konsekvent puls 
skapar ett säreget sväng. 
 
”Feelingmetoden” – Intuitiv modifiering 
Alla har vi olika musikaliska referenser vad gäller sväng och timing. Att kunna 
luta sig tillbaka i just det, och lita på att de rytmer som vill ut ur ens kropp är 
något unikt och bra. Sällan blir det perfekt jämnt kvantiserade rytmer, och därför 
blir också nya typer av modifierade notvärden enkelt tillgängliga. Det var t.ex. på 
detta vis tamburinidén till ”Glassmaskinen” uppstod. Det känns av naturliga skäl 
lättare att få feeling vid ett fysiskt instrument än av att klicka ut anslag i midi. 
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”Försvåra För Dig Själv-metoden” – Sätta hinder mellan sig själv och sin 
timing 
Att t.ex. spela på instrument man egentligen inte behärskar eller använda verktyg 
som gör det svårare att sätta anslaget där man planerar att det ska hamna. 
D.v.s. att försämra sin precisionsförmåga och på så sätt utöka sitt mänskliga 
felande för att hitta nya typer av sväng är en för mig väldigt effektiv metod. Det 
var t.ex. så jag fick till svänget i ”Synth 3” i ”Skåpbil”. 
 
”Göra Fel-metoden” – Att låta ens misstag bestämma ödet 
Som i så många andra tillfällen i livet så är det även i detta sammanhang ofta 
missarna som gör det. Många av ovanstående metoder har uppkommit just ur att 
något blivit fel. 
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7. Avslutande diskussioner 
 
Jag kan konstatera att nyckeln för att hitta nya intressanta sväng är i stor 
utsträckning att göra saker som man inte har kontroll över. Att med de 
hjälpmedel man har (instrument, medmusiker, sequencerprogram, effekter o.s.v.) 
låta saker och ting ”råka” bli bra, för att sedan kunna konstatera just att det blev 
bra. Sedan är det ju en helt annan fråga om man nu vill lära sig att återskapa 
samma sväng fler gånger. Istället kan det handla om att skaffa kontroll över vad 
som händer genom att ta reda på varför något blivit bra och hur man ska bära sig 
åt för att få till det igen. 
 
En sak som jag dock tror är av vikt för upprätthållandet av ett sväng som bygger 
på modifierade notvärden är just att vara konsekvent i sitt skapande och sitt 
utförande. Med det menar jag att när man väl hittat en viss modifiering av ett 
notvärde som man tycker är tilltalande, så gäller det att hålla sig till och inte 
modifiera det ytterligare vid nästkommande utförande, för då bibehåller man ju 
inte längre samma sväng, utan skapar ett nytt. Med detta skrivet inser jag själv 
att jag motsäger vad jag skrivit i inledningen angående att en extrem detaljnivå 
inte är viktig i sammanhanget. Just vid kartläggningen av de metoder och 
principer som jag upptäckt i detta arbete har jag inte känt behov av att diskutera 
millisekunder. Men för att ett sväng ska kunna kännas igen och uppfattas som 
just det svänget och inte det andra svänget så krävs en så stor exakthet i 
utförandet som möjligt, i synnerhet då det handlar om hiphop där traditionen med 
loopning av samplingar är central och lyssnaren är vad vid att exakt samma sak 
spelas upp om och om igen, till skillnad från att nästan exakt samma sak spelas 
upp om och om igen. Ett känt citat av trumlegenden Ahmir ”Questlove” 
Thompson lyder; ”Hip-hop is based in rhythm, repetition and perfect time”.18 
 
Det är just detta faktum som gör det svårare att åstadkomma det man vill med 
modifierade notvärden då man spelar levande musik i jämförelse med om man 
programmerar sina musikaliska idéer.  
 
Spela eller programmera? 
Jag kan verkligen inte säga att det ena är bättre än det andra. För min egen del 
har jag snarare märkt mer och mer hur de båda metoderna hela tiden gynnar 
varandra i mitt skapande. Det finns dock några för- och nackdelar med båda. 
 
Angående att spela levande musik så kan jag ibland känna frustration över att 
man inte kan kontrollera hur de andra i bandet utför sina modifierade notvärden. 
Ofta har man olika uppfattningar om hur svänget borde vara. Här finns då ett 
stort problem med den bristfälliga terminologin för området kring modifierade 
notvärden och timing. Man kan alltid försöka visa vad man menar genom att själv  

                                                        
18 Källa: http://www.bluenote.net/newyork/schedule/moreinfo.cgi?id=8971 

http://www.bluenote.net/newyork/schedule/moreinfo.cgi?id=8971
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spela och låta den andra musikern härma. Detta kräver att musikern i fråga har 
ett exceptionellt rytmiskt gehör samt en enorm förmåga att iklä sig känslan av 
mitt sväng för att kunna utföra det på samma sätt som jag. Det krävs alltså att 
musikerna man har att göra med befinner sig på en väldigt hög spelmässig och 
timingmässig nivå för att man ska kunna ägna sig åt att modifiera notvärden med 
någorlunda kontroll. 
 
Vid fysiskt utförda modifierade notvärden är processen från idé till önskat resultat 
ofta lång. Låt säga att man har en idé om en viss modifiering i huvudet som man 
vill kunna utföra på sitt instrument, i mitt fall trummor. Mitt tillvägagångssätt är då 
att jag sätter mig och spelar tills jag känner att jag fått till svänget rätt. Därefter 
spelar jag in och upptäcker att det inte alls är i närheten av vad jag siktade på. 
Så upprepas denna process i timmar och kanske dagar. Till slut kanske man har 
uppnått vad man är ute efter, men i många fall har man ganska tidigt i processen 
glömt vilken tanke man hade från början, och det man till slut åstadkommer och 
känner sig nöjd med är förmodligen något annat. 
 
Garantin för att modifieringen är ”rätt” finns inte. Just i den stund man spelar 
tillsammans med andra är det otroligt svårt att avgöra huruvida svänget låter 
exakt som man avser, eller om det har blivit något annat. Om man som i detta 
arbete har att göra med fyra olika musiker så har man alltså hela tiden fyra 
potentiella källor till att timing och sväng blir utförda på ”fel” sätt. Och när man 
samtidigt har fullt upp med att spela sitt eget instrument så är det en stor konst i 
sig att lyssningsmässigt kunna backa och höra helheten. Detta kräver att 
gruppen ständigt spelar in sig själv och hela tiden lyssnar tillbaka och utvärderar 
sina utföranden timingmässigt. 
 
Detta är ett problem man helt slipper när man programmerar musik. Då kan man 
istället programmera sin idé, lyssna direkt efteråt, konstatera vad som behöver 
ändras och sedan ändra det. Man har hela tiden full kontroll och kan enväldigt 
bestämma vad som ska modifieras och förskjutas. Processen från idé till önskat 
resultat är alltså ofta mycket kortare än om man spelar live. 
 
När man programmerar är man heller aldrig tvungen att förklara för någon hur 
man menar med det man gör, man behöver inte ens förstå det själv. Man 
behöver heller inte vara bra på att spela ett instrument, däremot behöver man 
fortfarande ha ett visst gehör och någon slags musikalitet för att själv kunna ta 
konstnärliga beslut och avgöra vad man tycker fungerar och inte. 
 
Det krävs över huvud taget förhållandevis lite kunskaper för att programmera ett 
enkelt beat, eftersom många sequencerprogram är förhållandevis lättförståeliga 
och informationen om hur de fungerar är väldigt lättillgängligt t.ex. på Youtube. 
Det krävs dock väldigt breda kunskaper för att få till det riktigt bra. 
Programmering halkar lätt in på ljudtekniska områden då man ofta har att göra  
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med signalvägar och effekter och hela tiden tvingas fundera på ljudnivåer och 
mixning. Även en sådan sak som att programmera synthar är svårt att undvika 
tvingas lära sig, även om de flesta program har en stor bank med presets19. 
 
För mig är det lätt att snöa fast i skapandeprocessen när jag programmerar och 
jag tappar då inspiration till nya idéer. Detta problem borde kunna kringgås enkelt 
genom att bara börja programmera tillsammans med andra. Det är åtminstone 
något som jag vill poängtera är en fördel när man spelar fysiskt med andra 
musiker. Lättillgängligheten till nya idéer är uppenbar och chansen att något 
oväntat uppstår är mycket större än om man sitter själv och hela tiden har koll på 
vad som händer. Just det är en ganska övervägande fördel som jag värderar 
högt. Möjligheten att kunna improvisera och låta saker bli vad de blir tror jag är 
väldigt viktig för att upptäcka nya sväng. Jag ser det som en positiv effekt av det 
mänskliga felandet. En annan bra sak som också kan tillskrivas detta felande är 
känslan av ett ”levande” beat, vilket är mycket lättare få till då man spelar fysiskt 
och akustiskt än om man programmerar musik. 
 

                                                        
19 En preset i en synth är ett förinställt ljud som man alltså inte har programmerat 
fram och skapat själv. 
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