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Sammanfattning 
 
I detta arbete utforskar jag tillvägagångssättet för produktionen av två låtar. Syftet är att 
utforska de olika delarna i produktionen av en låt med utgångspunkt i att både den utövande 
musikern och producenten är samma person. Detta leder till att jag i arbetet har stor kreativ 
frihet över alla delar av produktionen. I arbetet beskrivs hur jag steg för steg arbetat med 
låtarna. Jag har delat upp produktionen i följande faser – analys, låtskrivande, verktyg, 
inspelning och arrangering, mixning, och jämförande. Dessa beskrivs i metoddelen av arbetet 
och är min utgångspunkt för genomförandet. Jag tar upp vilka utmaningar som uppstått när 
jag arbetat på egen hand samt för- och nackdelar det gett mig. Under processen har jag lärt 
mig använda flera för mig nya verktyg och metoder för musikproduktion, bland annat att 
arbeta med samplingar, virtuella instrument och olika mixningsknep. Denna nyförvärvade 
kunskap tror jag kommer vara användbar för framtida produktioner. 
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1. Inledning  
 
1.1 Musikalisk bakgrund 
  
Jag har under min uppväxt lärt mig flera olika instrument och när jag gick på gymnasiet 
började jag intressera mig av att spela in och producera musik. Sedan dess har jag 
vidareutvecklat mina kunskaper både som musiker och producent. Mitt huvudinstrument är 
gitarr men jag har alltid varit intresserad av arrangemanget, alltså den helheten som de olika 
instrumenten tillsammans utgör. Genom detta intresse har jag fått en fördjupad kunskap och 
förståelse för olika instruments individuella roll i en helhet och det är viktigt för mig när jag 
spelar till exempel gitarr att ha en bild av vad jag vill bidra med som gitarrist i just det 
sammanhanget. Under mina år på musikhögskolan i Piteå har jag framförallt lärt mig mycket 
om inspelning och efterbearbetning av den inspelade musiken. Detta i samband med de 
instrument jag i olika grad kan spela gjorde att jag i mitt arbete ville ha som utgångspunkt att 
göra så mycket som möjligt på egen hand. Om jag vid något tillfälle i produktionen väljer att 
ta in någon annan musiker så kommer jag ha en tydlig idé av vad den musikern ska spela.  Jag 
tycker det verkar intressant att jobba ensam med en låtproduktion. Att inte  behöva vänta på 
någon annan och därmed kunna ta fler kreativa beslut på egen hand och i mitt egna tempo är 
något jag trivs med.  
 
 
1.2 En tänkbar framtid 
 
När jag funderar och drömmer om vad jag vill ska vara min sysselsättning i de kommande 40 
åren så hamnar att få jobba med musik högt, om inte högst, upp på listan. Min vision med mitt 
musicerande är att få göra många olika saker, bland annat att ha en studio att gå till för att där 
kunna arbeta med min och andras musik i form av låtskrivande, inspelning och arrangering, 
mixning och mastring. Det i kombination med att vara en frilansande gitarrist är vad jag 
hoppas kunna försörja mig som i framtiden. 
 
 
1.3 Val av genre/hur vill jag låta? 

Jag har under många års tid varit fascinerad av just genren countrypop. Det började 
förmodligen med att jag som barn blev matad med bluegrass, americana och country av mina 
två äldre systrar. När jag började spela gitarr blev det att jag spelade mycket country och en 
anledning till det är att i countryn har gitarren ofta en central roll. Eftersom jag också sjunger 
har de låtar jag skrivit genom åren hamnat någonstans i countrygenren. Jag upplever att 
soundet som finns i en stor del av den moderna popen idag även letar sig in i countryn. Det 
som uppstår då är enligt mig en blandning av den organiska känsla som finns i countryn, i 
form av liveinspelade instrument blandat med ett modernt sound från popen, i form av 
ljudsamplingar, beats och effekter. Jag upplever denna kombination som väldigt tilltalande 
och intressant och jag tycker det öppnar upp för en stor konstnärlig frihet när dessa två världar 
möts. Exempel på artister som jag har fastnat för inom denna genre är Kelsea Ballerini , Dan + 
Shay, Danielle Bradbery  och Hunter Hayes  för att nämna några. Med dessa artister som 
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utgångspunkt för det specifika sound jag sökte, valde jag att fokusera arbetet av mina låtar 
inom samma genre. I och med att jag valt att jobba på egen hand med större delen av 
produktionen av mina låtar känns det passande att göra det i en genre där det är en blandning 
av liveinspelade instrument och instrument producerade i en studio på digital väg. Det gör att 
jag kommer få användning både av mina kunskaper som musiker och som den tekniska 
producenten.  

Mitt huvudsakliga intresse som musiker ligger inte i någon enskild del, till exempel ett 
enstaka instrument eller liknande. Jag har insett, genom de låtar jag tidigare varit med och 
spelat in, att jag ofta utgår ifrån helheten och att jag tycker det är roligast att arbeta med en låt 
utifrån ett helhetsperspektiv. Därför speglar det mitt intresse att jobba med låtar utifrån en 
producentroll. En producent som i mitt fall också är den utövande musiken i låtproduktionen.  
 

Mina förhoppningar inför arbetet:  

- Ta reda på hur jag kan göra det mesta i låtproduktionen på egen hand.  
- Att få självförtroende för framtida produktioner.  
- Lära mig mer om låtproduktion, låtskrivande, arrangering, inspelning och mixning.  
 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med mitt arbete är att utforska de olika delarna i produktionen av en låt, med 
utgångspunkt i att den utövande musikern och producenten är samma person.  

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 
- På vilka sätt påverkas det kreativa arbetet när jag gör låtproduktionen ensam? 
- Vilka verktyg finns att tillgå när man jobbar med en låtproduktion på egen hand?  
- Vilka konstnärliga för- och nackdelar ger det mig att arbeta själv? 
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3. Material och Metod 
 
3.1 Material 
 
För att på egen hand producera låtarna till mitt arbete har jag behövt en del utrustning. Jag har 
utgått från min bärbara dator för att ha friheten att arbeta med låtarna på flera platser, till 
exempel i min lägenhet och på musikhögskolan. Det program jag använt för att producera, 
spela in och mixa låtarna i är Pro Tools från Avid. Jag har använt mig av både samplingar och 
ljudkällor inspelade på egen hand för att skapa låtarna. Vissa av liveinstrumenten är inspelade 
hemma, till exempel de akustiska gitarrerna och basen, medan trummor och sång är inspelat 
på musikhögskolan. Jag har använt mig av några olika mickar, exempelvis Neumann KM84 
till de akustiska gitarrerna och percussion och Thuresson CM402 till sång. De mickar som 
använts till inspelning av trummor presenteras i genomförandedelen.  
 
Dessa inspelade ljudkällor har i produktionsdelen av låtarna blandats upp med diverse 
samplingar av trummor, percussion och effekter. Jag har vid inspelningen av piano och 
synthar använt mig av mjukvaruinstrument, även kallat virtuella instrument eller VI’s. 
Exempel på dessa är Prism, Kinectic Metal och Alicia’s keys från Native Instruments.  
 
 
3.2 Hitta ett tillvägagångssätt för en låtproduktion 
 
För att genomföra arbetet med en vision om att slutresultatet ska hålla hög nivå har jag delat 
upp metoden i olika faser. Anledningen till att jag valt att göra det och inte på måfå jobbat 
med produktionens olika delar har flera svar. Först och främst ville jag fundera ut ett 
tillvägagångssätt för att få överblick över vilka steg en låtproduktion innefattar. Jag ville 
också hitta en metod för låtproduktion som kan fungera för mig i framtiden, så därför kändes 
det viktigt att definiera vilka delar produktionen faktiskt innehåller och vad dessa delar i sin 
tur består av. Jag kom fram till att mitt förhållningssätt till en låtproduktion kan delas in i 
följande faser; analys, låtskrivandet, verktyg, inspelning och arrangering, mixning och 
jämförande. Nedan beskrivs dessa delar mer detaljerat.  
 

3.2.1 Analys  
 
Jag delade upp analysen i två steg - hur jag vill låta och analys av befintlig musik 
(uppbyggnad, arrangemang ). I den första delen av produktionen gör jag ett aktivt val hur jag 
vill att den musik jag ska jobba med ska låta. Jag har sedan tidigare mina personliga 
preferenser och ofta vet jag i förväg inom vilken genre musiken ska hamna. I denna första del 
av produktionen kan det vara intressant att lyssna på befintlig musik inom stilen för att få en 
tydligare bild av min musik. Ett smidigt sätt att hitta ny musik att bli inspirerad av är att 
genom Spotify använda funktionen relaterade artister för att hitta musik man inte hört 
tidigare. När jag i början av mitt arbete lyssnade på musik för att hitta inspiration inför 
låtskrivandet fokuserade jag till stor del på musikens arrangemangsmässiga uppbyggnad. Jag 
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lyssnade efter vilka instrument som användes i de låtar jag tyckte om, om det förekom 
samplingar, effekter och loopar och hur dessa i så fall blandades med resten av instrumenten.  
 

3.2.2 Låtskrivandet 
 

När jag skaffat en bild av ungefär hur jag vill att min musik ska låta blev det dags för nästa 
steg i processen – att skriva låtarna. När jag i mitt arbete skulle skriva låtarna gjorde jag det på 
liknande sätt som när jag skrivit låtar tidigare: genom att sitta med en akustisk gitarr och 
improvisera fram ackord och melodi tills någon idé fastnade som jag sedan kunde jobba 
vidare med. Jag försökte också detta skede få en bild av de färdiga låtarna för att lättare ta 
reda på vad jag behövde för verktyg för att komma dit.  
 

3.2.3 Verktyg  
 
Denna fas innebär att ta reda på vad hur jag kan nå till låtens slutresultat. För mig innebar det 
att fundera på om jag ville ha något specifikt sound på mina låtar och hur jag kunde skapa det. 
Jag hade inte mycket erfarenhet sedan tidigare av att jobba med samplingar och virtuella 
instrument och behövde därför ta reda på hur jag kunde jobba med dessa verktyg på ett 
smidigt sätt. Jag använde mig till stor av YouTube för att leta reda på den information jag 
behövde. I denna del av produktionen såg jag också till att jag hade rätt utrustning för att spela 
in låtarna, såsom ljudkort, hörlurar, mikrofoner, sladdar och instrument. I mixningsdelen av 
arbetet har jag vid ett par tillfällen bläddrat i Bobby Owsinski’s (2013) The Mixing Engineer’s 

Handbook 3rd Edition för att hitta tips.  
 

3.2.4 Inspelning och arrangering 
 
Detta är den del som tagit mest tid under arbetes gång och det är också i denna del av arbetet 
som låtidén enligt mig kommer till liv och sätts in i ett sammanhang. Jag har i detalj beskrivit 
denna fas i genomförandedelen till de båda låtarna men för att sammanfatta så har jag i denna 
fas spelat in instrument, sång och jobbat med samplingar för att på så sätt arrangera upp 
låtarna.  
 

3.2.5 Mixning 
 
På det sätt jag valt att jobba med låtproduktionen har mixningen i många fall flutit ihop med 
inspelnings- och arrangeringsdelen. Den har framförallt gjort det när jag arbetat med 
samplingar och virtuella instrument eftersom när jag jobbat med den typen av ljud inte har 
nöjt med ljudet förrän det låter som jag vill. Dessa typer av ljud har inte tagit mycket fokus i 
mixningsprocessen då de från början låtit bra. Jämfört till exempel med inspelning av 
trummor där jag med hjälp av mikrofonplacering och förberedandet av trumsetet sett till att 
grundljudet varit så bra som möjligt men ändå planerat att de kommer låta på ett annat sätt 
efter mixningen av dem.  
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Även om många av ljuden låtit bra och nästintill färdiga redan i produktionsdelen har jag ändå 
valt att gå in i en tydlig mixningsfas i arbetet för att skilja dessa delar åt. Anledningen till att 
gjort det är för att jag i mixningsfasen vill fokusera på att få ihop en så bra helhet som möjligt 
med de ljud jag har och inte lägga tid på att skapa nya ljud. Jag har i mixningsfasen stött på en 
del problem som jag inte tidigare haft kunskapen att lösa. För att lösa dessa har jag använt 
mig av YouTube och andra sidor på internet.  
 

3.2.6 Jämförande  
 
Efter att ha blivit klar med mixningen och känt mig nöjd med slutresultatet har jag jämfört 
mina låtar med den musik jag använt som inspiration i början av processen. Det jag 
framförallt jämfört är om min mix håller måttet jämfört med en professionellt mixad låt. Jag 
har även jämfört arrangemangen och funderat på om jag tycker att mina låtar är lika 
intressanta som dem jag inspirerats av. Denna jämförandedel är väldigt subjektiv och som så 
mycket annat inom kreativt arbete finns här inga egentliga rätt och fel. Däremot har jag mina 
egna preferenser att utgå ifrån och därför har det varit lärorikt att när mina låtar varit klara 
jämföra dem med musik jag tycker om.  
 
 

4. Genomförande  
 
4.1 Beskrivning av produktion – Fades Away  
 

4.1.1 Låtens uppkomst 
 
Idén till denna låt kom till mig när jag satt och plinkade på min akustiska gitarr sent en kväll. 
Jag hade ingen specifik referens och jag lyssnade inte heller på någon musik just då - jag satt 
och improviserade för mig själv helt enkelt. Mitt syfte med detta improviserande var inte att 
komma på en låtidé, men jag fastnade för en melodi som dök upp när jag spelade och jag 
upplevde att det fanns en tydlig ackordföljd som melodin passade till.  
 
Intromelodin:  

  
 
 
Melodin var i 6/8-dels takt och jag tyckte att den kunde passa bra som ett intro i en blivande 
låt och jag hade aldrig tidigare skrivit en låt i denna taktart, så därför kändes det extra kul att 
jobba vidare på låtidén. Efter att ha kommit på intromelodin och ackorden kom jag snabbt på 
några ackord som fick utgöra versen. Två takter Fm, följt av två takter Dbadd9. Värt att 
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tillägga är att jag hade ett capo på första bandet på min gitarr, för att få fram en annan klang 
på instrumentet. Det betyder att jag spelade Fm och Db med samma grepp som Em och C om 
jag inte hade haft capo. Stereotypa gitarrläggningar som är vanligt förekommande.  

 
Efter att ha insett att det skulle passa med två verser och ett kort mellanspel innan första 
refrängen jobbade jag fram en ackordföljd till refrängen. Samtidigt som jag kom på ackorden 
försökte jag nynna fram en melodi som kunde passa till. Detta sätt att skriva låtar på är något 
som jag ofta gör, att hitta på ackordföljd och melodi samtidigt. Det gick smidigt att skriva 
refrängen och jag tycker att jag fick till en passande melodi. Efter det kom jag på ett stick som 
kunde passa efter andra refrängen och sedan hade jag det mesta av formen till låten klar. Det 
som kändes lite oklart var hur jag skulle få till ett snyggt slut, men det fick ordna sig senare. 
Jag valde att vänta med att skriva låtens text, jag ville först få en tydligare bild av hur låtens 
produktion och känsla skulle bli.  
 

4.1.2 Produktion/Inspelning 
 
När jag hade gjort klart låtens form, ackord och melodi ville jag börja bygga upp en 
produktion av låten och skapade därför ett nytt Pro Tools-projekt på min laptop där jag kunde 
jobba vidare på låten. Detta sätt att arbeta på en låt, att skapa låten från grunden på egen hand 
i en dator, var helt nytt för mig. Det sätt jag har arbetat med mina tidigare låtar är att efter att 
jag skrivit grunden, form, ackord och melodi, har börjat fundera på hur de olika instrumenten 
ska spelas. Jag har med mina tidigare låtar spelat in en grund tidigt i processen bestående av 
trummor, bas, piano och akustisk gitarr. Det har jag gjort på musikhögskolan tillsammans 
med musiker från min klass i någon av skolans studios. Efter att grunden varit inspelad har jag 
jobbat vidare på egen hand med arrangemanget och lagt på de instrument som saknats. Detta 
sätt att arbeta är det jag är van vid, men i mitt examensarbete ville jag prova ett annat 
tillvägagångssätt för att jobba med låtskrivningsprocessen, och det innebär att jag gör så 
mycket som möjligt på egen hand. Med dagens teknik är detta något som är fullt möjligt och 
på detta sätt skapas mycket musik i den tid vi nu lever i.  
 
Jag började med att skapa ett tomt projekt i Pro Tools, och började leta efter ett pianoljud som 
kunde passa bra till låten. Efter det skapade jag ett clicktrack som jag kunde spela till och 
därefter spelade jag in låten med piano för att ha en grund att utgå från. Jag fick tidigt i 
produktionen en bild av hur jag ville att låtens uppbyggnad skulle vara och såg framför mig 
hur låten börjar med sparsmakad instrumentering som successivt byggs upp genom låtens 
gång. En låt som jag tycker gör detta på ett väldigt snyggt sätt är Danielle Bradburys 
Potential , och därför fick den bli något av en referens för detta syfte. En tanke jag fick 
angående låtens dynamiska progression var att vänta med de liveinspelade trummorna till en 
bra bit in i låten och låta arrangemanget till en början byggas utav piano och trumsamplingar.  
 
När grundpianot var inspelat började jag bygga upp med trumsamplingar runt omkring för att 
skapa ett groove i låten. Jag använde mig av trumsamplingar som jag samlat på mig under de 
senaste åren tillsammans med några samplingsbibliotek som jag köpt. Jag försökte lyssna 
efter hur jag ville att trummorna skulle låta och letade sedan upp ljud som kunde passa, till 
exempel en bastrumma, någon form av hi-hat och diverse klapp - och fingerknäppsljud . Efter 
det klippte och klistrade jag i ljudfilerna tills jag fick till ett groove som jag gillade. Att på 
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detta sätt skapa ett trumkomp eller ett groove var väldigt roligt och det kändes kreativt att 
inom mig klura ut hur jag ville att trummorna skulle låta och sedan försöka skapa det med 
hjälp av de ljud jag hade tillgång till. Jag la ner mycket tid på att få till bra dynamik i 
trummorna i de olika delarna i låten. I första versen använde jag mig enbart av några 
baskaggeslag med mycket reverb för att sedan i refrängen bygga på med fler element.  
 
Jag upplevde att nästa steg i låtprocessen skulle vara att spela in livetrummor för att 
komplettera de samplingar jag använt mig av. Jag tycker det är skönt att ha trummorna på 
plats tidigt i processen för att ha en grund att stå på när jag bygger vidare med andra 
instrument. Därför bokade jag Studio 9 på musikhögskolan och tog hjälp av Jonas Pettersson i 
min klass för att spela in trummorna. Jag funderade på att spela dem på egen hand eftersom 
jag spelat mycket trummor när jag var yngre men valde tillslut att låta Jonas spela dem då 
slutresultatet skulle bli bättre och det skulle ta betydligt mer tid att göra det själv. Jag ville 
vara väl förberedd innan själva inspelningen och funderade därför ut vart i låten jag ville att 
trummorna skulle komma in och hur de skulle låta. Jag hade även programmerat trummor 
utifrån trumsamplingar för att få en tydligare bild av hur trummorna skulle låta. Min tanke 
med dessa var också att blanda dem med de inspelade trummorna för att få ett tightare, 
fylligare och mer organiskt trumljud.  
 
Något som jag har lärt mig under åren på studiomusikerprogrammet är att det är av yttersta 
vikt att ha en väl utformad tanke eller vision innan man går in inspelningsfasen i en 
produktion. Att i min situation inte veta hur jag vill att trummorna ska låta, vart de ska komma 
in eller hur de ska spelas utan istället lämna det till personen som ska spela trummor är inget 
som jag tror gynnar slutresultatet. Att tänka att sådant löser sig i efterhand i mixningsfasen 
gör att den totala tiden för produktionen blir betydligt längre. Jag tycker det är viktigt att ha en 
tydlig bild av hur det jag ska spela in ska tillföra något i låten innan jag väljer att spela in det. 
Med det sagt spelar även valet av mikrofoner vid inspelning en viktig roll. Att ha en bild av 
hur trummorna ska låta betyder även att jag bör ha funderat på vilka mickar som kan passa för 
ändamålet. Olika mickar ger olika sound och detta påverkar också hur jag väljer att bearbeta 
ljuden i mixningsfasen. Om jag har ett bra sound från början betyder det att jag är närmre 
slutresultatet redan i inspelningsfasen och behöver därför inte lägga ner lika mycket tid och 
energi vid mixandet.  
 
Jag använde mig av följande mikrofoner till inspelningen av trummorna: 
Bastrumma: Audix D6 
Virvel: Shure Sm57 på överskinn samt underskinn 
Pukor: Sennheiser MD421 
Hi hat: AKG C414 
Överhäng: Två stycken Coles 4038  
Rumsmickar: Två stycken AEA R84  
 
 
Totalt använde jag nio mickar till inspelningen av 
trummorna. De gick sedan in i mickförstärkare i ett 
ljudkort som heter Fireface 800 . Inspelningen 
gjordes sedan i Pro Tools. När vi spelade in 
trummorna så gjorde vi det mot de befintliga 
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trumsamplingarna jag hade programmerat i förväg. Detta för att göra det enklare för Jonas att 
förstå min tanke med trummorna och underlätta hur han skulle spela. Truminspelningen gick 
smidigt förutom lite felsökning i studion, men det är tyvärr ett vanligt förekommande 
problem. Jag blev väldigt nöjd med soundet på trummorna och insåg att de skulle passa bra in 
i slutresultatet. Här är ett smakprov från refräng tre , trummorna här är helt oredigerade 
förutom grundläggande panorering och volymjustering mellan kanalerna.  
 
Efter att trummorna var inspelade editerade jag dem med ett verktyg i Pro Tools  som heter 
Beat Detective  som man använder för att tighta till olika ljudkällor mot en så kallad grid, 
vilket kan liknas vid ett rutnät lagt mot låtens tempo. Att använda Beat Detective  är något som 
används i många, om inte de allra flesta, professionella musikproduktioner idag. Även om 
Jonas spelar väldigt bra och tight blir det stor skillnad när man använt Beat Detective eller 
något liknande verktyg. Jag upplever att det inger ett lugn att lyssna på trummor som är 
arbetade med på detta sätt och det är något som iallafall för mig har blivit en preferens för hur 
jag vill att trummor ska låta och mina öron är vana att höra trummor på detta sätt.  
 
När trummorna var på plats valde jag att spela in bas för att bygga vidare på låtens grund. Jag 
har inte mycket erfarenhet av att spela bas och jag har aldrig spelat in när jag själv spelar bas 
tidigare och kände därför lite skräckblandad förtjusning inför detta moment. Jag lånade en bas 
av en klasskompis och spelade in den genom att koppla den direkt in i mitt ljudkort. När man 
spelar in bas är det vanligt att man spelar in en direkt signal, så som jag gjorde, tillsammans 
med en uppmickad basförstärkare. Jag har dock märkt i de låtar jag har mixat att det ofta är 
tillräckligt att använda en direkt signal och i mitt fall kunde jag därför spela in basen i min 
lägenhet. Låten krävde inte något exceptionellt basspel och det gick smidigare än förväntat att 
lägga bas på låten. Jag gjorde 4–5 tagningar på låten och klippte sedan ihop en tagning av 
dem som jag var mest nöjd med.  
 
Nästa moment i låtproduktionen var att bygga vidare med ackordinstrument. I och med att jag 
från början hade ett inspelat piano valde jag att fortsätta med att spela in akustisk gitarr. Jag 
ville prova att spela in gitarren i min lägenhet och använde mig av en mikrofon som heter 
Neumann KM 84 . Jag var till en början tveksam till att spela in akustisk gitarr hemma 
eftersom som de akustiska förutsättningarna där inte är särskilt bra. Att istället spela in 
akustisk gitarr i någon av musikhögskolans studios hade förmodligen varit ett bättre alternativ 
i detta avseendet men jag ville i alla fall göra ett försök och med facit i hand blev resultatet 
över min förväntan. I och med att jag hade spelat in piano från låtens början till dess slut valde 
jag att vänta med den akustiska gitarren en bit in i låten för att förstärka den dynamiska 
parametern i låten. Jag spelade in ett gitarrspår från den första refrängen och till låtens slut. 
Från och med refräng nummer två valde jag att spela in ytterligare en gitarr för att fylla ut 
låten ännu mer. Att så kallat dubba, det vill säga dubblera, instrument på detta sätt är ett 
vanligt knep för att få arrangemanget att kännas större. Såhär låter de två akustiska 
gitarrspåren  från refräng tre.  
 
Efter de akustiska gitarrerna fortsatte jag med inspelning av keyboards. Jag använde mig av 
ett 49-tangenters midikeyboard från Native Instruments tillsammans med olika så kallade 
Virtual Instruments, VST:s,  också från Native Instruments . Dessa VST:s fungerar som en 
instickseffekt eller plugin i den ljudbearbetningsprogram man använder och genom den kan 

 
 

 
8 

https://soundcloud.com/julius-bogren/ex-drums-ref-3/s-oMJyG
https://soundcloud.com/julius-bogren/ex-acke-dub/s-dvzuJ
https://soundcloud.com/julius-bogren/ex-acke-dub/s-dvzuJ


man med hjälp av ett midikeyboard spela olika typer av instrument såsom pianon, synthar, 
orglar, trummor och alla möjliga effekter. Man kan likna det vid ett digitalt instrument.  
 
Jag ville hitta ett ljud som skulle passa att spela den melodi jag hade kommit på till 
introackorden. Jag bläddrade bland några olika ljud och fastnade för ett ljud som kan liknas 
vid ett piano där man lagt en filt på strängarna. Jag spelade in intromelodin  med detta ljud och 
kopierade sedan det till de andra ställena i låten där samma melodi förekom. Ljudexempel. 
När introt var inspelat letade jag upp ett pad-ljud, vilket är ett synthljud som fungerar som en 
ljudmatta, ofta ett väldigt behagligt ljud att lyssna på enligt mig. Min tanke med att spela in en 
synthpad var att få arrangemanget att kännas mer hoplimmat och jag tycker att det är precis 
vad en pad gör - den fyller ut ljudbilden på ett väldigt snyggt sätt. Jag hittade en pad som 
upplevdes lätt och luftig och spelade två toner med den som finns med genom hela låten. Jag 
letade sedan upp ytterligare en pad och spelade in den från andra refrängen till låtens slut för 
att förstärka intensiteten i låten mot slutet. Såhär låter de olika synth- och padljuden 
tillsammans i refräng tre.  
 
Elgitarrerna spelade jag in genom min Ax8 från Fractal Audio. Det är en förstärkarsimulering- 
och effektenhet som ersätter gitarrförstärkare och effektpedaler. Det är väldigt smidigt att 
jobba med en Ax8 vid inspelning eftersom man inte behöver micka upp en gitarrförstärkare 
och vrida på stark volym och på så sätt inte störa sina grannar. Jag är van att spela in elgitarr 
tidigt i låtprocessen men denna gång valde jag att vänta med dem tills de flesta andra 
instrumenten var på plats. Detta gjorde att det var knepigare att hitta plats för elgitarrerna - 
mycket av arrangemanget var täckt av andra instrument. Jag kände dock att låten behövde fler 
element för att inte upplevas som tunn och ointressant så jag tryckte på play och spelade till 
låten ett par gånger för att försöka hitta någon roll som elgitarren kunde ta. Jag kom på en 
enkel melodislinga som kunde spelas över alla ackord från låtens början till dess slut. Denna 
enkla slinga med bara några få toner fyllde ut bra fick därför finnas med genom hela låten. 
Såhär låter gitarrslingan  i första refrängen. Jag insåg också att intromelodin kunde dubbas 
med två elgitarrer som spelar samma melodi fast i olika oktaver så därför spelade jag in dessa 
gitarrspår  också. Som jag har förklarat tidigare ville jag få en tydlig dynamik- och 
intensitetsskillnad från den första refrängen till den sista. Därför spelade jag in ytterligare två 
elgitarrer som i refräng två och tre ringer ut varje ackord. Ljudexempel från refräng två. 
Anledningen till att jag spelade in två gitarrer som gör samma sak är för att kunna lägga ut 
dem i olika sidor i panoramaspektrat, alltså i vänster och respektive höger högtalare, för att få 
låten att upplevas större och fylligare. Jag fick en idé på ytterligare en elgitarr - ett ljud som 
sväller upp på vissa ackord i låten. För att få till rätt effekt för min idé jobbade jag fram ett 
ljud med mycket reverb och delay . Detta blev resultatet av den ambienta gitarren .    
 
Efter att elgitarrerna var inspelade gjorde jag en genomlyssning på låten och fokuserade på 
arrangemanget. Jag funderade över saker som: är instrumenteringen bra? Saknas det några 
element i arrangemanget? Är arrangemanget intressant? Tillräckligt dynamiskt? 
I detta skede av produktionen valde jag att lyssna på lite musik på Spotify för att jämföra mitt 
arrangemang mot andra låtar inom samma genre. Det slog mig då att det fanns plats i mitt 
arrangemang att fyllas ut av ljud som nödvändigtvis inte behövde vara gitarr eller keyboard. I 
många moderna countrypopproduktioner märker jag hur mycket engagemang som använts för 
att göra låtarna intressanta. Till exempel hör man i låten Messy av Danielle Bradbery att det i 
bakgrunden finns ett ljud som knastrar, lite som en grammofonspelare. Detta hörs tydligast i 
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början av vers ett, 20 sekunder in i låten. Jag tycker detta är en väldigt snygg effekt som får 
arrangemanget att bli mer intressant och känslan av att “det händer något”. Detta ljud 
inspirerade mig att försöka konstruera något liknande ljud att fylla ut mitt arrangemang med. 
Jag hittade ett liknande knasterljud  ljud i mitt samplingsbibliotek som jag med hjälp av eq 
gjorde lite dovare för att inte ta lika mycket plats frekvensmässigt. Efter det la jag in ljudet på 
de ställen i låten där jag upplevde att arrangemanget var lite tunt, framförallt fram till andra 
versen där trummorna kommer in. Jag fick också idén att bygga upp groovet med något 
percussioninstrument och spelade därför in en shaker som kommer och går genom låtens 
gång. Jag dubbade den för att få en bredare och fylligare ljudbild. Såhär låter de båda 
shakerspåren  tillsammans.  
 

4.1.3 Textförfattande & inspelning av sång 
 
När jag var nöjd med arrangemanget och instrumenteringen var det dags att skriva text till 
sångmelodin för att sedan spela in den. Anledningen till jag valde att vänta såhär länge med 
textförfattandet beror på dels på att jag ville få klart en stor del av arrangemanget för att sätta 
en känsla på låten och vad den textmässigt kunde handla om. Det beror också på att jag tycker 
det är väldigt tråkigt att skriva text, det tar ofta lång tid för mig och är en process som jag 
helst vill få överstökad. Många texter inom countrypop upplever jag som väldigt 
genomarbetade och det finns en stark tradition inom countryn att berätta en historia genom 
texterna. Det kändes därför viktigt att få till en bra text och inte bara slänga ihop något för att 
bli klar med den så fort som möjligt. Jag började skriva genom att jag lyssnade på låten 
samtidigt som jag sjöng sångmelodin med slumpmässiga engelska ord - jag improviserade 
fram en text med hjälp av melodin alltså. Efter att ha kommit fram till några ord och fraser 
försökte jag komma på ett tema som låten kunde kretsa kring. Utifrån detta tema jobbade jag 
sedan vidare med texten och efter många timmar blev jag till slut klar. Detta blev 
slutresultatet: 
 
 
Three in the morning, laying with eyes wide open 
Thoughts runnin’ wild, can’t help but thinkin’ about the sound of goodbye 
 
Rain’s pourin’ down, like tears fallin’ to the ground 
Seems like forever since I last say you smile 
What has happened to the girl I once knew? 
 
Try to rewind just to feel you one more time 
Nowhere to hide, like the world is turnin’ upside down 
How can I make it right, when it feels like all that we know just fades away tonight? 
 
Feels like we’re losing this game of memories 
Tryin’ to reach out but there’s nothing to hold on to 
No more me and you. Oh what can I do? 
 
Try to rewind just to feel you one more time 
Nowhere to hide, like the world is turnin’ upside down 
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How can I make it right, when it feels like all that we know just fades away tonight? 
 
Thought’s runnin’ wild, (hearin’ the sound of goodbye) 
Rain’s pourin’ down (like tears fallin’ to the ground) 
 
Try to rewind just to feel you one more time 
Nowhere to hide, like the world is turnin’ upside down 
How can I make it right, when it feels like all that we know just fades away tonight? 
 
 
Jag blev nöjd med texten och tycker att den passar melodin och låtens känsla väldigt bra. Efter 
att blivit klar med texten var det dags att spela in leadsången. Jag valde att spela in den i 
Studio 9 på musikhögskolan, dels för att akustiken är bra i den lokalen och dels för att jag där 
kan arbeta ostört. Mikrofonen som jag valde att spela in med var en Thuresson CM402 som 
jag använt för att spela in min röst tidigare och med bra resultat. När jag spelat in sång 
tidigare på skolan så har det de allra flesta fall varit tillsammans med någon annan, och oftast 
någon annan än jag som skött själva inspelningsprogrammet. Därför såg jag fram emot att 
denna gång få spela in leadsången i ensamhet och göra det i mitt egna tempo och på det sätt 
som passar mig bäst.  
 
När jag lyssnar på leadsången i låtar inom samma genre som min så slås jag ofta av hur 
detaljerad och noggrann den upplevs, det känns som att varje ord och varje fras inte är där av 
en slump utan att någon verkligen valt ut en riktigt bra sångtagning. Lyssna till exempel på 
Laying Low av Danielle Bradbery , som jag tycker är ett bra exempel på hur välarbetad en 
leadsång kan vara.  
 
Mitt tillvägagångssätt när jag spelade in leadsången på min låt var att först sjunga igenom 
låten ett par gånger för att komma in i rätt känsla. Efter det delade jag upp låten i olika delar 
och gjorde 7–8 tagningar på varje del och klippte sedan ihop en tagning utifrån de olika 
spåren. På detta sätt jobbade jag igenom hela låten del för del och kunde på så sätt fokusera på 
en del i taget och vara väldigt noggrann med frasering och känsla. Detta är ett relativt vanligt 
sätt att spela in sång på som kallas comping från engelskans compilation (sammanställning). 
Såhär ser hela sångspåret ut när jag klippt ihop en tagning jag var nöjd med, där varje färg är 
ett klipp från en av tagningarna: 
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När jag arbetar på detta sättet funderar jag över vem det är som jobbar, är det sångaren Julius 
eller producenten Julius? Mitt svar blir att det är en blandning. Jag hade inte valt att sjunga på 
min låt om jag inte visste att jag hade tillräckliga kunskaper som sångare för få ett resultat 
som jag skulle bli nöjd med, men när jag arbetar med sångtagningarna på ett så här noggrant 
sätt märker jag att jag mer går in i en producentroll som lyssnar på helheten och inte bara om 
jag sjunger tillräckligt bra.  
 
Med leadsången på plats så är det mesta av inspelning och arrangering klart. Detta är 
resultatet efter att leadsången är inspelad .  
 

4.1.4 Mixning 
 
Med sången inspelad var alla låten ljud inspelade och det dags att mixa ihop de olika 
ljudkällorna till en helhet. Jag har i denna del av det skriftliga arbetet fokuserat på att i stora 
drag återge hur jag genomfört mixningsdelen.  
 
Det första jag gjorde var att organisera upp mitt Pro Tools-projekt. Det innebar att jag flyttade 
spåren till rätt plats i projektet, till exempel percussion under trummorna, efter det bas, sedan 
gitarrer och så vidare. Jag gav även varje instrumentgrupp en egen färg för att lätt hitta bland 
låtens 60 spår. Sedan gick jag igenom varje kanal för sig och klippte bort de partier där det 
inte låter från ljudkällan, och detta sparar även processorkraft från min dator.  
 
I mixningsdelen använde jag mig av en template, en mall, som jag tillverkat för just mixning. 
Det som skiljer den mot det projekt jag producerade låten i är framför allt hur ljudflödet sker, 
alltså vart exempelvis ljudet från elgitarren tar vägen innan den når högtalarna. I min template 
använder jag mig av ett antal så kallade subgrupper i form av auxspår och dit jag skickar olika 
instrument och där kan bearbeta dem gruppvis, istället för att bearbeta varje spår för sig.  
Detta är något jag lärt mig från en mixtekniker som heter David Glenn.  
 
Några exempel på hur jag delar upp vart instrumenten skickas är följande: trummor och 
percussion skickas till en aux som jag kallar All Drums, alla gitarrer av olika slag skickas till 
en aux som heter All Guitars , för att sedan möta upp alla keybords och synthar i en aux som 
heter All Music. Totalt har jag sju stycken av dessa subgrupper där alla spår förr eller senare 
hamnar. Denna mixningsteknik leder till att jag har lättare att balansera volymen mellan olika 
instrumentgrupper varandra och det i sin tur gör att jag sparar mycket tid i mixningsprocessen. 
En annan fördel denna teknik bär med sig är till exempel vid mixandet av sångstämmor och 
körer eftersom jag istället för att lägga en kompressor på varje enskilt spår kan lägga en 
kompressor på subgruppen BGV’s, (backing vocals), dit alla sångspår skickas och på så sätt 
spara både tid och processorkraft.  
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Jag började mixen genom att bearbeta trummorna för att få grunden i låten klar. Eftersom jag 
varit väldigt noggrann vid inspelningen av trummorna lät de bra redan innan mixningsfasen 
och därför behövdes det inte särskilt mycket bearbetning av dem för att känna mig nöjd. Jag 
använde eq för att skära bort vissa frekvenser som enligt mig inte tillförde något till helheten 
och framför allt använde jag mig av högpassfilter för att skära bort onödiga basfrekvenser, 
eftersom de har en tendens att grumla till mixen utan att tillföra något annat. Jag adderade 
sedan en kompressor på alla trumkanalerna och justerade den efter varje ljudkälla. Med hjälp 
av kompressorerna kunde jag få till ett med kraftfullt och tight sound från trummorna. Vid 
mixningen av trummorna, och även vid andra ljudkällor, använde jag mig en teknik som 
kallas parallellprocessering. Den bygger att det skickas ett eller flera instrument till ett 
auxspår där de på något sätt bearbetas för att sedan blandas med originalspåren. På detta sätt 
kan man det naturliga och obehandlade grundsoundet att blandas med en bearbetad kanal. På 
auxen dit jag skickade trummorna adderade jag två olika kompressorer efter varandra för att 
få ett jämnt och relativt odynamiskt sound. Efter dem la jag till plugin som heter Decapitator 
genom vilken jag smutsade till soundet ordentligt med hjälp av distortion. Till sist skickade 
jag virvel och pukor till ett kort rumsreverb för att få en större klang på dem.  
 
På baskanalen adderade jag en eq, följt av en rördistortionsplugin för att smutsa till ljudkällan 
en aning. Efter den adderade jag en kompressor med vilken jag jämnade ut bassignalen för att 
den inte skulle upplevas så dynamisk utan istället hålla en jämn volymnivå genom hela låten. 
På basspåret la jag även till en kompressor till vilken jag skickade signal från bastrumman, 
vilket gör att varje gång det kommer signal från bastrumman duckar basen tre-fyra dB i 
volym. Denna teknik, som kallas sidechain , gör att bastrumman får en tydligare plats 
ljudbilden och det gör även att basfrekvenserna inte krockar på samma sätt. 
 
Efter att ha mixat trummorna och basen var det dags för gitarrer och keyboards. Dessa krävde 
väldigt lite bearbetning eftersom jag noggrant arbetat med grundljuden för att få dem så bra 
som möjligt. Det jag gjorde i mixningsväg på dessa spår var grundläggande eq, alltså skära 
bort vissa frekvenser och lyfta fram andra, kompression och reverb. På de akustiska 
gitarrspåren la jag även dit en choruseffekt för att göra dem lite mer levande och upplevas 
bredare i mixen än vad de egentligen är. På ett utav elgitarrspåren la jag till ett åttondelsdelay 
för att skapa en viss känsla på just den gitarren.  
 
På leadsången la jag först en eq och efter den en kompressor för att jämna ut dynamiken 
något. Jag använde mig sedan av Decapitator  för att få fram mer textur i sången genom 
distortion. Sången skickades till ett reverb och till två olika delayn – ett kort så kallat slap 
back, på 100 millisekunder och även till ett längre ”popigare” delay. Detta för att få sången att 
blanda sig med helheten och inte upplevas sitta utanpå resten av musiken.  
 
Efter att ha gått igenom alla ljudkällor och fått dem att låta som jag ville gick jag över till en 
annan del av mixandet, nämligen automation. Automation är ett begrepp som innebär att man 
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kan göra justeringar på ett visst spår över tid i mixen. Ett exempel på detta är om jag upplever 
att pianot är för svagt i refrängen men tillräckligt starkt i versen. Jag kan då med hjälp av 
automation höja pianot under refrängen men låta volym vara oberörd under versen. 
Automation går inte bara att tillämpa på volym utan fungerar på många olika parametrar i en 
mix så som panorering, reverbtid och filter på eq för att nämna några exempel. Jag använde 
mig av automation för att få fram detaljer i mixen och få jämnhet i dynamik mellan olika 
instrument.  
 
Det sista jag gjorde innan låten var klar var att bearbeta mixbussen, som är det auxsspår i 
stereo dit alla subgrupper skickas innan musiken når högtalarna. På mixbussen valde jag att 
använda ett antal plugins för att få mixen att låta mer levande. Jag använde mig av eq, två 
olika typer av kompressorer, en distplugin, en analogbandsimulering och till slut en limiter för 
att få upp ljudvolymen på låten och få ett modernt sound på mixen.  
 
Slutresultatet av låten Fades Away finns att lyssna på här. 
 
 

4.2 Beskrivning av produktion – This Time 
 

4.2.1 Låtens uppkomst 
 
Jag hade sedan tidigare en idé på ett groove till denna låten. Groovet byggde på att låten 
skulle gå i ett visst tempo, likt den här låten av Rascal Flatts  och ungefär i samma tempo. 
Eftersom jag hade ett tempo att utgå ifrån improviserade jag på akustisk gitarr fram en 
ackordsrunda som kunde bli grunden till låten och fastnade för en ackordsrunda i E-dur. Jag 
insåg att dessa ackord kunde utgöra introt och nynnade fram en melodi som kunde passa till 
ackorden. På detta sätt jobbade jag vidare med låtens olika delar tills jag fått fram ackord och 
melodi som jag var nöjd med. Jag märkte dock att den melodi jag kommit på till refrängen var 
aningen hög för mig att sjunga. Jag kom då på idén att stämma ned gitarren ett halvt tonsteg 
till Eb, för att göra refrängmelodin lättare att sjunga. Detta visade sig vara en bra idé inte bara 
för sångmelodin utan även för klangen på gitarren som genom att stämmas ner ett halvt 
tonsteg fick en mer intressant klang enligt mig.  
 

4.2.2 Produktion/Textförfattande/Inspelning 
 
Jag hade sedan tidigare bokat Studio 9 på musikhögskolan för inspelning av trummor. Min 
tanke var då att ha grunder klara på båda mina låtar innan trummorna skulle spelas in. Jag 
kom dock igång lite sent med skrivandet av låt nummer två och hann därför bara spela in en 
akustisk gitarr som grund. Detta visade sig vara alldeles lagom och den sparsmakade 
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bakgrunden gav utrymme till mycket kreativitet vid inspelningen av trummorna. Eftersom 
min grundidé med låten utgick ifrån ett visst groove passade det bra att få trummorna 
inspelade tidigt i produktionen. Jag hade en tydlig bild av hur jag ville att trummorna skulle 
spelas i låtens olika delar och förklarade dessa för Jonas som skulle spela trummorna. Vi 
gjorde 5–6 tagningar på låten sedan valde jag ut det bästa ur varje tagning för att sätta ihop en 
helhet. Mikrofonval och hur inspelningen gick till rent tekniskt var detsamma som beskrivs i 
inspelningsdelen av låt ett.  
 
När trummorna var färdiginspelade gjorde jag dem ännu mer tighta med hjälp av Beat 
Detective. Detta för att ha en så stabil grund som möjligt att bygga vidare produktionen på.  
Med trummorna på plats byggde jag vidare låten med bas, elgitarrer och keyboards på 
liknande sätt som i låt ett. Jag spelade in några gitarrspår med rollen att fylla ut ljudbilden och 
för att få fram harmoniken och groovet i låten. Andra spår spelade jag in med syftet att 
smycka ut olika delar i arrangemanget med detaljer, som till exempel klockspelet i bryggorna 
och refrängerna. Jag kom på ett elgitarrkomp som kunde delas upp mellan två olika gitarrer 
och valde att spela dem på två olika spår och panorera ut dem på varsin sida i ljudpanoramat. 
Jag valde även att sidechaina dem mot bastrumman  för att skapa en gungande känsla. 
Resultatet blev enligt mig ett svängigt gitarrarrangemang som tillför något inte bara till 
panoramat utan även till harmoniken och groovet i refrängerna.  
 
Jag upplevde att verserna kändes aningen tunna och att det fanns plats att fylla ut 
arrangemanget med något rytmbaserat. Jag skapade därför ett komp med hjälp av samplingar 
som fyllde ut de luckor jag upplevde. Så här låter kompet jag skapade .  
 
Jag ville på något sätt förstärka groovet och gunget i låten ytterligare och funderade på hur jag 
kunde åstadkomma detta och valde då att spela in två olika pads och på de spåren använda en 
plugin som heter Air Pumper . Jag ställde in den så att volymen duckar varje fjärdedel i låten. 
Detta gjorde att låten upplevs som gungande och enligt mig förstärker det verkligen svänget i 
trumkompet och i hela låten. Jag kunde för liknande resultat använt mig av sidechain och då 
skickat signal från bastrumman till en kompressor på dessa padspår, men eftersom 
bastrumman har olika rytmik i de olika delarna av låten och det jag ville åstadkomma var ett 
gung på varje fjärdedel , valde jag att istället använda mig av Air Pumper för att uppnå det 
önskade resultatet .  
 
När arrangemanget var på plats skrev jag texten. Här är resultatet: 
 
Do you remember how we’d live on days like these?  
Roll the windows down and drive 
You talked me out of givin’ up on myself so many times 
You taught me how to get back up 
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But now 
Somehow 
There’s a wall between us 
I’m left out in the cold 
 
This time I’ll make it work by leaving you alone 
This time I will not end up knocking on your door 
You were right when you said that I should never be alone 
Now I know that I’ll be coming home 
 
Thinking bout’ the answers, and how the past is just the past 
But memories can come alive 
Can you help me remember, how it is and how it’s been? 
I know it’s not impossible 
 
This time I’ll make it work by leaving you alone 
This time I will not end up knocking on your door 
You were right when you said that I should never be alone 
Now I know that I’ll be coming home 
 

4.2.3 Mixning 
 
Stor del av tillvägagångssättet vid mixningen gjordes på liknande sätt som första låten. Jag 
utgick från samma template som och använde mig av liknande subgrupper som jag skickade 
olika instrument till. En skillnad mellan de två låtarna var att jag i låt nummer ett använt mig 
av betydligt fler samplade ljud och i låt två hade fler inspelade liveinstrument. Detta gjorde att 
jag fick mer användning av eq för att få ljuden att passa in i låt två eftersom liveinspelade ljud 
oftast inte låter lika färdiga som samplade ljud.  
 
Jag började mixen genom att bearbeta trummorna och få en stabil grund i låten. Jag var 
väldigt nöjd med grundsoundet från inspelningen och behövde väldigt lite eq för att få 
trummorna att låta som jag ville. Jag använde mig av kompression och distortion för att få 
fram en känsla av tryck och tyngd i soundet.  
 
Basen spelades in på precis samma sätt som i låt ett och med samma instrument. Jag blev nöjd 
med soundet på basen i låt ett och därför valde jag att kopiera vilka plugins jag hade använt 
till den till den andra låten. Jag valde även att sidechaina basen mot bastrumman för att få mer 
kontroll på basfrekvenserna och för att låta bastrumman få mer plats.  
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Elgitarrerna och keyboarden skickades till varsina auxspår där de behandlades tillsammans. 
Jag använde mig av eq och skar bort en del frekvensinnehållet under 100 Hz. Jag adderade där 
också en kompressor för att skära bort lite av volympeakarna från spåren. Eftersom jag hade 
varit noggrann vid inspelningsfasen av dessa instrument behövde de inte mycket bearbetning 
för att låta bra i mixen.  
 
Sången var inspelad med precis samma utrustning som den första låten, i form av mikrofon, 
preamp och lokal. Därför kunde jag bearbeta sången på ett snarlikt sätt som i den första låten.  
 
Låten This Time i sin helhet finns att lyssna på här.  
 
 

5. Diskussion 
 
Att arbeta med låtproduktionens olika delar på egen hand har varit väldigt lärorikt. I tidigare 
produktioner har jag oftast haft fokus på gitarrens roll och då har jag upplevt att jag missar 
helhetsperspektivet eftersom mitt fokus har legat på ett enskilt instrument. Jag har nu insett 
hur många olika delar en låtproduktion består av och hur dessa olika delar påverkar varandra 
och jag har nu fått en mycket bättre överblick av produktionen som helhet.  
 
De delar jag tidigare inte haft någon större kunskap om och som jag låtit någon annan göra 
har jag under detta arbete gjort på egen hand. Det har tagit mycket tid att ta reda på de delar i 
processen som jag tidigare hade begränsad kunskap om. Jag upplevde det frustrerande att ha 
mycket kunskap om vissa delar och vara mer eller mindre nybörjare inom andra delar. Jag tror 
att jag kommer ha stor nytta av denna nyförvärvade kunskap i framtiden och jag upplever att 
jag har breddat min kompetens inom flera områden inom låtproduktionen. Det finns olika sätt 
att lära sig saker på, speciellt när det gäller musik. I mitt arbete har jag utgått från att först 
försöka analysera vilken kunskap jag behöver och vilka verktyg jag behöver lära mig 
bemästra, för att slutresultatet ska bli på det sätt jag önskar, för att sedan ta reda på den 
information jag behöver för att kunna göra det. Detta sätt har passat mig bra eftersom jag 
bättre förstår vad jag behöver kunskapen till. Jämfört med när en lärare lär ut saker och eleven 
från början inte förstår hur och när hen ska ha användning av den kunskapen. Eftersom det tar 
mycket tid att förvärva ny kunskap inom dessa områden har det varit värdefullt att få göra det 
inom ett skolprojekt och inte ha kravet på mig att leverera till en kund eller likande.  
 
Det har varit roligt att jag har lärt mig många nya tekniker, till exempel mikrofonplacering på 
trummor och att arbeta med virtuella instrument. Att arbeta med virtuella instrument har 
passat mig bra eftersom min kunskap om att spela piano är begränsad och när man arbetar 
med instrumenten på detta sätt är det enkelt att rätta till om det spelas något fel eller om 
ljuden inte var rätt från början.  
 
Eftersom min utgångspunkt i arbetet var att jag både är producent och utövande musiker 
påverkade det den konstnärliga processen på flera sätt. Ett exempel på detta är när jag spelat 
in instrument, som syntar och elgitarrer. När jag tidigare arbetat med producenter har jag 
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oftast fått tydliga instruktioner om vad jag ska spela och hur det ska låta. När jag denna gång 
själv tagit producentrollen har jag därför fått större frihet i den kreativa processen med 
instrumentinspelningen.  
 
En fördel med att arbeta med en produktion på egen hand är att jag inte behövt vänta på någon 
annan utan har kunnat jobba med låten i den ordning och i det tempo jag själv velat. Det i sin 
tur har gjort att jag inte behövt kompromissa inom något utan har kunnat ta mina egna idéer 
hur långt jag vill utan att behöva ta hänsyn till någon annans vilja och preferenser. Detta har 
gjort att jag fått tid och möjlighet till att utforska hur jag själv vill att det ska låta och på så sätt 
hjälpt mig komma närmre ett eget sound. Jag tror att detta sätt att arbeta har givit mig 
självförtroende inför framtida produktioner eftersom jag nu har en tydligare uppfattning om 
produktionens olika delar och även behärskar fler delar än tidigare.  

Något som har blivit tydligt för mig när jag arbetat med låtarna på egen hand är att jag 
tenderar att skjuta upp saker. När jag arbetat med låtproduktioner tidigare har jag oftast gjort 
det tillsammans med andra, framför allt de områden jag inte haft så mycket erfarenhet av 
tidigare, som till exempel inspelning av bas och piano. Jag upplever att det kan vara befriande 
att jobba tillsammans med någon och bolla idéer tillsammans. Likväl kan man känna sig 
hindrad av att behöva ta hänsyn till någon annan när man ska ta kreativa beslut.  

En konsekvens av detta uppskjutandebeteende blir att jag lätt fokuserar på det jag tycker är 
roligt och därför skjuter upp det jag upplever som jobbigt och tråkigt men som kanske är 
minst lika viktigt. Fördelningen av tiden i produktionen kan därför bli lite märklig eftersom 
jag gärna fokuserar på det roliga och skyndar mig igenom det tråkiga.  

Ett exempel på något jag ofta skjuter upp är textförfattandet. Om jag hade skrivit låtar 
tillsammans med någon annan som är duktig på att skriva text så hade jag istället kunnat utgå 
ifrån texten när arrangemanget byggs upp och inte tvärtom. Det skulle vara intressant att 
skriva text tillsammans med någon tidigt i processen, dels för att lära mig sätt att arbeta med 
texten och dels för att det kunde leda till ett annat tillvägagångssätt i arrangeringen av låten. 
 

5.1 Lärdomar 
 
Inför framtida projekt tror jag att jag kommer göra fler delar i låtprocessen än vad jag tidigare 
gjort. Jag har med detta arbete förvärvat ny kunskap och kompetenser som jag tror kommer 
vara till nytta inför kommande projekt och arbeten. Ett exempel på detta är att jag nu vet att 
jag kan spela bas på en grundläggande nivå, tillräckligt bra för att använda till den typ av låtar 
som jag just nu vill spela och skriva. Jag tror att detta kommer göra att jag har lättare att tacka 
ja till att spela bas, både vid inspelning och i livesammanhang och arbetet har lett till att jag 
nu i efterhand införskaffat mig en bas inför framtida projekt. Ett annat exempel är att jag har 
gjort två låtmixar som jag är nöjd med och som förhoppningsvis kan leda till mixningsjobb i 
framtiden. Jag tycker att de olika delarna i projektet har varit roliga att arbeta med och om det 
i framtiden ges möjlighet för mig att arbeta med mer än att spela gitarr så vet jag nu att jag 
både har erfarenhet av det och kunskap om det.  
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Något jag funderat på under processens gång är hur man kan skapa förutsättningar för 
kreativitet. När jag arbetar med låtar på egen hand märker jag att jag ofta fastnar i processen 
och känner mig tom på idéer och har svårt att komma vidare i processen. Jag skulle därför till 
mina framtida produktioner vilja hitta metoder för att få igång min kreativitet.  
 
Jag har i detta arbete haft mycket tid att jobba med låtarna och även haft möjlighet att lägga 
mycket tid på att lära mig nya saker. Om detta skulle vara ett betalt jobb skulle det bli väldigt 
dyrt för kunden, eller väldigt dålig timlön för mig. Därför skulle det vara intressant att göra 
något liknande igen för att se om jag kan uppnå liknande resultat på kortare tid och mer press. 
Jag har märkt under arbetets gång att de moment som varit nya för mig har tagit mycket tid att 
lära sig och utöva första gången, men ju fler gånger jag gjort dem desto snabbare har det gått.  

Om jag skulle gjort om projektet hade jag gärna spelat trummorna själv för att se om jag hade 
klarat att spela tillräckligt bra för min smak och dessa låtar. Det hade också varit roligt att ha 
gjort varenda del i processen på egen hand (även om det enda jag inte gjorde själv var att 
spela trummor), men jag är ändå nöjd över att jag har provat på flera för mig nya moment i 
detta arbete.  
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