
Örebro Universitet 

Musikhögskolan 

Musikproduktionsprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

              Köpta samples vs. egna inspelningar 
               - en jämförelseanalys av produktionstekniker 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt Arbete 

VT 2019 

Författare: Gabriel Pettersson 

Handledare: Anders Ekman



 
Sammanfattning 
Detta självständiga arbete undersöker resultatet av två olika arbetssätt inom 
musikproduktion. Syftet är att undersöka hur de olika arbetssätten påverkar soundet och 
hur relationen till min musikaliska identitet ser ut. Det första arbetssättet sker med 
existerande samples och mjukvarusynthar, det andra genom att konstruera egna samples 
och arbeta med hårdvarusynthar. Undersökningsmetoden består av en egen form av 
komparativ metod, eller jämförelseanalys, där de två klingande resultaten som produceras 
ur detta arbete ställs mot varandra. Undersökningsparametrarna som används för att 
jämföra de klingande resultaten är soundet på helhet, hur unika produktionen är samt hur 
relationen till min musikaliska identitet ser ut. 
Musiken som skrivs och produceras i detta arbeta är ämnade för förlag och skivbolag som 
söker specifika låtar åt artister på bolagen. Resultatet av detta arbete är att arbetet med 
existerande samples och mjukvarusynthar inte resulterade i ett helt unikt sound vilket 
reflekterade min musikaliska identitet relativt dåligt. Det andra arbetssättet, med egen-
konstruerade samples och hårdvarusynthar, resulterade däremot i ett mer unikt sound som 
reflekterade min musikaliska identitet relativt bra. 
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INLEDNING 

Det sista året jag spenderar på musikhögskolan i Örebro kommer jag att använda till att hitta 

mig själv i musiken jag skapar. Mitt önskade läge inom musikbranschen är att skriva och 

producera musik åt artister eller band som en signad eller helt oberoende 

låtskrivare/producent inom genren pop med influenser av indie-pop. Min inkomst i mitt 

önskade läge kommer vara försäljning av produktioner eller royalties på produktioner och 

upphovsrätt. För att nå dit krävs dock ytterligare ett steg i min erfarenhet samt min kunskap 

kring låtskrivande och producerande.  

 

I tre år har jag skrivit, producerat och bearbetat musik på olika sätt. Under den tiden har jag 

lärt mig enormt mycket och känner i dagsläget att den musik jag skapar är på en nivå där jag 

kan konkurrera med övriga musiksverige. Under våren 2018 hade jag en praktikplats i 

Stockholm där jag mötte människor i branschen, andra producenter och andra låtskrivare. Det 

gav mig en bra möjlighet att jämföra mig själv med andra människor som arbetar inom 

musikbranschen och se vilken nivå jag var på. Vad jag nu märker är att jag behöver hitta 

något unikt i mina produktioner och låtar för att sticka ut i konkurrensen som råder mellan 

andra låtskrivare och producenter för att tillslut ta mig upp på det steget där jag på allvar kan 

börja tjäna pengar på min musik och i förlängningen leva på det. 

 

Jag upplever att produktioner och låtskrivande hör ihop, när man blir bättre på det ena blir 

man också bättre på det andra. Mitt huvudfokus i min musikkarriär kommer med största 

sannolikhet vara att producera musik framför att skriva den, även om låtskrivandet är en stor 

del av mitt skapande och jag ser mig själv som en låtskrivande producent. 

 

Jag som är producent till största delen kommer att behöva hitta det unika i ett sound som 

intresserar en lyssnare och känns nytt och spännande gentemot den bransch jag befinner mig 

i. Men jag vill inte göra unik musik bara för att den ska vara unik, då kan jag spela gitarr med 

elvisp och spela in det genom en trasig förstärkare och det är klart. Jag vill få ut egen njutning 

av den och känna att den går att koppla till mig själv och min musikaliska identitet.  

Jag vill också ha ett sound i mina produktioner som är modernt i jämförelse med övriga 

musikbranschen i Sverige. Ett modernt sound för mig utgörs av den nya musik som släpps 

varje vecka. Därför är det viktigt för mig att hitta ett sound som jag tycker är tillräckligt unikt 

för att inte låta som alla andra producenter på marknaden, men det är också viktigt att jag kan 

känna mig trygg i det och att jag ska tycka om det. Det är också viktigt att det passar inom 

ramen för ett modernt sound. Detta sound tror jag kan att jag kan hitta om jag använder mig 

av mer akustiska och analoga element i mina produktioner. 

 

Eftersom jag vill göra mitt skriftliga examensarbete så användbart som möjligt för mig själv 

så vill jag arbeta på skarpa uppdrag från förlag och skivbolag, så kallade leads, för att skapa 

en verklighetsförankring samt en chans att få ut min musik som jag skapar i arbetet.  
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Problemområde 

Som producent arbetar jag dagligen med samples i olika former. I mina produktioner består 

ofta trummor och percussion till största delen av samples. Dessa samples kan jag ha spelat in 

vid ett tidigare tillfälle, eller laddat ner från tjänster som erbjuder rättighetsfria samples, till 

exempel från Splice.com. Jag tycker inte om samma typer av samplingar som andra 

producenter kanske skulle tycka om, och vice versa, vilket leder till att jag samlar på mig ett 

bibliotek av samples som känns som mina. Ett problem som uppstår är att fler producenter 

använder sig av tjänster som Splice.com och därför kan produktionerna börja låta likt 

varandra. Det är någonting jag vill komma ifrån och därför vill jag undersöka hur soundet i 

mina produktioner skulle låta om jag konstruerade mina egna samples. Detta kan jag göra 

genom att istället för att ladda ner en sample som jag vill använda mig av, spela in den som 

jag vill att den ska låta och sedan använda mig av samplen i flera produktioner. 

 

Problemformulering 

Mitt problem är att jag inte upplever att jag har ett sound i mina produktioner som sticker ut 

gentemot branschen inom genren pop och indie-pop och som jag kan koppla till min 

musikaliska identitet.  

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra hur olika produktionstekniker påverkar soundet i mina 

produktioner och reflekterar min musikaliska identitet. 

 

Frågeställningar  

Hur påverkas soundet i min produktion om jag arbetar efter följande arbetssätt:  

 

Produktion med enbart existerande samples samt mjukvarusynthar? 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples och hårdvarusynthar?  

 

Hur reflekteras min musikaliska identitet i min produktion om jag arbetar efter följande 

arbetssätt: 

 

Produktion med enbart existerande samples samt mjukvarusynthar? 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples och hårdvarusynthar? 
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TERMINOLOGI 

Den här uppsatsen förutsätter att läsaren besitter viss kunskap inom musikproduktionstekniska 

begrepp samt är bekant med musikteoretiska begrepp. Vissa begrepp kan ändå kräva en 

förklaring vilken följer här nedan. 

 

Begreppsförklaring: 

Leads är uppdrag som förlag, skivbolag, management eller artister skickar ut till producenter 

och låtskrivare. Uppdraget är att skriva och/eller producera en låt till en given artist efter 

specifika förutsättningar, tex hur det ska låta eller vilken känsla den ska förmedla. 

 

Brief är en del av leadet som innehåller informationen om vad artisten och 

förlaget/skivbolaget söker. I briefen återfinns ofta en artistbeskrivning, tidigare låtsläpp, 

värdeord för låten samt en referenslista på hur soundet på produktionen skulle kunna vara. 

 

A&R står för artists and relations och är en person som arbetar på ett förlag eller ett 

skivbolag. I rollen arbetar personen för en artists intressen.  

 

Plucksynth är ett synthljud med stark transient och varierande sustain. Ofta en mycket 

svagare sustain än den inledande transienten. 

 

Sidechain är ett produktionsknep där producenten låter ett ljud trigga ett annat ljud eller en 

annan funktion.  

 

Prophet 6 är en hårdvarusynth tillverkad av Dave Smith Instruments. 

 

Bitcrush är en ljudeffekt som klipper toppar och dalar i ljudvågen som gör att ljudet låter likt 

ett gameboy eller annat gammalt spel. 

 

Pitcha är när en musikskapare eller en representant för densamme presenterar en låt för en 

artist, ett skivbolag eller förlag. 

 

Plug-ins är tilläggsprogram som används för att förvränga ljud på olika vis. 

 

Impact är en ljudeffekt som ofta markerar det första slaget i en ny del, likt en cymbal skulle 

göra på trummor. Ljudeffekten har ofta en stark och snabb transient efterföljd av en långsamt 

avtagande efterklang.  

 

Sweep är en ljudeffekt som skapas med vitt brus och ett filter för att över tid släppa fram de 

höga frekvenserna mer och mer.  
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BAKGRUND & LITTERATUR 
Att arbeta med samples 

För att så tidigt i arbetet som möjligt förklara mitt förhållningssätt till samples vill jag börja 

med att berätta vad det är.  

Begreppet sampla betyder enligt SAOL att ta stickprov för statistisk undersökning. Men det 

kan också betyda, i musikaliska sammanhang, att man skapar en digital ljudinspelning via 

kopiering och blandning av annan musik (Svenska Akademien, 2015).  

 

Användandet av samples inom musik går att spåra tillbaka till tiden när genren hip-hop kom 

till. Gruppen Sugarhill Gang från New York var en av de första som fick en hit med 

samplingstekniken som grund med låten ”Rappers Delight” (Edwards. Rodgers. 1989). Där 

använde Sugarhill Gang sig av den tidigare gruppen Chic’s  låt ”Good Times” (Edwards. 

Rodgers. 1989) och rappade över den instrumentala musiken. Efter detta blev det vanligt 

inom genren att man återanvände redan existerande instrumentala versioner av låtar. 

Fenomenet växte sig större och markerar både starten för genren hip-hop och för användandet 

av samples (Moorefield, 2015). 

Hip-hopproducenter började använda sig av en mängd olika skivor för att komma åt de olika 

ljuden de vill åt och blandade de sedan till en helt ny produktion. Teknikens utveckling ledde 

också till att tillgängligheten av samples ledde framåt med samplebaserade trummaskiner och 

synthar (Moorefield, 2015). I takt med att tekniken har utvecklats och nya genrer har använt 

sig av samples för att skapa sin musik kan lyssnare idag höra samples överallt i musiken. 

En sample består ofta idag av ett ljudklipp innehållande nästan vad som helst så länge det 

låter. Det är vanligare idag att producenter använder enskilda ljudklipp än hela inspelningar 

och tjänster som Splice.com är en i mängden som erbjuder sample-paket åt sina kunder.   

 

Musikaliskt id 

Precis som att det finns forskning kring identiteten i sociala sammanhang finns det också 

forskning kring identitet i musikaliska sammanhang, alltså en musikalisk identitet. Den 

musikaliska identiteten är, precis som begreppet identitet i andra sociala rum, en produkt av 

självmedvetenhet och självbetraktelse samt en social jämförelse med andra människor 

(Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002). Vi jämför hela tiden oss själva och blir 

påverkade av vad vår omgivning tycker och säger. Vi jämför också oss själva med hur vi 

förväntar oss att vi ska agera i specifika situationer baserat på våra egna personliga 

erfarenheter och hur vår självbild ser ut. Detta skiljer sig inte i det musikaliska rummet och 

blir intressant att lägga vikt vid för kreatörer. Eftersom människor kan kommunicera genom 

musik, gestalta känslor och förmedla budskap, lyser också den musikaliska identiteten igenom 

hos en kreatör som skapar musik (Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002).  

Man behöver såklart inte vara en kreatör som skapar musik för att ha en musikalisk identitet. 

En person som lyssnar på musik kan uppskatta viss typ av musik mer än någon annan, till 

exempel efter genre eller vem som framför musiken. Musiken kan också vara en mer eller 

mindre del av den sociala identiteten man skapar sig. Ett bra exempel på detta kan vara när 

man under åttiotalet såg hur gitarr- kontra synthmusik var en stark indikator för vem man var 

som person. För att förklara hur musik spelar roll i människors identitetsskapande användes 

sig författarna MacDonald, Hargreaves och Miell av begreppen ”identities in music” och 

”music in identities”  (Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002).  

 

Identitet i musik är identiteter som baseras på sociala och kulturella roller inom musiken. 

Roller inom musik kan specificeras vid olika musikaliska aktiviteter som att man komponerar 

musik, skriver text och melodi eller producerar musik. Men det kan också definieras vid vilket 

instrument man spelar eller vilken genre man tenderar att spela (Hargreaves, J. McDonald 
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A.R, R. Miell, D. 2002).  

 

Formandet av den musikaliska identiteten sker i takt med att ett barns identitet över huvud 

taget växer fram. Identiteten formas av ens omgivning och i de tidigaste åren sker 

formgivningen av familjen och miljön barnet befinner sig i. Har ett barn föräldrar som på 

något sätt utsätter barnet för musik börjar såklart den musikaliska identiteten att formas också. 

När ett barn börjar vistas i andra miljöer som till exempel dagis och skola senare i livet börjar 

fler faktorer att utgöra ens omgivning och formar på så sätt också ens identitet medan man 

växer upp. Det betyder att barn i detta stadie också bör utsättas för fler faktorer som påverkar 

barnets musikaliska identitet (Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002).  

En undersökning som forskaren Alexandra Lamont (2002) har gjort berättar hur barn från 

hem med musiken närvarande i miljön runt om kring, till exempel i form av instrument eller 

musikintresserade föräldrar, har större benägenhet att ha en positiv inställning till musik i 

framtiden. 

När ett  barn blir äldre och börjar vistas i andra miljöer än hemmet visar undersökningen att 

barn blir mer medvetna om sin musikalitet och hur de förhåller sig till den. I denna ålder 

börjar barn att jämföra sig själva med omgivningen och blir på så sätt påverkade i hur de ser 

på sig själva och musik. Undersökningen visar alltså att omgivningen påverkar ett barns 

musikalitet och att uppväxten spelar roll för hur ens musikaliska identitet utvecklas (Lamont, 

2002). 

 
  As we have seen above, school is an important social context where messages 

  about the value of music, and who the music should be for, are transmitted  

  effectivly. (Lamont, 2002) 

 

Musik i identiteter beskriver författarna som en nyckel i ett identitetsskapande. En person 

använder musik som ett sätt att identifiera sig själv och för att forma en självbild. Det skulle 

kunna handla om att en person lyssnar på en specifik genre som till exempel punk och blir 

således en punkare, eller en person som lyssnar på hip-hop och blir hiphoppare. Den 

personliga musiksmaken och hur man konsumerar musik är, för den västerländska världen, ett 

viktigt hjälpmedel att definiera vem man är som person. Eftersom musik har en så stark 

kulturell position i vårt samhälle och eftersom det är ett så kraftfullt medium kan personer 

med hjälp av musiken stärka sin självbild (Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002).   

 

En teori som beskrivs av författarna Tarrant, North och Hargreaves (2002) är den om social 

identitetsteori. Detta perspektiv grundar sig i ett påstående att alla människor tillhör någon 

form av grupp. Det skulle till exempel kunna vara stora grupper som kön eller etnicitet, men 

det skulle också kunna handla om mindre grupper som umgängeskrets eller ett idrottslag. 

Personer som identifierar sig i dessa grupper utesluter tillhörighet i andra grupper och 

personer kan på så viss berätta vilken typ av person de är eller inte är (Tarrant, North och 

Hargreaves, 2002).   

Genom att jämföra sig med varandra inom gruppen skapar gruppen ramar som gör att du hör 

hemma inom den. Det betyder att personer som identifierar sig inom denna grupp beter sig på 

ett speciellt sätt och agerar efter de ramar som gruppen tillsammans har skapat. Det blir alltså 

en känsla av tillhörighet till gruppen och personer som vill fortsätta tillhöra den anpassar sig 

efter de ramar som gruppen har skapat.  

Med denna förklaring av social identitetsteori kan författarna fortsatt beskriva hur musik blir 

relevant i dessa sammanhang. En grupp kan använda musik som en aktivitet för att bidra till 

identitetsskapandet. Att lyssna på en viss typ av musik i en grupp kan förstärka en tillhörighet 

de känner till varandra. Individen i denna grupp använder alltså musiken som ett sätt att skapa 

sin identitet (Tarrant, North och Hargreaves, 2002).  
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Författarna är noga med att poängtera att dessa två ovan förklarade perspektiv på identitet 

inom området musik kan vara väldigt tätt sammanflätade och att det ena påverkar det andra 

(Hargreaves, J. McDonald A.R, R. Miell, D. 2002). 

 

Mitt musikaliska ID 

För att kunna analysera hur soundet i mitt resultat reflekteras till min musikaliska identitet 

behöver jag i detta stycke berätta hur jag ser på min musikaliska identitet idag.  

 

Till att börja med ser jag på mig själv som en producent och låtskrivare, utöver det ser jag 

också mig själv som en musiker. Jag har spelat gitarr i många år och lagt stor eftertanke på 

hur jag får till ett gitarrljud som jag tycker om. Det är också det instrument där jag känner mig 

mest hemma musikaliskt och kan vara mest kreativ på.  

 

Min uppväxt har varit stark präglad av rock från en hemmamiljö, där Rolling Stones och 

Beatles var vanligt förekommande, men också klassiskt piano. Efter de tidiga åren av 

barndomen när jag blev tonåring började jag åka skateboard. I och med skateboard fick jag en 

väldigt tydlig identitet som dessutom var starkt förknippad med musik, i mitt fall hip-hop till 

en början för att sedan bli mer indie-rock- och shoegazebaserad.  

I takt med att jag introducerades för musik som var baserad på mer akustiska instrument än 

hip-hop började jag spela gitarr. Då förändrades mitt sätt att lyssna på musik och jag började 

gilla ljudbilder där gitarren fick ta ordentligt med plats. Jag började spela i band och drevs 

mot de ljudbilderna där gitarrerna var i fokus och ofta hade ett stort ambient sound. När jag 

började på musikhögskolan i Örebro hade jag tröttnat på att spela i band och vara låst i en 

musikstil vilket ledde mig mer mot pop och bredare samarbeten med fler människor. 

 

Mitt musikaliska liv har såklart påverkat hur jag låter som konstnär idag. Mina produktioner 

är starkt påverkade av min bakgrund som gitarrist i ett indie-rockband. Den ambienta gitarren 

med mycket reverb går att hitta i flera produktioner och har smittat av sig på synthljud, som 

jag också gillar med mycket ambiens. Det senaste året har mitt sound kretsat kring några 

akustiska instrument, oftast gitarr eller piano och trummor.  

Jag har också, på senare tid, fattat tycke för analoga synthar och speciellt den mörka klangen 

som de kan få. Jag använder mig ofta av synthar som ska efterlikna analoga, eller vara 

analoga, för att bidra till den mänskliga känslan som kan återfinnas i rörelsen hos synthens 

olika element. Till exempel rörelse i pitch, oregelbundenhet eller brus.  

 

I mina produktioner kan man ana en å ena sidan ganska stor lekfullhet i skapandet, men å 

andra sidan även en allvarlig sida. Jag gillar både när musik känns rolig och spännande att 

lyssna på, men också när den känns melankolisk och allvarlig.  

 

De senaste åren, när den moderna popen har kommit in i mitt liv, har även soundet på mina 

produktioner hängt med i utvecklingen. Det är vanligt att jag gör musik i datorn därför att det 

är nära till hands med mjukvarusynhtar och trummaskiner och sample-bibliotek. Det gör att 

mitt musikaliska ID har gått i en mer generisk riktning där min musik kan låta snarlik andra 

produktioner.  

 

En producents roll i ett arbete med en artist eller ett band kan se olika ut beroende på vilken 

situation det är och vad målet med arbetet är. Har en samarbetspartner en tydlig idé om hur 

produktionen ska vara är mitt jobb som producent att förverkliga den visionen. Det skulle 

också kunna vara en situation där jag tillsammans med artisten skapar soundet i produktionen 
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som blir produkten. Till sist skulle det också kunna vara en situation där jag som producent 

och en annan producent/låtskrivare jobbar mot en artist eller ett band som inte är närvarande i 

rummet och som vi kanske till och med aldrig träffat. I dessa fall är det vanligt att skivbolag 

eller förlag lägger ut en mall i form av känsloord eller referenslåtar som vi som konstnärer har 

att förhålla oss till. 

Dessa olika situationer påverkar hur soundet blir. Men oavsett hur situationen ser ut så 

kommer alltid mitt musikaliska ID att vara närvarande i produktionerna eftersom det är jag 

som skapar dem. I de två förstnämnda alternativen finns det ett större utrymme för mig som 

konstnär att uttrycka mitt musikaliska ID eftersom jag är delvis med, eller helt med och 

skapar ramen för arbetet. I det senare alternativet finns redan en ram för hur det ska låta men 

där mitt musikaliska ID ändå kommer att påverka resultatet.  

 

Jag tycker att det är viktigt att poängtera att den musikaliska identiteten i min mening är 

någonting som är i ständig utveckling, dels i möten med nya personer men också i möten med 

nya händelser och företeelser i omvärlden och inte minst i takt med sin egen musiktekniska 

utveckling, både teoretiskt och produktionstekniskt.  

 

Som jag beskrev i avsnittet ovan kan man förklara identiteter i musik på olika sätt. Givetvis 

har jag en identitet ur de båda perspektiven som författarna beskrev, men i min 

skapandeprocess är inte det relevanta hur jag identifierar mig själv med hjälp av musik som 

jag lyssnar på. I mitt fall är det relevant att undersöka hur min identitet inom musiken jag 

skapar ser ut. 
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METOD 
Kvalitativ Metod 

När jag ska bedriva min forskning genom detta arbete kommer det bli lämpligt att använda sig 

av kvalitativ metod för att på bästa sätt kunna analysera mitt resultat och besvara min 

frågeställning. Två av de vanligaste metoderna som används inom vetenskaplig forskning är 

kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden samlar in data till sitt resultat som 

forskaren kan analysera. Denna metod är vanlig inom forskning som bygger på statistik därför 

att forskaren tittar på resultatet ur ett mer övergripande perspektiv. Den kvalitativa studien är 

å andra sidan fokuserad kring data där forskaren tittar på resultatet mer djupgående (Alvehus, 

2013). 

  

Jag kommer med hjälp av denna metod att tolka mitt resultat för att besvara min 

frågeställning. Författaren Alvehus (2013) går in på att tolkningen är ett viktigt begrepp i en 

kvalitativ studie, vilket blir relevant för min undersökning eftersom jag kommer att ställa 

resultatet mot varandra och tolka utkomsten. Alvehus (2013) beskriver vidare hur forskaren 

själv inte behöver förstå sitt resultat helt och hållet, utan poängen är snarare att forskaren ska 

bidra till att utöka kunskapsfältet som denne undersöker (Alvehus, 2013). 

 

Konstnärlig forskning 

Forskningsarbetet som jag kommer att utföra i denna studie går under benämningen 

konstnärlig forskning. Den konstnärliga forskningen är ett inte alltför tydligt begrepp som är 

kantat av viss problematik. Till att börja med handlar det om det inledande begreppet 

”konstnärlig” vilket betyder att en person gestaltar något. Denne person blir således en 

konstnär. En person som gestaltar något gör det med hjälp av sina egna erfarenheter och 

perspektiv på saker och ting, vilket även påverkar resultatet av gestaltningen (Bouij, 2005). 

Att det efterföljande begreppet ”forskning” förvärrar tolkningen av konstnärlig forskning 

redogör författaren vidare. Att forska är ett sätt att granska någonting för att, via en studie, 

komma fram till en objektiv sanning. Denna studie ska en efterföljande forskare kunna 

genomföra på precis samma sätt, med samma metod och samma förutsättningar, och 

sedermera komma fram till samma resultat. Det är i begreppet ”konstnärlig forskning” som 

motsägelsen uppstår. En konstnär skapar som sagt någonting utifrån sig själv vilket såklart 

gör sannolikheten att ytterligare en konstnär ska kunna upprepa exakt samma konst extremt 

liten. När man då adderar ”forskning” ur detta perspektiv kan det te sig svårt att komma fram 

till någonting som är objektivt sant (Bouij, 2005). 

Den konstnärliga forskningen får således ses som ett bidrag till en allmän kunskap som inte 

behöver upprepas med en likadan utkomst. Den konstnärliga forskningen bedrivs genom 

konst vilket gör att studien resulterar i någon form av konst. Konst som skapats kan man 

sedan studera, antingen genom att studera processen eller genom att studera resultatet (Bouij, 

2005). I mitt fall kommer konsten att vara musik och resultera i två klingande delar. 

 

Komparativ metod 

De klingande delar jag beskriver ovan kommer i mitt fall bestå av två produktioner som jag 

kommer att jämföra mot varandra. För att göra detta kommer jag att använda mig av en metod 

som i vanliga fall appliceras på politiska system, en så kallad komparativ metod. För att 

förklara komparativ metod kommer jag att använda mig av författaren Denks (2002) ord om 

komparativ metod på politiska statliga system. Författaren använder jämförelse mellan länder 

som exempel där jag i min studie istället kan byta länder mot mina två klingande delar som 

detta arbete kommer att resultera i. 

 

Till att börja med betyder komparativa studier, som beskrivna av Denk (2002), att en forskare 
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jämför olika politiska system och presenterar dess likheter och skillnader. Det tydligaste 

kännetecknet för en komparativ studie är att det finns ett antagande om likheter eller 

skillnader i det forskaren vill undersöka, vilka forskaren belyser med hjälp av metoden. Denk 

besvarar vidare sin fråga om varför komparativa studier genomförs med att studierna används 

för att få förståelse för politiska system, hur de är uppbyggda samt vilken orsak och betydelse 

de får (Denk, 2002). Metoden passar för mig när jag kommer att jämföra de olika klingande 

resultatet för att leta efter likheter och skillnader. 

 

För att anpassa metoden till mitt arbete översätter jag författarens metod för att jämföra 

politiska system till att passa en jämförelse inom den konstnärliga forskningen. Antagandet i 

fallet för denna modell blir att det finns en skillnad eller en likhet mellan de klingande 

resultatet. Genom denna metod kommer jag få en förståelse i hur produktionerna är 

uppbyggda för att förklara vilken orsak och betydelse de får för min musikaliska identitet.  

 

Att genomföra en komparativ studie innebär att forskaren behöver ha klart för sig vad 

undersökningsmaterialet är och vilka objekt som ska undersökas samt/eller vilka egenskaper 

de har för att kunna besvara eller analysera antagandet om att det finns likheter eller 

skillnader i undersökningsmaterialet (Denk, 2002). Undersökningsmaterialet i denna studie 

kommer bestå av två klingande delar där jag arbetar efter de förutsättningar som nämns i min 

frågeställning. Alltså att jobba med samples och mjukvarusynthar kontra att arbeta med 

egenkonstruerade samples och hårdvarusynthar. Men för att undersöka mina klingande delar 

behöver jag redogöra vilka egenskaper som ska undersökas och hur jag förfinar Denks metod 

för syftet i detta arbete. 

 

Det första jag kommer att analysera är hur jag uppfattar att helheten på de olika ljudfilerna 

låter, alltså hur soundet kan beskrivas. Jag kommer att leta efter likheter och skillnader i 

soundet på de olika ljudfilerna och beskriva hur jag upplever dem.  

Min andra parameter för min undersökning är att jag kommer att bedöma hur unika de olika 

ljudfilerna är. Jag kommer att leta efter element som gör att produktionerna låter unika, eller 

inte låter unika.  

Till sist kommer jag att undersöka vad ljudfilerna har för relation till min musikaliska 

identitet. Jag kommer att leta efter element i produktionerna som jag upplever att jag kopplar 

min musikaliska identitet till, eller inte alls kopplar densamma till. 

Mitt jobb i detta arbete blir sammanfattningsvis att fastställa vad likheterna och/eller 

skillnaderna är mellan de två olika resultaten och således också mellan de två olika sätten att 

skapa musik på. 

 

Metod för dataskapande  
Dataskapandet för detta arbete är produktionen av två stycken klingande delar. Den första 

klingande delen har jag redan producerat, den andra produktionen kommer att produceras 

under detta arbetets gång. Därefter kommer jag att analysera de två klingande delarna för att 

besvara min frågeställning. 
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PLANERING & GENOMFÖRANDE 

Planering 
För att besvara min frågeställning kommer jag att försöka arbeta så verklighetstroget som 

möjligt. Av egen erfarenhet har mitt arbetssätt förändrats när jag gör musik till en konstnärlig 

forskning mot när jag arbetar med musik på daglig basis. När jag bedrev min tidigare 

konstnärliga forskning ändrade jag mina rutiner för att tydligt kunna besvara min 

frågeställning. I det fallet var det en förutsättning, men för egen del tappade arbetet förankring 

i min vanliga arbetsprocess eftersom jag nästan aldrig jobbar med musik själv eller utan mål i 

form av artister.  

Därför kommer jag i denna konstnärliga forskning att basera arbetet kring låtskrivarsessions 

med andra co-writers och producenter samt arbeta efter riktiga uppdrag från skivbolag eller 

förlag. Allt för att arbetet och forskningen ska få en så verklighetstrogen förankring i min 

vardag som möjligt. Låtarna har producerats och/eller skrivits med andra personer som jag 

brukar arbeta med. I båda de klingande resultaten för denna studie var låtarna skrivna innan 

produktionsfasen började. 

 

En låtskrivarsession brukar oftast bestå av två till fyra personer som gör mycket av arbetet 

tillsammans, men där vissa personer har ett större ansvar för de olika områden som 

förekommer i en låtskrivarprocess. Ibland kan rollfördelningen vara uttalad och ibland kan de 

ske naturligt av sig själv. De olika rollerna som vanligtvis brukar förekomma är en topliner 

som skriver melodier och text, en person som är ansvarig för instrumentering och 

harmonisering och till sist en person som arbetar med produktionen. Rollerna är ofta väldigt 

flytande och flera personer kan ha samma roller och jobba med olika saker samtidigt. På detta 

sätt blir en låtskrivarsession effektiv. Ett samarbete fungerar dock bäst när personerna som 

skriver musiken kompletterar varandra och har olika spetskompetens. 

 

Eftersom mitt vanliga arbetssätt utgår ifrån att arbeta med samples och mjukvarusynthar 

kommer jag att använda mig av en produktion och låt som jag gjorde i en låtskrivarsession 

under hösten förra året  (2018). Under denna session använde jag mig enbart av samples och 

mjukvarusynthar där sådana behövdes. Under avsnittet Genomförande kommer jag att gå 

igenom hur arbetet för denna produktion, som jag kommer kalla för produktion ett, såg ut. 

För det andra arbetssättet, där jag ska arbeta med egenkonstruerade samples och 

hårdvarusynthar, kommer jag att göra en ny produktion och en ny låt efter uppdrag från ett 

förlag. Denna kommer gå under arbetsnamnet produktion två i detta arbete. För denna 

produktion kommer jag att skriva låten med en kollega för att sedan producera den ensam i ett 

senare stadie.  

 

Enligt komparativ metod, som beskriven ovan, kommer jag att jämföra dessa två produktioner 

efter givna parametrar för att undersöka hur resultat av dessa kan återkopplas till min 

frågeställning och i förlängningen besvara densamma. 

  

Uppdragen 

Det första uppdraget som jag arbetade med i denna undersökning var produktion ett. Leadet 

för denna låt skickades ut under hösten 2018 och kom från ett mindre skivbolag i Stockholm. 

Skivbolaget hade bestämt sig för att satsa på en kvinnlig artist som tidigare varit medlem i en 

grupp bestående av tre, men som avslutat samarbetet med gruppen och istället bestämt sig för 

att satsa på en solokarriär. 

Skivbolaget gav i briefen en kort bakgrundshistoria om artisten som person samt att hon i 

nuläget försöker samla på sig och skapa så mycket musik som möjligt för att hitta sin riktning 

i musikbranschen. Eftersom hon vill hitta sitt eget sound i musiken gavs inga skarpa direktiv, 
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alltså att det ska låta på ett visst sätt, utan snarare inspirationsdirektiv. Artister som Dua Lipa, 

Tove Lo, Orkid och Tove Styrke nämndes som stora inspirationskällor. Dessutom uttrycktes 

värdeord som girl power, låtar med mycket attityd samt catchy melodier. Avslutningsvis 

skrev skivbolaget att artistens mål var att bli en förebild som andra tjejer ska kunna se upp till.  

Genren för detta lead skulle kunna beskrivas som modern pop med urbana influenser samt 

indie-popinfluenser. För detta lead arbetade jag med kollega ett och kollega två 

 

För den andra produktionen som kommer att skapas under arbetet med denna uppsats 

skickades leadet också ut under hösten 2018. Även om det var flera månader sedan detta lead 

skickades ut bedömer jag det som ett aktuellt lead därför att artisten inte har släppt en låt 

sedan det skickades ut.  

 

I briefen för detta lead går det att läsa om en kvinnlig artist som till sommaren eller hösten 

2019 ska släppa musik igen efter ett års uppehåll. Skivbolaget eftersökte starka poplåtar med 

urban-influenser och en flirt mot urbansoundet i England, vilket är starkt influerat av grime. 

Det fanns inga referenser till andra artister i detta lead, däremot fanns det tre tidigare släppta 

låtar där man kan höra hur hon låter. Soundet i dessa skiljer sig dock från det som var i 

beskrivningen, vilket tyder på att hon vill hitta någonting nytt.  

Eftersom det är en lokal artist har vi genom personer som arbetar i hennes närhet fått reda på 

ytterligare information om åt vilket håll hon vill att hennes musik ska gå. Artisten Billie Eilish 

är en återkommande referens som har ett väldigt tydligt mörkt och mystiskt sound. För detta 

lead skrev jag låten tillsammans med kollega ett. 

 

GENOMFÖRANDE 

Produktion ett 

Det första som händer när vi som musikskapare får ett lead från en uppdragsgivare är att vi 

läser igenom briefen och analyserar vad vi kan åstadkomma. Att lyssna igenom referenser, 

om det finns sådana, är det viktigaste första steget av en brief för att se vilken riktning 

förlaget/skivbolaget och artisten vill ta. När vi lyssnade igenom referenserna och läste briefen 

kände vi att vi ville göra en slagkraftig refräng som skulle gå åt Tove Styrke- och ORKID-

hållet. Vi ville att det också skulle återspeglas i produktionen som skulle vara energisk.  

När vi alla har diskuterat en liten stund och vi kände att vi alla var på ungefär samma spår 

började jag att spela gitarr med en ackordsföljd jag hittade på i stunden. Därefter började 

kollega ett att improvisera fram melodier. Denna arbetsprocess har vi tillsammans gjort 

väldigt många gånger förr, vilket gör att vi ofta är effektiva och snabbt kan få ner idéer som vi 

tycker är bra, så även i detta fall. Vi kom på refrängen först, och finslipade den för att sedan 

gå vidare till en vers. När vi har hittat på versen och refrängen fastnade vi lite vid bryggan, 

vilket gjorde att vi bestämde oss för att släppa det för stunden och istället spela in grundidén 

till låten. Det gjorde vi med akustisk gitarr och sång. När vi spelade in sången denna gång 

hade vi ingen klar text, vi hade vissa textrader som skulle kunna funka, men fokus just då var 

att bara få ner melodierna snabbt. 

 

Efter detta började jag, som i detta fall var producent, att producera upp låten. Jag började 

med att lägga in ett trumkomp med hjälp av samples som jag hittade via samplebiblioteket 

Splice.com och kom ganska snabbt fram till ett komp som kändes passande för låten. Jag 

började att lägga fokus på refrängen därför att det är oftast högst dynamik där och det är 

viktigt att man snabbt får en bra känsla för refrängen.  

Under denna process letade jag upp en bra bastrumma som skulle ha ordentligt med attack, 

men också tillräckligt mycket låga frekvenser för att skapa ett tryck i produktionen. Därefter 

hittade jag en virveltrumma som lät väldigt speciellt och fult. När jag hade lagt in den 
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samplen föddes idén att göra hela rytmsektionen så lustig som vi bara kunde. Jag lade därför 

in ytterligare några ljud som jag tyckte lät lite speciella och bidrog på ett bra sätt till kompet. 

Trumkompet var klart och jag la in en 808-bas i refrängerna för att snabbt få in grundtonerna 

till ackorden. Därefter spelade vi in en elbas, men inte på det vanliga sättet med en telekabel 

in i en förstärkare. Vi placerade en mikrofon mot där plektrumet träffade strängen, spelade in 

ljudet och distade det ordentligt. Detta gav refrängen ett smutsigt men också ett ganska lustigt 

sound. 

Utöver trumkompet började jag att lägga in fler lustiga element som till exempel ett sample på 

en metalburk som spelades upp i olika toner, en impact som lät som att den sprängdes och ett 

träblock i en lustig ton gentemot skalan.  

Till sist behövde jag lägga till en ingång in i refrängen med hjälp av ett fill. För att skapa det 

hittade jag ett sample som skulle vara en gurka som steg i pitch, efter det kom en bak och 

framvänd virvel som till sist ledde in i ett antal trumpukslag.  

 

Kollega två kom på ytterligare en basgång till trumkompet jag hade skapat som vi också 

spelade in, men på ett mer klassiskt vis än tidigare då vi denna gång använde oss av telekabel 

och en förstärkarsimulator. Strax därefter bytte vi ut gitarren mot en plucksynth som skötte 

ackorden i refrängen. När vi hittat denna synth ersatte vi den akustiska gitarren med synthen 

genom hela låten. Efter att vi hade gjort det fick vi lite mer entusiasm för bryggan som vi 

tidigare hade fastnat på. Denna gången lossnade det och vi lyckades skriva klart den. Till sist 

skrev vi ett stick. 

 

Efter detta hittade jag en tamburin och en koklocka som jag la in som percussion till det 

trumkompet jag hade skapat tidigare. När vi efter detta kände att vi ville ha lite mer harmonik 

till refrängproduktionen började vi med att lägga in en synth som spelade ackorden rytmiskt 

mot trummorna. Den synthen skapade vi med hjälp av mjukvarusynthen Serum från en 

inställning jag hade sparat i en tidigare session. 

Därefter behövdes något som stärkte upp bastrumman vilket gjorde att jag letade upp ett stab-

ljud från Splice.com som jag sedan la in i projektet och transponerade om för att passa basen i 

låten. Ett stab-ljud är ett ljud med kort snabb transient, sustain och harmoniskt innehåll. Stab-

ljudet går att jämföra med det som produceras av trumpeter som spelar hårt och snabbt. 

Stab-ljudet räckte inte och jag behövde förstärka det ännu mer genom att skapa en 

sågtandssynth i Serum som spelade ackorden efter samma rytmiseringar som stab-ljudet. 

Versen och bryggan blev produktionsmässigt ganska lika refrängen men mer avskalade. 

Synthplucket var till exempel kvar genom hela låten och de element som kom till var främst 

en uppbyggande trumloop mot refrängen. I den andra versen tillkommer en synthpad som är 

skapad i Serum. 

 

Nu fanns en grundidé på hur låten skulle låta produktionsmässigt och dessutom fanns alla 

melodier, vilket gjorde att vi i detta stadie var tvungna att börja fokusera på texten. Den skrev 

vi klart tillsammans och efter att vi hade gjort det var det dags att börja spela in sången. Detta 

tar ungefär en dag plus redigeringsarbete som också tar cirka en dag. När det var klart återstod 

enbart finjusteringar i produktionen innan låten var klar för att mixas och mastras. 

 

Den ovan beskrivna process är en extremt komprimerad version av hur denna sessionen gick 

till för att bli klar med leadet. Arbetet med låten tog totalt cirka två veckor att få klart. Genom 

den största delen av processen satt jag med huvudansvaret för produktionen vilket gör denna 

produktion lämplig för min undersökning. 

 

I slutprodukten av låten var inga av de element där samples användes hämtade från någon 
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annanstans än Splice. Jag hade alltså inte spelat in några egna samples eller på annat sätt 

skapat dem. Jag använde dessutom enbart mjukvarusynthar genom hela produktionen där 

synthar användes och spelade endast in bas, lite gitarr samt sång.  

 

Produktion två 

Arbetsprocessen för produktion två såg lite annorlunda ut jämfört med den första 

produktionen. Den började dock på ett liknande sätt, jag och kollega ett gick igenom leadet 

och kunde i briefen läsa vad denna artist var ute efter. Eftersom det i det här fallet rörde sig 

om en lokal artist hade vi ganska bra koll på vad artisten tidigare gjort och i vilken riktning 

hon ville dra sin musik nu. Det gjorde att vi snabbt kunde sätta igång med låtskrivandet. 

 

Denna arbetsprocess blev som sagt annorlunda mot den första, till att börja med var vi bara 

två personer i detta fall. Kollega ett och jag har arbetat nästan konstant tillsammans i två år 

vilket gör att vi är väldigt bekväma med varandras skaparprocess. Det gjorde att låten gick 

väldigt fort att skriva, ovanligt fort till och med. När vi satte oss ner och jag började spela 

några ackord kom kollega ett direkt på melodierna. På gissningsvis tre eller fyra vändor hade 

vi melodierna klara för hela låten. Ibland har man tur och stämningen i rummet när det händer 

bidrar ofta till att det går ännu lättare att fortsätta skriva.  

Vi spelade in allt på röstmemon på telefonen vilket gjorde att vi hade alla melodierna och 

fraseringar inspelat och kunde nu direkt börja skriva text. Även texten gick väldigt fort, vi 

kom snabbt på ett tema till texten och vi skrev klart hela texten på lite mer än en förmiddag. 

Har låtskrivare tur med både melodier och text är det en bra dag och vi kände oss väldigt 

nöjda med låten. 

Efter lunch spelade vi in en gitarr med ackorden och strukturen på låten, för att därefter spela 

in sång på hela låten. Kollega ett redigerade sångfilerna direkt efter att vi spelat in sången 

vilket gjorde att den var helt klar innan vi börjat producera. 

 

Efter denna dag tog det någon vecka eller två innan jag började producera låten. Eftersom den 

producerades under uppsatstider var kollega ett upptagen med egen forskning vilket gjorde att 

jag helt själv fick producera låten. I det här fallet var det skönt eftersom jag skulle testa en ny 

teknik som jag inte arbetat med tidigare och inte visste hur utfallet av den skulle bli. 

När jag väl började producera var det väldigt skönt att ha färdiga sångfiler att producera efter. 

Jag hade dessutom den tidigare gitarren vi spelade in att utgå ifrån vilket gjorde att jag snabbt 

kom igång.  

Innan min produktionssession började riggade jag upp ett par mikrofoner så att jag snabbt 

skulle ha ett inspelningsalternativ i stereo när det behövdes.  

Jag började som jag brukar göra med att försöka hitta ett trumkomp som kunde passa 

melodin. För det behövde jag en bastrumma och en virvel. I vanliga fall hade jag hämtat en 

från ett samplebibliotek men efter givna förutsättningar var jag tvungen att tänka om. En 

akustisk gitarr var närmast till hands och genom att banka lite lätt på resonanslådan kunde jag 

få en ganska mörk ton med ett klickljud i det högre frekvensområdet. Jag spelade in detta med 

en av mina stereomikrofoner jag satte upp tidigare och fick en helt okej inspelning som skulle 

kunna vara en baskagge. Den saknade dock väldigt mycket låga frekvenser vilket jag löste 

genom att sidechaina fram en sinuston varje gång ”baskaggen” spelade. I detta fall stämde jag 

sinustonen efter tonarten på låten vilket blev ett lågt C på 65.41 Hz, vilket är tillräckligt för att 

uppfattas som mycket botten.  

Jag använde för detta en testoscillator, som jag inte anser är en mjukvarusynth, i mitt 

musikprogram för att få fram sinustonen. Jag hade kunnat använda en analog synth för att 

skapa en sinuston, men den hade blivit mycket svårare att stämma i rätt ton och det hade tagit 

mycket längre tid. Skillnaden hade heller inte varit märkbar vilket gjorde att jag bestämde mig 
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för att snabbt använda testoscillatorn och gå vidare i min skaparprocess. 

 

När jag hade min bastrumma var jag tvungen att ha en virveltrumma innan jag började skriva 

trumkompet. För det tog jag en virveltrumma vi hade i studion och spelade in den med 

stereoparet. För denna inspelning gjorde jag inget speciellt mer än att jag dämpade 

virveltrumman väldigt mycket med handen för att få bort efterklangen på trumman. 

 

När jag skrev mitt komp kände jag att det saknades underdelningar och jag tog in en high hat 

som vi hade i studion. Vid denna inspelning gjorde jag inte heller något speciellt och använde 

mig återigen av stereoparet. För att också få in lite percussion i mitt komp så spelade jag in 

när jag slog med fingrarna på bordet och när jag slog två trumpinnar mot varandra. Jag 

spelade också in ett klapp samt en ljudeffekt som brukar kallas för impact/down sweep. Den 

sistnämnda spelade jag enkelt in med munnen. 

Innan lunch hann jag också spela in en gitarr där jag enbart spelade på en sträng, först 

grundtonerna på den låga e-strängen som jag panorerade till vänster och sedan samma toner 

en oktav upp på d-strängen som jag panorerade till höger. Jag smutsade ner denna inspelning 

rejält med distortion och chorus, dels för att få energi i det, men också för att öka bredden. 

Vid den här tidpunkten förflyttade jag mig till min hemmastudio där jag har tillgång till två 

hårdvarusynthar och fler gitarrer. Där började jag att spela in en bas med min Prophet 6 som 

spelade nästa samma sak som gitarrerna jag spelade in tidigare.  

Jag kände efter detta att jag behövde lite mer harmonik eftersom jag bara hade element som 

spelade grundtonen. För detta använde jag återigen Propheten och upplevde direkt att 

refrängen började närma sig där den skulle vara soundmässigt. Här tog jag ett fabrikssparat 

ljud som fanns i synthen men förändrade det därefter med hjälp av andra inställningar. Det jag 

saknade i detta skede var djup, vilket jag löste genom att spela in en elgitarr med väldigt 

mycket reverb och ljusa toner.  

Till sist började jag att jobba om sången i refrängen, där jag klippte upp alla ord och la in i en 

sampler som jag sedan spelade på för att få fram olika melodier. 
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RESULTAT 
Detta arbete resulterade i två stycken klingande ljudfiler. För att beskriva hur de två resultatet 

föll ut sig vill jag börja med att berätta om produktion ett.  

 

Produktion ett 

Denna produktion har ett tydligt modernt sound vilket melodierna och plucksynthen som 

lyssnaren direkt möts av indikerar. En ganska ful gitarr signalerar också en lekfullhet eller 

kanske en kaxighet i tracket som förstärks av texten som handlar om en person som jämför sig 

med en annan och inte alls tycker om eller bryr sig om den andre. 

När bryggan kommer börjar ett fingerknäpp att spela tillsammans med en baskagge fram till 

dess att refrängen kommer in. Dessutom spelar en virveltrumma uppbyggande mot refrängen. 

Precis innan refrängen möts lyssnaren av det ljud som jag beskriver som en gurka tätt 

efterföljt av stora trumpukor som indikerar att refrängen kommer att komma.  

Fingerknäppen och den uppbyggande virveltrumman är två ljud som är lätta att känna igen 

från samplebiblioteket Splice. 

 

I refrängen blir karaktären på soundet lite hårdare. En virveltrumma ersätter fingerknäppet på 

slag två och fyra och det tillkommer mer högfrekventa synthljud och samples som förstärker 

bastrumslagen. Främst i form av stab-ljudet jag beskrev tidigare. Några element i 

refrängproduktionen som är värda att nämna är en cowbell samt ett ploppliknande ljud som 

skulle kunna jämföras med att slå på en hård trälåda. Även i refrängen kommer ett trumfill 

som låter som att det är konstruerat av virveltrummor. Den spelade basen, vilket var den som 

vi spelade in på ett klassiskt vis med förstärkarsimulator, gör att refrängen får en mer levande 

karaktär än den hade haft om den bara hade bestått av 808-basen som spelar i övrigt. 

 

Trumljuden i denna produktion låter inte som en enhet, det låter inte som att en person skulle 

kunna sitta och spela dem. Ett bra exempel är kontrasten mellan trummorna i refrängen, som 

är något mer lika ett vanligt trumset, och de i versen som består av ett fingerknäpp som är för 

regelbundet för att upplevas som spelat. Jag tycker, likt fallet med fingerknäppen i versen, att 

jag hör att trumljuden i refrängen är hämtade från Splice.  

Vad gäller ljudeffekter finns det väldigt tydliga upp och ner sweeps som återkommer under 

hela trackets gång. Dessutom går det att höra impacts som slår på ettan i de senare refrängerna 

vilket gör att det smäller.  

 

Sammanfattningsvis sätter refrängproduktionen en karaktär för låten som bibehålls genom 

hela låten. Det är hårda trummor och det högfrekventa stab-ljudet som är de karaktäristiska  

ljuden genom den här låten. Den upplevs som lekfull med en underton av kaxighet som 

förstärks i den något smutsiga och aggressiva produktionen. Vad gäller instrumenteringen i 

denna produktion är alla ljud förutom basen och sången konstruerade via datorn. Alla 

synthljud är antingen mjukvarusyntharna Massive eller Serum och stab-ljuden och alla 

trumljud och percussion är samples som jag har hämtat från samplebiblioteket Splice. 

Stab-ljudet är ett väldigt vanligt ljud inom modern produktion som det går att hitta ett flertal 

olika samples av i samplebibliotek. De kan vara av varierande karaktär och kan vara skapade 

av, eller försöka efterlikna olika instrument som till exempel blåsinstrument eller 

stråkinstrument, men för en lyssnare är de lätta att känna igen. Ytterligare ett element som är 

väldigt vanligt inom ett modernt sound, och har varit de senaste åren, är en 808-bas. Eftersom 

jag använder mig av den genom nästan hela produktionen bidrar även den till att lyssnaren 

kan förknippa låten till det moderna soundet.  

 

Synthljuden som används i produktionen har en lätt digitalkänsla över sig. Det första 
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synthljudet som används har en bitcrusher på sig som medvetet bidrar till att ljudet ska låta 

digitalt. Men trots det kan jag som musikproducent ändå höra att grundljudet låter digitalt. De 

senare synthpadsen som används är tydlig stela även om det är svårare att uppfatta eftersom 

de ligger längre bak i ljudbilden. Detta går att konstatera eftersom de saknar den skevhet som 

ofta förekommer i analoga synthar. Skevheten kan bestå av svajning i pitch, 

oregelbundenheter i oljud eller volym för att nämna några exempel. Digitala synthar kan 

också låta skarpare i högre frekvensområden än vad analoga gör vilket kan göra att ljuden inte 

är lika bekväma att lyssna på. 

 

De element som används är alltså vanliga för en modern produktion och ljuden jag har använt 

mig av är lätta att hitta, lätta att använda och även lätta för lyssnaren att känna igen. Den 

digitala känslan i tracket finns i synthljuden som används samt att trummor och harmoniska 

samples är väldigt regelbundna och likadana genom produktionens gång. 
   

Eftersom det är samples som går att hämta från samplebibliotek som alla kan ha tillgång till 

går det inte att säga att alla ljuden som återfinns i denna produktion är unika. Det är dessutom 

ljud, som jag beskrivit ovan, som är bekanta för en lyssnare om denne har lyssnat på genren 

tidigare. För mig som musikproducent är de väldigt återkommande i många produktioner 

gjorda av andra producenter. 

 

Efter de förutsättningar vi som skrev och producerade låten hade tycker jag att vi har hamnat 

nära det resultat och det sound vi ville uppnå. Referenserna vi fick i leadet har påverkat denna 

produktion i rätt riktning och låten skulle kunna ha passat artisten. Eftersom artisten inte hade 

någon musik publicerat sedan tidigare var det svårt att veta exakt i vilken riktning hon ville. I 

detta fall blev det inte heller så att artisten tog låten. Bolagets A&R tyckte inte att den passade 

för artisten och blev således inte presenterad.  

 

Produktion två 

Den andra produktionen som producerades med mjukvarusynthar och egenkonstruerade 

samples är inledningsvis inte lika starkt förknippad med ett modernt sound eftersom den 

börjar med en akustisk gitarr som låter väldigt svajig i pitch samt en high hat som spelas med 

en fotpedal. Det finns dock heller inga element som utesluter att det är en modern produktion. 

Det är först när den moderna melodin i sången kommer in som lyssnaren kan börja ana att det 

är modern låt.  
Lyssnaren möts också direkt av en ljudbild som inte känns stel eftersom gitarren har spelats 

av en riktigt person. Den låter inte regelbunden och alla ackorden som tas låter lite olika, 

svajar lite i tempo och spelas på olika sätt. Detsamma gäller high haten samt bastrumman som 

främst svajar i tempo men som också har lite olika styrka varje gång de spelas. 

Ett av de första ljudet som hörs som låter som en uppklippt röst är just det, vilket gör att 

lyssnaren hör en röst även om det också kan uppfattas som en synth. Det gör att detta ljud 

låter aningen mänskligt men samtidigt som att det är producerat av en synth. 

 

När refrängen kommer in utvecklas trummorna med en virveltrumma som spelas energiskt. 

Tack vara rumsklangen i rummet där den är inspelad fick den en ganska livlig karaktär. Här 

har high haten intensifierats och spelar ett mer intensivt mönster. Den spelas väldigt otight 

och dåligt eftersom det är jag själv som spelar den, och jag är ingen trummis. Den bidrar 

starkt till det lite skitiga soundet jag upplever kommer i refrängen.  

Percussion-elementen i detta parti av låten är också en bidragande faktor till det skitiga, dels 

därför att de är inspelat ganska dålig och hafsigt, men också för att de just är spelade. Det blir 

liv i inspelningen av den anledningen. Här är ett tydligt exempel den spelade akustiska 
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gitarren som ligger till vänster där enbart plektrumljudet låter eftersom strängarna är 

dämpade. Effekten av detta blir ett slags percussioninstrument. 

 

De harmoniska instrumenten börjar med basen. Eftersom den är inspelad med en 

hårdvarusynth låter den väldigt analog i meningen att basen rör på sig på olika sätt. Den 

starkast bidragande orsaken är att Prophet 6 har en funktion där våglängden på ljudvågorna 

producerad av de två oscillatorerna förändrar sin längd medan jag spelar. Ytterligare en faktor 

är att jag använder en funktion som heter glide, där basen glider upp eller ner till nästa ton 

som spelas. Detta är inte unikt för denna synth, men eftersom det är jag som spelar den beter 

sig denna funktion oregelbundet jämfört med om en digital synth hade spelat den efter midi-

information som varit helt i tempo.  

Det andra elementet är den spelade akustiska gitarren som är hårt processad och sidechainad 

dels mot klicket men också på fjärdedelar. Den pumpar på flera olika sätt, men eftersom den 

är spelad i grunden ger den fortfarande en rörelse till soundet. 

De elementen som ytterligare utvecklar det harmoniska är dem som också är inspelade med 

Prophet 6. Här är en synthpad och en stämma som spelas i ett väldigt hög tonläge. De båda är 

ostabila i pitch och svajar en hel del gentemot resten. 

Röstslingan som förekommer i introt av denna produktion återkommer nu i refrängen men 

den har intensifierats och spelar en mycket mer framträdande melodi som således blir lead 

melodin.  

Till sist i refrängen har jag spelat in där jag sjunger en slinga i stämmor, distat denna, 

komprimerad och lagt på ett chorus för att bredda ut den mot sidorna. Resultatet blir ett 

harmoniskt element som spelas både rytmisk och parallellt med lead-slingan. 

 

Sammanfattningsvis är denna produktionen väldigt skitig. Det är mycket som är otight mot 

tempot men som ändå bidrar till svänget i kompet. De många olika inspelade instrumenten är 

inte i perfekt pitch gentemot varandra och biljud finns i nästan alla ljudklipp. Dessa faktorer 

gör att det känns väldigt levande och spelat av människor.  

Soundet på låten placeras, trots att den upplevs som väldigt skitig, inom ett modernt sound, 

även om det till en början inte avslöjas direkt i inledningen. Att det är en så levande och 

spelad produktion gör att den är modern men ändå har ett ganska rått sound.  

 

De samples som används i denna produktion får anses som väldigt unika. Ingen annan kan ha 

exakt samma inspelning som jag eftersom jag har skapat alla samples själv. Det gör att denna 

produktion blev väldigt unik. Till och med när jag använt mig av hårdvarusyntharna blir 

ljuden och inspelningarna unika. Man skulle kunna hävda att en annan musikproducent skulle 

kunna återskapa samma ljud med samma sparade synthljud som jag har använt. Men eftersom 

jag bara har använt de sparade synthljuden som utgångspunkter och sedan förändrat dem får 

även dessa anses som unika. Det gäller såklart även mjukvarusynthar vilka blir unika på 

samma sätt.  

Synthljuden i denna produktion är väldigt jämna i volym över hela frekvensspektrumet vilket 

gör att de är bekväma att lyssna på i de högre registren. Det gör också att jag har kunnat 

använda dem med en stark volym utan att de har tagit för mycket plats i ljudbilden eller börjat 

göra ont i öronen. 

 

Efter de förutsättningar jag skapade denna produktion har jag inte lyckats speciellt väl. Om 

jag läser leadet och lyssnar på vad jag skapat är det i helt fel riktning för vad artisten ville ha. 

Det gick inte att producera vissa ljud, eller jag saknade kunskap om hur jag kunde skapa dem, 

som jag hade behövt för att komma närmare artistens sound. 

Musiken är, i detta fall, alldeles för akustisk för att passa artisten och soundet liknar inte alls 
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hennes tidigare publiceringar. Av den anledningen kommer jag inte att presentera denna 

produktion varken för artistens A&R eller artisten själv. 
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RESULTATANALYS 
Svar på frågeställning om sound 
Till att börja med vill jag under detta avsnitt besvara min inledande frågeställning: 

 

Hur påverkas soundet i min produktion om jag arbetar efter följande arbetssätt:  

 

Produktion med enbart redan existerande samples samt mjukvarusynthar? 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples och hårdvarusynthar? 

 

Den första produktionen uppfattades som en väldigt digitalt ljudande produktion. I början av 

produktionen går det tydligt att höra att det är en modern produktion med hjälp av 

plucksynthen och fingerknäppet. Det sistnämnda beskriver jag dessutom som igenkännbart 

från Splice.  

Trummorna beskrives som hårda och aggressiva, men också som icke sammanhängande. Att 

de dessutom har en likhet med många andra ljud från Splice påverkar produktionen på ett 

negativt sätt. Däremot anser jag att de hårda trummorna är någonting positivt, även att de till 

viss del uppfattas som skitiga.  

Att synthljuden låter digitalt tycker jag också påverkar min produktion i en negativ riktning. 

Det digitala låter i mina öron för perfekt och som lyssnare tröttnar jag snabbt på att ljuden inte 

har någon rörelse. Syntpluckljudet drar som sagt direkt tankarna mot ett modernt sound, vilket 

i detta fall gör att produktion låter generisk, eller inte unik.  

Till sist är även stab-ljudet ett vanligt ljud inom moderna produktioner. I vissa fall är stab-

ljudet väldigt snyggt, men i denna produktion upplever jag det snarare som att jag snabbt valt 

ett ljud jag känner igen för att få produktionen att passa in i genren. 

Soundet på denna produktion skulle kunna beskrivas som lekfullt men ändå med en underton 

av kaxighet. 

 

Med ovanstående motivering vill jag besvara min frågeställning: 

 

Hur påverkas soundet i min produktion om jag arbetar efter följande arbetssätt: 

 

Produktion med enbart existerande samples samt mjukvarusynthar?  

 

Svaret är att soundet blir något generiskt samt digitalt ljudande vilket påverkar mina 

produktioner negativt. Det positiva var att trumljudet var hårt och aggressivt, vilket jag ofta 

vill ha i mina produktioner för att få tryck.  

 

Den andra produktion upplevde jag annorlunda än den första produktionen, vilket framgår i 

mitt resultat. 

 

Resultatet berättar att gitarren och high haten svajar i tempo, och att syntharna i refrängen 

svajar i pitch. Det bidrar till en levande känsla på produktionen med mycket rörelse samt att 

de akustiska elementen ger ett sound som är oregelbundet.  

Det gör att intresset för produktionen kan hållas uppe och att den inte känns så upprepande 

vilket den lätt hade kunnat göra om det till exempel var trummor där varje slag låter likadant 

och var i exakt tempo konstant. Det gör också att de olika ljuden, som jag i den första 

produktionen hade hämtat från Splice, nu i stället blev unika eftersom jag spelade in dem 

själv.  

Den andra produktionen uppfattas också som mer skitig. Främst för att ljuden är lite råare, 
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men också för att de är slarvigt inspelade, slarvigt spelade och det går att höra mycket biljud i 

de enskilda filerna. Sammantaget bidrar de faktorerna till att ljudet blir unikt. 

Även om soundet på produktionen och upplevelsen av den är annorlunda än vid den första 

produktionen anser jag att det ändå är ett modernt sound. Soundet på denna produktion skulle 

vidare kunna beskrivas som melankolisk och allvarlig. 

Till sist upplever jag att soundet på produktion är lite mer eftertänksamt. Jag har spenderat 

mer tid vid varje ljud för att få det i den riktningen jag vill istället för att bara ta ett ljud och gå 

vidare. Detta kan vara både bra och dåligt beroende på situation, men i detta fall gjorde det 

mig mer stolt och fäst vid ljuden jag skapade. Därför upplevde jag dem unika. 

 

Med ovanstående motivering vill jag besvara min frågeställning: 

 

Hur påverkas soundet i min produktion om jag arbetar efter följande arbetssätt: 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples samt hårdvarusynthar? 

 

Svaret på frågan är att soundet blir levande med mycket rörelse. Det blir också oregelbundet, 

intressant och unikt. Till sist blir det även skitigt och med en hel del biljud på köpet.  

Dessa faktorer anser jag har påverkat min produktion i en positiv riktning eftersom jag strävar 

efter något unikt. Det är också positivt att jag upplever det som mer intressant och 

oregelbundet.  

Två negativa faktorer var i detta fall att produktionen inte blev tillräckligt lik artistens sound 

som den var tänkt åt från början. Den andra negativa faktorn var att trumljudet inte riktigt fick 

det tryck jag är ute efter i moderna produktioner.  

 

Svar på frågeställning om musikalisk identitet 

I följande avsnitt vill jag besvara min frågeställning:  

 

Hur reflekteras min musikaliska identitet i min produktion om jag arbetar efter följande 

arbetssätt: 

 

Produktion med enbart existerande samples samt mjukvarusynthar? 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples och hårdvarusynthar? 

 

För att göra det behöver jag börja med att återvända till produktion ett. 

Till att börja med beskriver jag, i avsnittet om min musikaliska identitet, att jag uppskattar 

musik som känns rolig och spännande. I mitt resultat framgår lekfullheten i produktionen som 

således passar väl in med min beskrivning om musik som är rolig. Det får ses som en positiv 

faktor av arbetssättet i produktion ett. 

Under resultatavsnittet går det också att läsa hur produktionen är uppbyggd till stor del av ljud 

hämtade från Splice och hur trummorna och syntharna saknar rörelse. Att det dessutom inte 

förekommer skevheter gör att jag upplever att det saknas personlighet i synthljuden och de 

blir allt för perfekta. 

Jag känner ingen direkt tillhörighet till ljuden i produktion ett och jag upplever inte att min 

prestation i produktionen har visat upp sig från sin bästa sida i det klingande resultatet.  

Jag beskriver min musik i avsnittet om min musikaliska identitet som en alltmer 

samplebaserad musik och att jag på senare tid har skapat musik som kan falla in i en mer 

generisk riktning, vilket gör mig oroad att jag lägger fokus på fel saker. Att produktion ett 

fungerar som ett bevis på detta är negativt för mig. 
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Till sist har jag beskrivit att min musikaliska identitet kopplas till musik med mycket 

akustiska element. Mina år som bandmedlem har starkt påverkat mig till att tycka om musik 

spelad av människor och en känsla av att musiken lever, vilket jag inte uppfattar i produktion 

ett. 

 

Med ovanstående anledningar skulle jag vilja besvara frågeställningen: 

 

Hur reflekteras min musikaliska identitet i min produktion om jag arbetar efter följande 

arbetssätt: 

 

Produktion med enbart existerande samples samt mjukvarusynthar? 

 

Svarret på den frågan blir att den reflekteras relativt dåligt.  

 

När jag vänder fokus mot produktion två blir diskussionen en annan. I resultatet från 

produktion två presenteras en mer levande och rörlig produktion som känns mer intressant att 

lyssna på. I svaret på föregående frågeställning framgår också hur jag känner mig mer stolt 

över ljuden som har producerats i denna produktion.  

För att återkoppla till hur jag beskriver min musikaliska identitet passar denna produktion bra 

in på ”spännande och rolig”. Den passar dessutom in på ”ambienta gitarrer” samt hur jag 

uppskattar en ”oregelbundenhet” och ”rörelse” i enskilda element.  

Jag tycker till sist att jag i produktion två kan uppfatta en melankolisk samt allvarlig ljudbild. 

På samma sätt beskriver jag min musikaliska identitet. 

 

Av ovanstående anledningar skulle jag vilja besvara frågeställningen: 

 

Hur reflekteras min musikaliska identitet i min produktion om jag arbetar efter följande 

arbetssätt: 

 

Produktion med enbart egen-konstruerade samples samt hårdvarusynthar? 

 

Svaret är att den reflekteras relativ bra. 

 
Resultatet genom komparativ metod 

Under avsnittet ”resultat” går det att urskilja flera likheter och skillnader mellan de två 

klingande resultaten.  

I fallet för denna studie vill jag återgå till min komparativa metod beskriven under 

metodavsnittet i denna text. De tre parametrarna jag använder för min uppsats är soundet på 

ljudfilerna, hur unika ljudfilerna är samt hur ljudfilerna relaterar till min musikaliska identitet. 

   

Till att börja med vill jag jämföra den första parametern sound i de två klingande resultaten.  
De likheter som finns i de två klingande resultaten är till en början att båda produktionerna 

förhåller sig inom ett modernt pop-sound samt att de uppfattas som skitiga, även om den 

första produktionen bara är skitig till viss del.  

Det finns också likheter i valet av instrumentering, i båda produktionerna förekommer gitarr 

och synthar och även trummor. 

Skillnaden blir dock hur instrumenteringen låter. Produktion två blev mycket skitigare än 

produktion ett tack vare skevheten i de olika instrumenten samt de slarviga inspelningarna 

och dåligt framförda instrumentinsatserna. Soundet i produktion två upplevs därför som mer 

akustisk än den första och jag bedömer att den på så vis är mer intressant för mig som 
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lyssnare.  

Ytterligare en skillnad i soundet är att mjukvarusyntharna har ett sound som jag beskriver som 

digitalt. det märks tydligt om jag lyssnar på synthplucket i produktion ett och 

sågtandssynhtarna i produktion två, där de sistnämnda har ett högt frekvensområde som är 

betydligt skönare att lyssna på. 

Till sist vill jag nämna skillnaden i timing mellan de två arbetssätten, som även den påverkar 

soundet. Timingen blev väldigt annorlunda, speciellt i refrängerna, mellan de två 

produktionerna. Produktion två blev mycket mer spelad och levande i bemärkelsen att den 

svajade ordentligt i tempo. Det gör att jag som lyssnare uppfattar den som mänsklig. 

 

Den andra parametern jag använder mig av i den komparativa metoden är hur unika de två 

produktionerna låter. I mitt resultatavsnitt framgår hur produktion ett är något generisk och 

hur vissa av ljuden är lätta att känna igen. Det gör att produktion ett inte är helt unik. De 

samples jag har använt kan vilken annan producent som helst ha använt. Man kan såklart 

argumentera för att det är hur jag använder samples som gör att det låter unikt, men i 

jämförelse med produktion två som är skapad med helt egna, unika samples går det inte att 

säga att produktion ett är mer unik.  

Jag nämner också i resultatdelen hur jag känner mig mer stolt över ljudbilden och de enskilda 

samples jag har skapat i produktion två, kanske främst för att jag upplever de mer unika. 

Att jag känner mig mer stolt över de egna ljuden gör att jag också kan se produktion två som 

närmare min musikalisk identitet, vilket är den tredje parametern i min komparativa metod. 

När jag kopplar soundet i de olika produktionerna till min musikaliska identitet stämmer 

produktion två, enligt resultatet, mer överens med min musikaliska identitet. 

 

Övriga jämförelser som går utanför ramarna för den komparativa metoden men ändå är värda 

att ta upp är att produktion två inte blev tillräckligt nära artistens sound för att jag skulle 

kunna pitcha den. Arbetssättet begränsade mig från att använda de sound som hade krävts. I 

produktion ett gick det däremot bättre trots att denna låten inte blev presenterad för artisten. 

Slutsatsen av detta är att arbetssätt ett är bättre för att passa in i ramen för ett modernt sound. 
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DISKUSSION 
Varför arbetssätten påverkar soundet i min produktion 

Att de olika arbetssätten hade en stark påverkan på soundet var tydligt i mitt resultat. Att  

arbetssätten kan vara bra för olika ändamål blev också tydligt, där det första arbetssättet kan 

passa bra om jag vill ha en produktion som snabbt låter som ett modernt sound. Det andra 

tillvägagångssättet tog lite längre tid och gav ett resultat som var lite svårare att styra, men var 

väldigt effektivt för att få ett sound som var unikt. 

   

Den stora, negativa faktorn för det första arbetssättet är att det låter digitalt, generiskt och 

statiskt. Det kan vara en anledning till att jag inte känner lika starkt för produktion ett jämfört 

med produktion två. Däremot uppskattade jag att produktion fick ett lekfullt sound med en 

kaxig underton. 

Att jag tyckte det arbetssättet jag hade under produktion två var det roligaste märks i hur jag 

känner för resultatet. Att jag dessutom upptäckte att det arbetssättet påverkade produktionen i 

den mest positiva riktningen får ses som ett gott resultat för min egen utveckling. Det var 

mest positiva faktorer i mitt resultat för produktion två, vilket jag behöver ta med mig för 

framtiden.  

Jag kommer att behöva det första arbetssättet för att lyckas bibehålla ett modernt sound i mina 

produktioner. Men jag behöver också det andra tillvägagångssättet mer för att utveckla unika 

sound i mina produktioner. Det är en lärdom som detta arbete givit mig eftersom jag innan det 

inte hade samma erfarenhet av egen-konstruerade samples. 

 

Kopplingen till min musikaliska identitet 
De olika arbetssätten gav olika resultat, vilket var bra för mitt arbete. Det var också bra för att 

utveckla mig själv som producent. I inledningen skrev jag att behöver hitta ett unikt sound 

som jag dessutom kan känna är relaterat till min musikaliska identitet. Jag kan inte säga att 

jag nu har hittat exakt det soundet jag letat efter, eller att det är såhär mina produktioner 

kommer låta från och med nu. Det jag däremot kan säga är att jag vet hur de olika arbetssätten 

påverkar mitt sound, hur jag känner igen min musikaliska identitet i dem samt hur jag i 

framtiden kan använda arbetssätten för att uppnå olika resultat.  

 

Resultatet under detta arbete blev att jag kände mer för produktion två än vad jag gjorde för 

produktion ett. För att återkoppla det till min tidigare beskrivning av musikalisk identitet och 

min relation till begreppet identiteter i musik kan jag använda mig av beskrivningen av 

undersökningen på barn som forskaren Lamont (2002) har presenterat. Forskaren beskriver att 

barns musikaliska identiteter formas under uppväxten av miljöer och intryck barnet vistas i 

(Lamont, 2002). Det kan jag förutsätta att även jag har gjort. När jag i avsnittet efter beskriver 

min egna musikaliska identitet och hur den har påverkats av min bakgrund inom musik kan 

jag hitta en förklaring till varför jag gillar produktion två mer.  

Eftersom jag i större delen av mitt liv har varit kring musik som spelats av människor och 

således låtit levande är det också den typen av musik som jag vill uttrycka i mina 

produktioner. Jag reagerade dessutom på att jag använder mig av atmosfäriska gitarrer i 

produktion två vilket jag också starkt förknippar till min musikaliska identitet. 

Men jag kommer inte heller fram till att jag inte kan identifiera mig med musik som är 

konstruerad av enbart samples och mjukvarusynthar. Jag kommer fram till att jag inte kan 

koppla det lika starkt till min musikaliska identitet. Det visade sig också i detta fall att jag 

misslyckades med att anpassa produktion två efter leadet vilket gjorde att jag inte ens kunde 

pitcha det.  

Eftersom mitt yrke i framtiden kommer att bestå av att anpassa min musik så att den kan vara 

applicerbar på andra artister är inte arbetssättet som användes under produktion två optimalt 
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varje gång. 

Däremot kan en blandning av de två arbetssätten vara en väldigt bra lösning, dels för att dra 

soundet på produktionen i rätt riktning mot artisten jag jobbar åt, men också för att få 

produktionen att låta unik och nyskapande. Denna insikt är den viktigaste jag har fått ut av 

detta arbete.  

 

Jag kan också läsa i avsnittet om min musikaliska identitet att jag förknippat mig med analoga 

synthar, men även gitarren sedan tidigare. Eftersom jag känner starkt för synthar och gitarren 

tyckte jag att det var väldigt roligt att producera produktion två, jag tyckte att det var väldigt 

roligt att producera den första produktionen också, men i det fallet tyckte jag att främst att det 

var kul för att vi gjorde det i grupp. Under produktion två kände jag en annan typ av glädje 

och kreativitet som det var länge sedan jag känt. 

 

Jag tycker också om produktioner som är skitiga och har element som inte är så generiska, 

vilket jag kopplar till min bakgrund som indie-musiker och att jag så länge har lyssnat på 

musik som inte ska vara generisk. Även denna beskrivning passar in på produktion två. 

 

En intressant aspekt som jag fann i denna studie var att den första produktionen blev lite mer 

lekfull och kaxig vilket berodde på att jag kunde hitta lustiga ljud på Splice. Medan den andra 

produktionen blev mycket mer melankolisk och allvarlig, vilket kan bero på att jag förknippar 

gitarren med ett lite mer allvarligt sound. Givetvis hade låtens text och handling en betydelse, 

men om jag bortser från det och bara tittar på produktionen blir ändå det perspektivet 

intressant. 
 
Övriga reflektioner 
En sista övrig reflektion kan vara intressant att göra kring arbetet med produktionerna. Jag 

upplevde att jag mycket snabbare gick vidare och framåt i arbetet med produktion två trots att 

det tog lite längre tid att konstruera en sample än att dra in den från ett bibliotek. Även om det 

senare arbetssättet var mer ineffektivt vid första tanken visade det sig att jag arbetade 

snabbare eftersom jag inte spenderade lång tid på att leta ljud som jag hade gjort om jag hade 

letat efter en sample. 

Jag var dessutom mycket mer brutal och respektlös mot ljuden som jag hade spelat in själv än 

vad jag var med samples jag laddade ner. Detta för att nå ett resultat i ljuden och för att pressa 

mina plug-ins lite extra och få dom att låta onormalt. Det gjorde att jag lyckades få ut något 

extra ur de ljud jag spelade in när jag processade dem i mitt musikprogram. 
 

Slutsats 

Resultatet av denna studie är alltså att arbetet med existerande samples och mjukvarusynthar 

inte resulterade i ett helt unikt sound vilket reflekterade min musikaliska identitet relativt 

dåligt. Det andra arbetssättet, med egen-konstruerade samples och hårdvarusynthar, 

resulterade däremot i ett mer unikt sound som reflekterade min musikaliska identitet relativt 

bra.  

 

Avslutningsvis i detta arbete vill jag belysa den viktigaste insikten av studien vilket är att en 

kombination av båda arbetssättet är det bästa sättet för mig att både hålla mig till ett unikt 

sound, men också närma mig den moderna ljudbilden. Detta utan att ta bort min musikaliska 

identitet. 

Slutsatsen är alltså att mitt musikaliska id är en blandning av de två arbetssätten och genom 

dem kan jag skapa unika sound.
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