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1. Inledning
När jag i gymnasiet övergick mer och mer från rollen som basist till lead*-sångerska upptäckte jag 
att  man som sångerska lätt blir sysslolös på scenen. Under intron, solon och mellanspel blir man 
ofta ståendes, lite obekväm med mikrofonen i handen, medan resten av bandet jammar på. För mig 
var det när jag för första gången såg ett live-klipp av artisten Imogen Heap (då mest känd som loop-
artist) som jag insåg att det inte alltid behöver vara så. Jag blev fascinerad av tanken att använda sin 
röst till att vara mer än just en sångröst; den kan ju vara en gitarr, en hi-hat* eller varför inte en flöjt 
eller cello?
Själv blev jag aldrig frälst av att arbeta med en s.k. loop station*, inlärningskurvan var för lång, 
men poängen är att tekniken inspirerade mig till ett  nytt tankesätt  vad gäller låtskrivning. Sedan jag 
började skriva låtar har jag alltid känt en press att  ha stor variation i mina låtar, nu började jag fråga 
mig själv; kan man inte använda repetition för att skapa variation? Och vem behöver egentligen ett 
band, hur mycket kan jag inte egentligen göra själv med min egen röst? Det här arbetet har främst 
syftat till att utveckla mig själv som låtskrivare och givit mig en möjlighet att testa nya idéer.  

1.1 Bakgrund

Att sjunga à cappella*, utan ackompanjemang, har varit en kyrklig tradition nästan lika länge som 
den kristna kyrkan funnits1. Ordet kommer från italienskan och betyder som i kyrkan, vilket syftar 
till den tid då sång var det enda instrument som tilläts i kyrkan2. Looping* är en yngre tradition som 
först växte fram under tidigt 1900-tal för att sedan förfinas till de digitala loop stationer som 
används idag3. 
Eftersom à cappella endast kräver ett instrument, nämligen rösten skulle man kunna kalla den 
simpel, men man får komma ihåg att för att kunna forma enkla treklangsackord* krävs det alltså tre 
vokalister, medan man hos många andra instrument så som gitarr eller piano kan forma komplexa 
ackord som ensam instrumentalist. Här ger loop-tekniken nya möjligheter, eftersom den låter 
vokalisten “sjunga flera stämmor samtidigt” då man spelar in  en slinga som sedan spelas upp, 
samtidigt som man spelar in en ny. Att  använda exempelvis en loop station ger alltså möjligheten att 
sjunga à cappella i stämmor, helt själv.

1.1.1 Att sjunga utan instrument
Efter à cappella-sångens tusenåriga storhetstid i den tidiga kristna kyrkan4 skulle det dröja till 1800-
talet innan det åter kom på modet inom den västerländska musiken. Återigen var det kyrkan som 
styrde modet och särskilt  i Europas tyskspråkiga delar uppmuntrades både nyskriven musik och 
äldre verk att framföras utan ackompanjemang.5 
Under 1900-talet  började den oackompanjerade sången att synas i exempelvis doo-wop. Denna 
musikstil uppstod på gatorna i USA bland musiker som inte hade råd att  köpa instrument. Istället 
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2 http://en.wikipedia.org/wiki/A_cappella

3 http://www.loopers-delight.com/history/Loophist.html

4 Burkholder, Grout & Palisca (2006) s 28

5 Burkholder, Grout & Palisca (2006) s 654
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gjorde de röstarrangemang som ackompanjerade en lead-stämma. Namnet doo-wop kommer från de 
nonsensord som ofta användes i arrangemangen.6 
Under 2000-talet släppte den isländska popartisten Björk en skiva där i princip alla ljud utgörs av 
människoröster, antingen rena eller processade med olika effekter. Skivan Medúlla innhåller bland 
annat element som Björks egen speciella leadsång, en tjugomanna-kör och en inuitisk strupsångare. 
Skivan fick bra kritik i media och nominerades till två Grammys bl.a. för Best Female Pop Vocal 
Performance. 7 

1.1.2 Loopens födelse
Som jag nämnt ovan är looping en betydligt yngre företeelse än à cappella, men Adam Conner-
Simons skriver att “Musical looping itself isn't a novel concept: Composers have been manipulating 
recorded sound since the days of the gramophone.”8   Michael Peters menar dock att grunden till 
looping, användandet av repetition daterar sig så långt bak i tiden som till människans första 
musikaliska fotsteg; 

“Repeating melodies - monotonous or based on simple harmonies* - and 
repeating song structures became popular in all cultures, not only because 
their patterns were easy to memorize, but because performing them in 
combination with repeating rhythms had strong psychological effects and 
was sometimes meditative or potentially trance-inducing.9 

Peters förklarar vidare att repetition utvecklades vidare som musikaliskt element i flera kulturer 
såsom den javanesiska, ghanska och indiska. I Europa var repetition ett vanligt element fram till 
tidiga medeltiden, efter vilken den europeiska musiken tog en ny  vändning och rytmisk repetativ 
musik från resten av världen ansågs primitiv.10 
Under 1900-talet återvände repetitionen som element inom den europeiska konstmusiken hos 
kompositörer som Ravel och Satie. Inom populärmusiken* återfanns repetitionen inom de nya 
musikgenrerna blues och jazz. De första looparna tros ha gjorts på grammofonskivor under andra 
världskriget. Edgard Varèse stod för den första rullbandskompositionen. Med den nya 
rullbandstekniken kunde man ändra förinspelade ljuds hastighet, bakvända dem eller kombinera 
dem. Hur den så kallade rullbands-loopen uppfanns är dock oklart, men man tror att idén att  ta en 
bit av ett rullband som man redan spelat  in på klippa upp den och sammanfoga till en stängd slinga, 
en loop, är lika gammal som rullbandaren själv. Den första primitiva loopstationen uppfanns av en 
av Terry Rileys tekniker och bestod av två sammankopplade rullbandare. Under 1960-talet  fortsatte 
Riley att utveckla olika metoder för looping tillsammans med Steve Reich som utvecklade metoden 
phasing där loopar spelas tillsammans för att sedan förskjutas i långsamt ändrande mönster. Under 
nästa årtionde inledde Brian Eno och Robert Fripp ett samarbete som ledde till LP:n (No 
Pussyfooting) 1973, vilken klassas som ett stort steg för de båda musikerna.11  Fripp gick sedan 
vidare till att uppfinna tekniken Frippertronics som han själv försökt förklara med beskrivningen att 
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10 ibid
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man spelar in på vänster maskin, signalen går sedan vidare till den högra maskinen varifrån den 
spelas upp igen till den vänstra maskinen för att spelas in igen. Denna process upprepas sedan om 
och om igen samtidigt som ljudet spelas upp från första not.12 
Till slut anses Matthias Grob vara den som utvecklade den första loop stationen LOOP Delay* för 
schweiziska PARADIS i början av 1990-talet. Denna prototyp köptes sedan upp av Gibson / 
Oberheim och blev ECHOPLEX Digital Pro*.13

1.1.3 Personlig bakgrund
Jag som har utfört detta examensarbete heter Emma Carlsson. Jag började sjunga och spela piano 
vid 12 års ålder, men snabbt fick pianot ge vika för elbasen, vilket jag tog lektioner i under 3 1/2 år. 
För att kunna utveckla låtarna som jag börjat skriva på bas vid 13 års ålder lärde jag mig att spela 
lite gitarr, men fortsatte att se bas och sång som mina huvudinstrument. I gymnasiet gjorde jag ett 
projektarbete i låtskrivning där jag skrev om och tonsatte tre scener ur olika Shakespeare-dramer 
samt en sonett. Efter gymnasiet har jag studerat Musikvetenskap vid Stockholms Universitet i ett  år 
och i skrivande stund studerar jag Musik-och ljudproduktion vid Högskolan i Skövde. 

1.2 Forskningsöversikt

Förvånansvärt nog finns det inte särskilt mycket litteratur att finna om à capella, utan det tycks vara 
en konstform man förväntas lära sig genom att utöva då det finns hyllmeter med noter att tillgå på 
Sveriges bibliotek14. Richard Sparks har skrivit boken The Swedish choral miracle, där han studerar 
svenska vokala verk och i de flesta musikhistoriska verk kan man givetvis finna notiser om 
vokalbaserad musik, så som i History of Western Music av J. Peter Burkholder, Donald J. Grout och 
Claude V. Palisca, vilket är en av de böcker som tjänat mig stort  under skrivelsen av detta 
examensarbete. Gemensamt för dessa två verk är dock att de endast behandlar konstmusik. För 
referenser om à cappella-sång inom populärmusik har jag använt mig av boken What’s that sound? 
skriven av John Covach.
En masteruppsats från Musikhögskolan i Piteå, Scat-a-lee-dat - an inquiry  into the art of scat 
singing,  författad av Emma Larsson har givit  mig många intressanta infallsvinklar, både i mitt sätt 
att  förhålla mig till min röst vid komponering, men också i mina resonemang kring vokalist kontra 
instrumentalist.
För att hitta information om looping finns det en plats som har i princip allt man kan tänkas vilja 
veta; loopers-delight.com. Hemsidan,  som startades år 1996 av Kim Flint15, innehåller intervjuer 
med kända loopartister, artiklar om loopingens historia och forum med tips och trix för loopartister. 
En artikel i the Boston Globes nätupplaga har också varit till stor hjälp för att få en bättre översikt 
av looping som fenomen, samt lyssningstips.
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1.3 Frågeställning och mål

Mitt arbete har kretsat kring två frågeställningar;

• Hur kan jag använda min sångröst perkussivt*/rytmiskt och ackompanjerande*? 
Detta har varit huvudfrågan som min produkt baseras på. Genom att försöka svara på denna fråga 
hoppas jag få ökad förståelse för hur rösten kan användas, både som ett element i låtskrivning och i 
arrangering. Att ställa sig denna fråga ger också ökad kännedom om den egna rösten, dess 
möjligheter och begränsningar. Denna fråga har en viss avgränsning, då jag använder min egen röst 
för att besvara den. Mitt eget tonomfång* sträcker sig från lilla D (D3) till tre-strukna D# (D#6), 
med ett  solocentrum* mellan lilla B (B3) till ett-strukna B (B4), vilket klassar mig som en 
altsångerska16. Rösten ska inte användas perkussivt, i egenskap av instrument som slås eller skakas, 
utan perkussivt ur beaktande av funktion, alltså som ett rytminstrument.

• Hur kan man använda en loop station i låtskrivandet?
Eftersom jag ser mig själv som låtskrivare i första hand, så blev det naturligt att jag fördjupade mig 
i hur användningen av loop station påverkar just  låtskrivandet. För att framföra min produkt live , 
vilket är ett  framtida mål, skulle en loop station vara en lösning och det är därför nödvändigt att ta 
reda på hur detta skulle gå till. Denna fråga besvaras inte av produkten, utan med stöd av de 
intervjuer som genomförts med loopartister, samt artiklar om looping. 

1.4 Definition av viktiga begrepp

Ord som återfinns i detta avsnitt  markeras första gången de förekommer i ett kapitel med en 
asterisk*. 

À cappella: solo- eller körsång som framförs utan ackompanjemang. Jämför med definitionen av 
vokalmusik

Ackompanjerande: Adjektiv av ordet ackompanjemang som avser ett musikaliskt arrangemang. 
Solosång är inte att betrakta som ett  ackompanjerande instrument, medan en gitarr eller ev. en kör 
kan anses vara ackompanjerande.

Arpeggio: mus. teknik där tonerna i ett  ackord inte spelas tillsammans i harmoni (se def. nedan), 
utan spelas eller sjungs i följd en efter en.

Beatboxing: fr. eng. Att beatboxa innebär att  med stämband, munhåla, läppar och tunga återskapar 
det ljud som en trumma (samt ibland även bas och sång) kan åstadkomma. Ibland förekommer även 
termen human beatbox

Behringer FCB1010: Fotpedal för midi-kontroll17. Midi är ett standardiserat protokoll för 
kommunikation och synkronisering mellan synthar, datorer och annan elektronisk 
musikutrustning18.
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Bounce(a): försvenskat ord av eng. bounce = studsa. Funktionen bounce finns hos i stort sett alla  
moderna ljudinspelningsprogram och används för att  spara ned ljudet från en eller flera 
inspelningskanaler till en fil.

Bpm: från eng. Beats per minute, på svenska slag per minut. Inom musik används bpm som en 
tempobeteckning som anger hur många fjärdedelsnoter som ryms under en minut. 

Delay: fr eng. fördröjning. Effekt som baserar sig på loopteknik. Baserat på angivet notvärde spelar 
effekten in en  slinga och spelar sedan upp den igen så många gånger som hinns med under den av 
användaren angivna tidsramen.

Demoproduktion: Demo, kortform av demonstation. En demoproduktion är en enklare produktion 
som syftar till att demonstrera en låt. Detta skulle även kunna kallas för förproduktion, en 
produktion/inspelning som görs innan den “riktiga” produktionen.

Didjeridoo: alt. stavning didjeridu. Australiskt blåsinstrument19

Dubb: En inspelning vars syfte är att efterlikna en tidigare tagning. Två tagningar kan dubbas för 
att uppspelade låta som en, men två skilda instrument kan också dubba varandra för att förtydliga en 
melodi. 

Harmoni: enl. Saol; samklang20. En musikalisk harmoni består av minst två olika toner spelas 
samtidigt för att bilda en klang.

Hi-hat: slagverksinstrument med två cymbaler horisontellt placerade ovanför varandra. Med en 
pedal kan cymbalerna slås ihop, men hi-haten spelas framförallt med trumstockar eller stålvispar21.

Intervall: De musikaliska intervallen är liten och stor (samt ren) sekund, ters, kvart, kvint, sext, 
septima, oktav, nona (osv). Dessa mäts i halvtoner

Juxtaposerande stämmor: två olika stämmor som spelas tillsammans för att markera deras 
skillnader.

Klaviatur: enl. Saol; uppsättning tangenter på piano m.m22. Ofta talas om “ett klaviatur” med vilket 
man menar ett klaviaturinstrument, t.ex. piano eller keyboard. 

Korsföring: inom musikteori används begreppet korsföring för att beskriva när stämmor korsar 
varandra i tonhöjd.

Lead: från eng. ledstämma. I musikaliska sammanhang syftar lead ofta till huvudstämman i ett 
arrangemang.
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Looping: Användandet av loop station eller band-loop i musik.

Loop station: (från eng. En svensk översättning skulle kunna vara slingpedal eller kanske mer 
lämpligt loop-pedal) En musikpedal som spelar in det som spelas upp under en period för att  sedan 
spela upp det i en repeterande slinga, en loop. 

Mastering: Saol definierar en master som en “förlaga framställd för kopiering”23, vilket är en 
ganska tydlig beskrivning av ordet. När en masteringstekniker masterar en ljudfil är det  den färdiga 
mixen han/hon arbetar med. I det här läget gör man finjusteringar av volym, frekvenser och 
stereobredd.24 

Mixning: balansering av ljud och musik med syfte att av flera ljudspår skapa en helhet. Vid 
mixning reglerar man bl.a. volym, frekvensinnehåll och effekter. 

Modal:  fr. latin modus= mått. Mus. begrepp för musik där endast tonerna i en viss skala ingår (ofta 
någon av de s.k. kyrkotonarterna)25

Oberhiem Echoplex: En av de tidigare loop stationerna. Uppfunnen av Matthias Grobe 1994, senare 
uppköpt av Oberheim och slutligen Gibson.26

Panorering: spridning av ljudsignal (mono eller stereo) till stereo- eller multikanalslyssning27 . Detta 
görs genom att styra hur mycket av ljudsignalen som går ut till de olika högtalarna. 

Perkussivt: Adjektiv av ordet perkussion som är ett  samlingsord för bland annat trummor, shakers 
och klockspel.

Populärmusik: Musik som tilltalar den breda massan. Allmänt genrebegrepp som innefattar allt  från 
rock till R’n’B. Populärmusikens historia brukar räknas från slutet av 1800-talet  / början av 1900-
talet.

Puka: enl. Saol; kittelliknande slagverksinstrument28. För att beskriva närmare kan tilläggas att en 
puka har en bestämd tonhöjd, vilken kan justeras genom att justera trumskinnets spänning.

Riff: enl. Saol; rytmiskt motiv i jazz som ständigt upprepas29. Idag är uttrycket  inte endast 
förbehållet jazzmusik, utan anänds för att beskriva korta upprepade ackord- eller melodislingor av 
mer eller mindre upprepande karaktär i många typer av populärmusik.
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Scatsinging: Inom jazz vanligt förekommande moment där sångerskan/sångaren improviserar, fritt 
eller kring huvudmelodin, över en given ackordföljd. Vokalisten imiterar ofta de andra instrumenten 
med nonsensord, varifrån prefixet scat är taget.

Solocentrum: enl. Ingelf; det allra bästa läget för en solomelodi30 [för ett givet instrument].

Synkop: mus. förskjutning av rytmen inom en takt

Tonomfång: mus. omfång beskriver ett instrument eller en persons kapacitet att frambringa toner. 

Treklangsackord: Ackord bestående av tre toner i en s.k. ters-stapling, vilket utgör grunden i de 
flesta ackord. Detta innebär att tre toner med en stor eller liten ters (tre eller fyra halvtoner) emellan 
sig spelas tillsammans i harmoni.

Unison: enl. Saol; enstämmig/samfälld sång31. Alla instrument eller röster spelar samma stämma.

Vevlira: Äldre musikinstrument32. Även känt under sitt engelska namn, Hurdy-gurdy

Vokalmusik: musik där sång är en väsentlig komponent. Svenska akademins ordlista betecknar 
vokalverk som ett musikverk för sång33

Yamaha DX-7: Synth tillverkad av Yamaha 1983-84 som blivit stilbildande då det var den första 
kommersiellt framgångsrika digitala synthen.34

1.5 Metod

1.5.1 Fallstudie
För att bäst besvara min första frågeställning har jag skrivit, arrangerat och spelat in en helt vokal 
låt, ingen bok eller intervju kan ju riktigt svara på hur jag kan använda min röst. Låten har spelats in 
med hjälp av inspelningstekniker/mixare* Rickard Carlsson, en klasskamrat som gjort detta som en 
del av sitt eget examensarbete. Inspelningen var från början planerad att genomföras i Rickards 
hemstudion, men i slutändan spelades endast leaden där medan resten av arrangemanget spelades in 
hemma hos mig själv med hjälp av min egen utrustning. Efter inspelningen stod Rickard för 
mixning och mastering*.

1.5.2 Intervjuer
Under arbetets gång har fyra intervjuer gjorts med fyra personer; tre loopartister/låtskrivare, varav 
två även sångerskor och en beatboxare*, eller muntrummis som han själv föredrar att kalla sig. 
Intervjuerna har gjorts över telefon och mail efter att  kontakt etablerats genom gemensamma 
kontakter eller internetsidan Facebook.
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1.5.3 Litteratur
Den litteratur som använts för att genomföra detta arbete är både tryckt; i ämnena musikhistoria och 
sångteknik, och digital; i form av artiklar om röstanvändning, loopteknikens historia och 
looptekniken som fenomen. Jag har även läst i instruktionsboken av en loop station

1.6 Tidsplan

Detta är den tidsplan som skrevs vid arbetets påbörjande. Det har påpekats att intervjuerna borde 
genomföras innan produkten, vilket  ju inte stämmer med tidsplanen. Detta togs i beaktande, men på 
grund av tidsbristen sågs det inte som en god idé att senarelägga deadlinen för kompositionen av 
produkten. Dock bör nämnas att efter demoproduktionen* tillkom ett  otal stämmor och 
arrangemanget genomgick en stor förändring. Stämmor togs bort och lades till ända till sista 
inspelningsdagen.

v 15  11-17/4-2011 Skriva klart låten Rain song
  Producera demo av Rain song
  Skriva arbetsplan
  Hitta intervjupersoner

v 16 18-23/4-2011 Ons-deadline för kontakt med intervjupersoner
  Ons-deadline för demoproduktion av Rain song
  Hämta ut böcker från biblioteket

v 17 25/4-1/5-2011 Tis-Ons - Stipendiedagar - kritik på demoproduktion
  Intervjuperiod börjar
  Läsa på litteratur/söka fakta
  
v 18 2-8/5-2011 Inspelning av låt Rain song med Rickard
  Fortsättning intervjuperiod
  Läsa på litteratur/söka fakta
  Tors - Börja skriva på rapporten
  
v 19 9-15/5-2011 Forts. inspelning av Rain song
  Mixning tillsammans med Rickard
  Sista veckan i intervjuperiod
  Rapportskrivning

v 20 16-22/5-2011 Mån - deadline för utkast av rapport
  Tis - presentation av rapport
  Tors - egen deadline för rapport
  Fre - Inlämning av rapport

v 21 23-29/5-2011 Läsa igenom respondents arbete
  Tis - Opponering
  Möjlighet för komplettering
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1.7 Loggbok

I mitt arbete har loggboken inte används aktivt, utan främst som ett medel för att jag själv ska hålla 
reda på vad jag gör och som en kommunikationsmetod med mina handledare. Då loggboken uppgår 
till cirka 20 sidor har jag valt  att inte inkludera den i själva rapporten, utan istället återfinns den 
bifogad som bilaga 7.3 för den som vill läsa.
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2. Undersökning
2.1 Intervjuer

De intervjuer som har gjorts har haft flera syften. Svante Drake, muntrummis (beatboxare*) sedan 
1990 som bland annat gjort  samarbeten med Björn Skifs, Timbuktu och Carola35  har intervjuats 
främst i egenskap av artist som använder sin röst perkussivt*. 
Clara Lindsjö och Theresa Andersson har intervjuats i egenskap av loop-artister och sångerskor som 
bl.a. ackompanjerar sig själva vokalt*. Clara vann som 19-åring rockkarusellen 201036  och har 
spelat live med loop station sedan 200937. Theresa Andersson är en svensk artist som sedan 20 år 
tillbaka är bosatt i Lousiana, USA. Hon började använda loopstation 2007-2008 och har sedan dess 
släppt en skiva där hon använder sig av tekniken (en andra skiva är vid författandet av denna 
rapport under inspelning).38 Hållbus Totte Mattsson har intervjuats både i egenskap av loopartist, 
men också i egenskap av lektor på Högskolan i Dalarna där han bland annat håller kurser i 
loopteknik och skrivit en artikel om looping*39.

2.2 Fallstudie

Fallstudien har bedrivits parallellt med resten av undersökningen. Resultatet av fallstudien är min 
produkt, den inspelade låten Rain song som återfinns som bifogad bilaga 7.1.1.
Ett embryo till låten fanns redan innan examensarbetets påbörjande i form av text till första versen 
och delar av refrängen samt den inledande loopslingan. Detta arbetades sedan vidare på, där text 
skrevs först, följt av flera av de “loopande” stämmorna (ex. let it go). Efter detta arbetades 
arrangemanget fram efter hand, stämmor skrevs till, togs bort och tillkom igen med ny funktion 
ända till sista inspelningsdagen. Nästan alla stämmor spelades in i tre dubbar*, för att ge en bättre 
stereokänsla. Många stämmor upprepas under låtens gång, dessa spelades in i tagningar om upp till 
fyra takter som jag sedan kopierade och klippte ihop till det fullständiga arrangemanget. När alla 
stämmor var inspelade och klippta, bounceade* jag ut dem spår för spår och skickade dem till 
Rickard som sedan inledde mixningsarbetet*. Efter att ha skickat ett par versioner fram och tillbaka 
mellan oss satt jag med under slutmixningen då vi justerade delay* och volymbalans.
Tonarten valdes utifrån min rösts möjligheter och begränsningar, där D-dur gav möjlighet till både 
över- och understämmor och dessutom var den tonarten jag tyckte att leaden* klingade bäst i. Valet 
av tempo tog längre tid. Ända fram till och med demoproduktionen* var tempot 50 bpm*, men när 
jag provade att  öka det till 65 bpm, fann jag att refrängen fick ett nytt “sväng”, stämmorna fick mer 
rum och de blev till och med lättare att intonera.

Under studien har jag både arbetat empiriskt genom att kreativt komponera stämmor och komp, 
men också lyssnat på några av de artister som gjort  liknande musik, exempelvis Björk, Imogen 
Heap, Theresa Andersson och Clara Lindsjö och försökt efterlikna några av deras metoder för att 
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skapa ackompanjerande* och perkussiva stämmor. Eftersom intervjuerna inte kunde genomföras 
innan kompositionen har dessa inte kunnat vara vägledande, utan snarare bekräftat det jag själv 
funnit i mitt arbete samt givit nya infallsvinklar på mina resultat.

Härnedan följer en närmare redogörelse för de medel jag använde för att använda min röst 
perkussivt och ackompanjerande. Dessa metoder har både varit en del av kompositionen och 
arrangemanget och kan delas in i tre huvudpunkter.

2.2.1 Separera stämmor
Grundstämman (det första som hörs i låten och upprepas genom stora delar av den) var det första 
som skrevs på Rain song, varför det faller sig naturligt att börja med att diskutera den. Stämman är 
ett  arpeggio* över ett D-ackord (tekniskt sett Dadd9no3), vilket markerar låtens tonart D-dur. 
Arrangemangs- och inspelningsmässigt valde jag att dela upp denna stämma i tre separata stämmor 
där den första  tar de två första tonerna, stämma två tar ton nummer två och tre medan den sista 
stämman sjunger ackordets första och sista ton. På detta vis upplevs arpeggiot mer perkussivt och 
rytmen blir tydligare. Detta “paket” av stämmor, som sedan panoreras* ut olika för att skapa ett 
rum ,är vad jag valt att betrakta som  något av en grundstämma som resten av låten byggs kring. 
För att  få fram något som påminner om en hi-hat*, något som ger diskant i rytmen, valde jag att 
använda mig av en kombination av ett “beatboxigt”* tshi-ljud, som ibland används som en 
hyssjning, och en inandning. Taktiken att använda andning perkussivt återfann jag även hos Björk 
och Imogen Heap40. För att få fram ett perkussivt sound i sångstämmorna har jag använt musklerna 
i läpparna för att “poppa” fram b-ljudet på den tydligast perkussiva stämman, som har texten 
“bombamboomboom”. På detta sätt  har jag försökt få ett förstärkt anslag, vilket både hjälper till att 
få ljudet mer likt en trumma eller bas, men också ger en hela arrangemanget en stödjande “knuff”. 
Dessa två stämmor kompletterar varandra och utgör mitt “trumset”. En första idé var att  spela in 
dem som en stämma, men då jag fann att separation av stämmor gav en tydligare rytmisk känsla 
valde jag att spela in dem separat. På detta vis kunde jag även spela “hi-hat” och “trumma” 
samtidigt, vilket påminner mer om ett riktigt trumset. Slutligen ville jag på detta vis även ge 
Rickard bättre möjlighet att göra en tydlig mix. Svante Drake nämner i intervju att det instrument 
som är svårast att återskapa är cymbaler41. Även om jag själv aldrig strävade efter att  härma 
autentiska instrumentklanger var detta ett problem även för mig då detta instrument har en god 
funktion för att “lyfta” en refräng. Den översta refrängstämman (se närmare beskrivning i avsnitt 
2.2.2) fick ta den här rollen genom sitt inledande höga register, dess glittriga diskantkaraktär och 
dess betoning av synkoper*.

2.2.2 Juxtaposerande stämmor*
Själv började jag efter ett tag att med Enos ord i minnet utnyttja repetition för att markera 
förändringar. Genom att upprepa ett mönster mot olika ackordbakgrunder upptäckte jag att både 
melodin och harmoni*-växlingarna tycktes framträda tydligare. För att tydliggöra refrängens melodi 
använde jag mig här av juxtaposerande stämmor. Lead-stämman utgörs av en punkterad rytm som 
går i kontrast mot den raka grundstämmans fjärdelsnoter. En ackompanjerande stämma som inleds 
med samma vokalljud och ton som leaden ger en ny dimension eftersom den innehåller ett längre 
notvärde än övriga stämmor (en punkterad helnot sammanbunden med ytterligare en helnot) och 
sedan upprepas osynkroniserat med övriga stämmor (var fjärde takt). En överstämma (till viss del 
korsförd*) till detta inträder på synkop och inleds med ett kvartsförhållande* till sin understämma 
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då ackordet här är A-dur, men tack vare att  låten går i D-dur upplevs det snarare som en kvint* i 
tonarten, som sedan förbyts till en kvint i ackordet  när överstämman sjunker en sekund*. Dessa två 
stämmor växlar mellan att juxtaposera varandra, ligga unisont* och i terser*.
Även i sticket fungerar stämmorna juxtaposerande där leadens ord upprepas i längre notvärden av 
två körstämmor, som från början var tänkta att spelas av en stråksektion. Här valde jag vid 
inspelningen att sjunga väldigt “luftigt” av flera anledningar. Jag fann att  genom att sjunga på detta 
vis undvek man att stämmorna konkurrerade ut leaden som sjungs med en tätare klang. Den 
“softare “ sångstilen gav också fyllighet till stämmorna, vilket var en upptäckt jag senare fick 
bekräftad av Theresa Andersson42.

2.2.3 Text som ger rytm och instrumentkänsla
Tredjeversen har en B-del som kontrasterar mot tidigare verser för att ge en musikalisk utveckling 
och bygga upp  inför refrängen. Under denna del har jag valt  text som har en inneboende rytmik 
med många hårda konsonanter som skapar tsk-ljud. En korsförd stämma har också lagts till för att 
ytterligare betona rytmen. Detta parti var från början tänkt att domineras av ett piano som skulle 
spela det leaden och stämman nu sjunger. B-delen avslutas med orden “happening to me” som 
sedan upprepas med hjälp av ett delay, vilket ger en viss metallisk karaktär, liknande en elgitarr.
En stämma som inträder i andra versen hade länge arbetsnamnet “gitarr”, då den skulle symbolisera 
en nylonsträngad ackustisk gitarr. Textraden “let it go” valdes av taktiska skäl eftersom de mjukare 
konsonanterna påminner om fingrets anslag på nylonsträngen. 
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3. Resultat
3.1 Hur kan man använda en loopstation i låtskrivandet?

Här presenteras olika infallsvinklar på vad en loop station* innebär för en låtskrivare/artist. Dessa 
svarar sammantaget på min andra frågestälnning och en närmare analys och sammanfattning av 
svaren återfinns i kapitel 4 Analys.

3.1.1 Repetition som förändring
“Repetition is a form of change” har Brian Eno sagt efter att  han upptäckt att variationer i timing 
och klang blir mer framträdande efter hand. Att fastna i just repetition är dock paradoxalt nog vad 
mina intervjupersoner nämner som en av farorna med looping*. Clara Lindsjö säger att 

“Loop funkar lite så att vid framträdanden är folk otroligt fascinerade den 
första och kanske den andra låten, sen så är det jätteviktigt att man försöker 
göra spännande saker längre fram eftersom dom då har världens 
förväntningar på följande repertoar”43

Theresa Andersson säger att hon “forsöker att hålla varje låt unik så att det inte blir förutsägbart”44. 
Amerikanska loopartisten Dennis Moser säger att "It's important to use it  as a performance 
technique rather than an end unto itself”45.

I en artikel i The Boston Globe påpekar journalisten Adam Conner-Simons att loop station är ett 
ekonomiskt alternativ för soloartister, eftersom det på sikt  blir billigare än att anställa ett  kompband. 
Så var fallet för amerikanska artisten KT Tunstall46, men även svenska Theresa Andersson bekräftar 
denna aspekt;

Det började [ang. sin egen användning av loop station] av praktiska skäl 
för ca 4-5 år sedan då jag blev inbjuden till en kortare sverige-turné. Det 
fanns ingen budget att ta med ett band och jag kände mej motiverad att hitta 
på något utöver singer/songwriter-stilen av framträdande.47

Emma Larsson skriver i sin masteruppsats om scatsinging* att en av de stora skillnaderna mellan  
vokalisten och instrumentalisten är att den förstnämnde står tomhänt och måste höra alla 
ackordförändringar och noter utan att som instrumentalisten kunna se dem i sin fingersättning. Å 
andra sidan, påpekar hon, har vokalisten fördelen av att ständigt vara i direktkontakt med sitt 
instrument.48 
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Hållbus Totte Mattsson nämner att han genom att använda loop  station får möjlighet till omedelbar 
“feedback” på låtidéer och påpekar att  det är viktigt att ta vara på det “flow” man får då man arbetar 
med maskinen. För honom ger en loop station möjlighet att spela stycken han annars aldrig kunnat 
framföra själv. Mattsson spelar vevlira* (hurdy-gurdy), med en loop station kan han använda flera 
av instrumentets funktioner samtidigt.49 
För Clara Lindsjö har loop stationen givit  ett nytt utrymme för kreativitet då hon med hjälp  av den 
kan sjunga vilka harmonier* hon vill, utan att behöva tänka på någon fingersättning. Samtidigt 
ställer de begränsade möjligheterna hos loop stationen (som antalet möjliga loopar) nya krav på 
låtskrivarens kreativitet och förmåga att effektivisera en låt.50 
För Theresa Andersson har loop stationen skänkt en frihet då hon med hjälp  av den kan visa upp 
sidor av sig själv som tidigare inte fick plats på scen. Eftersom hon nu kan använda rösten för att få 
fram harmonier har hon börjat att “leka” med sin röst på nya sätt och i nya register.51 
Både möjligheterna och begränsningarna hos en loop station skapar alltså kreativitet. 

Att använda sig av en loop station är dock inte bara att se som ett  hjälpmedel för soloartister, 
Andersson beskriver det som att den bör betraktas som ett eget instrument. Man måste hela tiden 
vara fokuserad när man använder pedalen. Det hela underlättas inte av att hon dessutom använder 
sig av två separata loop stationer som inte synkroniserar med varandra (något som Andersson 
påpekat för tillverkaren, men som ännu inte är ett tillräckligt vanligt problem för att man ska se över 
det). 52 Att använda loop station kräver också mycket planering av utövaren. “Det är väldigt viktigt 
att  repetera uppläggningen av en låt för att få det att stämma. Jag spenderar ofta flera veckor på en 
låt innan jag är nöjd.”53 säger Andersson i intervju. 
Hållbus Totte Mattsson påpekar också att  en loop station kan leda till ett introvert musicerande där 
teknikens möjligheter blir ett självändamål54

3.2 Hur kan jag använda min sångröst perkussivt*/rytmiskt och
ackompanjerande*?

Denna fråga besvaras till viss del under avsnitt  2.2.1-2.2.3, men tydliggörs lättast  i den inspelade 
produkten som är ett resultat av fallstudien. 

3.2.1 Produkt
Resultatet av fallstudien är, som tidigare nämnt, arbetets produkt; låten Rain song, se bilaga 7.1. 
Låten var från början tänkt att innehålla fler instrument än sång, där rösten ändå skulle ha en 
dominerande roll, men allt eftersom arbetet framskred insåg jag i likhet med Björk55 att  när jag tog 
bort alla instrument och lät dem ersättas med sång fick jag fram en friare ljudbild. Att utesluta övrig 
instrumentering har även bidragit till att tydliggöra stämmornas funktioner. Viktigt  att nämna är att 
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jag inte försökt vara ljudhärmande eller använda verklighetstrogna ljud, så som Svante Drake56. Jag 
har snarare strävat efter att skapa en textur av röster som kompar leaden*. 
Låten är drygt tre minuter lång och är uppbyggd efter formen intro-vers-brygga-vers-brygga-ref-
mellanspel-vers-brygga-ref-stick-brygga-outro. Texten som både förstärks och ibland motsägs av de 
ackompanjerande stämmorna handlar om att befinna sig i en situation, så skrämmande att  man inte 
vill erkänna den ens för sig själv.
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4. Analys
Connel-Simons citerar loop-gitarristen David Kirkdorffer som skämtsamt säger; “With a pedal, 
nobody's ever late for rehearsal”57. Detta tycker jag representerar mitt samlade intryck av hur en 
loop station* kan påverka låtskrivningsprocessen. När man själv kan spela “alla instrumentent”, 
samtidigt, kan man uppnå lite av den “perfekta jam-sessionen”; alla musiker är alltid på samma 
våglängd, eftersom de är en och samma person och man riskerar inte att glömma bort en tidig idé, 
eftersom den finns kvar i loopen.  Hållbus Totte Mattsson nämner att  en av de viktigaste sakerna att 
tänka på då man arbetar med en loop  station är att ta vara på det  “flow” den ger58. Det man givetvis 
missar är såklart det utbyte man får av att arbeta med andra musiker. 
För att jag själv ska kunna använda en loop station för att framföra min produkt, låten Rain song 
live, krävs stor planering. Låten är inte skriven med hjälp av en loop station, men med tekniken i 
bakhuvudet, många stämmor loopas och återanvänds över olika ackordföljder med ett fokus på 
struktur och textur. Theresa Andersson nämner i intervju att  hon ofta skriver större delen av en låt 
först och sedan börjar arrangera den med hjälp  av sina pedaler59, så mitt eget tillvägagångssätt  bör 
inte vara ett  hinder. Givetvis måste jag ta i beaktande att en loop  station har vissa begränsningar, det 
går exempelvis inte att spela in hur många spår som helst samtidigt i den, ibland måste man spela i 
två stämmor på samma fras för att få med allt. Mattsson påpekar även att  man aldrig får glömma 
publiken när man loopar i livesammanhang60 och Clara Lindsjö håller med: “ Man får inte slänga ut 
alla ess ur rockärmen direkt”61.

Genom min fallstudie har jag funnit ett flertal tekniker för att använda rösten. Några gånger har jag 
önskatatt jag inte valt bort  möjligheten till övriga ackompanjerande* instrument, men precis som 
Clara Lindsjö har jag ändå tyckt att “rösten är det ultimata instrumentet eftersom så få andra 
instrument kan signalera så mycket känslor”62. Genom att använda rösten både som melodi och 
textbärande lead*-stämma, ackompanjemang och rytmsektion har jag haft  möjlighet att kontrollera 
känslan i alla delar, lägga in text som annars varit svår att  få med och ibland till och med låtit texten 
motsäga sig själv. Det tror jag inte att en gitarr hade kunnat göra. 
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5. Sammanfattning
Det här examensarbetet har verkligen givit mig chansen att lära känna mig själv på djupet, både 
som låtskrivare, arrangör och utövande musiker. Jag har lärt mig många nya sätt att se på mitt eget 
musicerande och känner mig på många sätt starkare som låtskrivare. Detta är första gången jag har 
skrivit och arrangerat än låt  för à cappella*. Att  utmana mig själv på det här viset har vid flera 
tillfällen , men efter att ha bevisat för mig själv att  detta är något jag kan göra har det stärkt mitt 
självförtroende. Jag har också i likhet med Theresa Andersson upptäckt nya sätt att använda min 
röst och lärt mig att inte vara bunden till att allt ska låta “fint”63. 
Enligt tidsplaneringen skulle komponeringsmomentet  avslutas innan en demoproduktion* gjordes, 
efter vilken den slutgiltiga produktionen skulle spelas in tillsammans med producent/mixare* 
Rickard Carlsson, detta efterföljdes dock ej. När demoproduktionen påbörjades drabbades jag av en 
kombination av prestationsångest  och tvivel. Jag tyckte plötsligt att  det jag gjort inte höll måttet och 
började därför om med i princip hela arrangemanget. När inspelningen sedan började hos Rickard 
började jag återigen tvivla på mig själv, främst på min förmåga att sjunga harmonier*, så till den 
grad att jag inte kunde prestera. Leaden* lade jag därför i Rickards hemmastudio, men nästan alla 
stämmor valde jag att lägga hemma i mitt eget vardagsrum. Här kunde jag slappna av och känna 
mig trygg nog att improvisera fram de stämmor jag tyckte saknades eller behövde ändras och göra 
en bättre sånginsats. 
Jag har på nytt  bevisat för mig själv att jag aldrig kan lura mig själv till att arbeta metodiskt och 
följa tidsplaner, men ändå på något mystiskt sätt alltid blir klar i tid. I framtiden hoppas jag ändra 
den här ovanan och utnyttja den kapacitet till effektivt arbete som jag faktiskt har, till att arbeta 
effektivt och strukturerat i ett jämnt flöde, inte bara de sista dagarna innan deadline.
I efterhand ångrar jag att jag inte valde en frågeställning eller metod som gav en större interaktion 
med musikbranschen. Mitt arbete har varit av tydlig musikalisk karaktär och därför på sätt och vis 
försatt mig i en position där jag levt i en bubbla med liten förankring till omgivande musikvärld.
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7. Bilaga
7.1 Produkt

7.1.1 Rain song - mp3 
http://soundcloud.com/emmacarlsson/rain-song

7.1.2 Rain song - Låttext 
Text och musik
Emma Carlsson

I hear the clock ticking and I can’t fall asleep
I hear your words screaming in my head going over and over again
and I don’t breath

You leaned in too close, now I can’t let you go   (let it go, let it go)
You made my walls cave in and broke me down, I didn’t even put up a fight
and I don’t speak

Cause I’m afraid that if I say it out loud it will be true
And I’m afraid of what you’ll say and do
Am I losing you?

I can’t rember the last time I felt this low   (low so low so)
I can’t stop the flood raining over my heart tonight
It’s really quite confusing, and I can’t stop
It could be quite amusing, except it’s hapening to me
I’m on my knees

And I’m afraid that if I say it out loud it will be true 
Cause I’m afraid of what you’ll say and do
Am I losing you?  

Have I lost you?

“Excuse me” “Thank you”     (excuse me)
All these polite things we say      (thank you)
I can’t hurt you       (I can’t)
enough to make me feel ok     (o-k)

Cause I’m afraid that if I say it out loud it will be true
And I’m afraid of what you’ll say and do
Am I losing you?

Am I losing to you
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7.2 Intervjuer

7.2.1 Clara Lindsjö

Får jag publicera ditt namn i rapporten, eller föredrar du att vara anonym? 
Du får absolut publicera mitt namn.

När/hur började du använda dig av looping*?  
Jag såg en basist loopa sig själv när jag var med i MusikDirekt 2008 och var otroligt fascinerad av 
tekniken. När jag sedan träffade the Naima Train samma höst så bestämde jag mig att det var dags 
och köpte en Boss RC-20 XL, en loop med två pedaler, och började precis årsskiftet  2008/2009. 
Min första spelning med loop hade jag i januari 2009.

Varför arbetar du med loop station*?  
Jag spelade som sagt gitarr innan men kände att jag aldrig blev så bra på gitarr som jag borde. Jag 
har alltid varit fascinerad av à cappella* - begränsningens möjligheter. Jag blir inspirerad och 
sporrad att bygga när jag får klara restriktioner. Jag tycker också att rösten är det ultimata 
instrumentet eftersom så få andra instrument kan signalera så mycket känslor. En väldigt skicklig 
pianist eller violinist skulle säkert kunna göra det också, men det går fram till många fler när man 
sjunger. Eftersom jag inte är en instrumentalist så kan jag inte skriva den musik jag vill när jag 
spelar tex gitarr eller piano eftersom det är det  tekniska som brister. I sången kan jag skapa vilka 
harmonier* som helst  utan att behöva fundera över hur man tar ackordet. Dessutom är looping en 
väldigt effektfull och hänförande musikgren som är ganska ovanlig, om man jämför med en klassisk 
singer/songwriter.

Hur använder du din loop station, ax. har du invanda mönster?  
Oftast så brukar jag starta med att antingen lägga rytm och sen bygger jag upp stämmorna. Jag 
försöker oftast  att lägga alla stämmor i början (vers och refräng) för att det ska flyta på sen utan det 
ska kännas segt. Ibland så är stämmorna en del av "leaden"* dvs att jag spelar in så det blir som en 
slags kanon. Jag strävar ju åt att komma bort från invanda mönster så mycket som möjligt men jag 
har ju fortfarande favoritharmonier och stavelser som jag tycker låter extra bra.

Tycker du att det är skillnad på att skriva musik med och utan loop station?  
Definitivt, det är ett helt  annat tänk. Det finns något matematiskt tekniskt i att skriva musik med 
loop som jag gillar, att  försöka effektivisera musiken. Jag är absolut för att låta musiken ta plats, 
men eftersom att det handlar om loopar och man har begränsade variationsmöjligheter så måste 
man försöka bygga en låt som är så intressant som möjligt och/eller förkorta den så långt som det 
går, så att  folk inte tröttnar. Loop funkar lite så att vid framträdanden är folk otroligt fascinerade den 
första och kanske den andra låten, sen så är det ƒ att man försöker göra spännande saker längre fram 
eftersom dom då har världens förväntningar på följande repertoar. Man får inte slänga ut alla ess ur 
rockärmen direkt, utan suga lite på karamellen så att säga.

Har du lärt dig några "trix" med loop station? 
Massvis. Loopen jag äger nu heter Boss RC-50 och har fyra verktygspedaler och tre 
"phrase"pedaler. De sistnämnda kan man alltså spela in olika slingor på och variera vilka man vill 
ska spela osv. Men det finns tusentals inställningar. Jag brukar exempelvis alltid ha inställningen 
stop-end, dvs att när man trycker på stop  på en av phrasepedalerna så spelar den ut sitt varv innan 
den stängs av, så att det inte låter hackigt, och jag har nästan alltid loop-sync, så att alla loopar är 
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lika långa och länkade till varandra. Har man inte loop-sync så kan man å andra sidan göra olika 
längd på phrasarna. Sen använder jag mig ibland av reverse, dvs att  den markerade phrasen spelas 
baklänges. Det finns hur många olika saker man kan göra som helst, och eftersom jag spelat ett tag 
har jag ju lärt mig en del, men långt ifrån allt.
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7.2.2 Hållbus Totte Mattsson

Får jag skriva ditt namn i rapporten, eller vill du hellre vara anonym?
Du får gärna använda mitt namn OBS! Hållbus Totte Mattsson skall det stå i sådana fall.

Berätta lite om din egen historia med loopstation, hur började du?

Jag hörde en didjeridoo* spelare som jobbade med loop-teknik på Falu Folkmusikfestival någon 
gång kring 1990 och kände att tekniken skull kunna vara något att använda i Hedningarna. Så 
småningom fick jag kontakt med honom och tips på två möjliga hårdvaror Oberhem Echoplex  och 
Jam man. Det ledde till att vi skaffade en echoplex som tyvärr visade sig vara lite buggig så den 
kom aldrig med på scenen utan hamnade hemma hos mig. Så småningom när jag började jobba med 
projektet Hurdy-Gurdy så kom den till användning, jag “synkade” upp den mot våra förinspelade 
bakgrunder och kunde då använda min vevliras* olika funktioner samtidigt (basriff*, knarrar och 
slagverksljud)

[...]

Du håller ju även kurser i hur man använder loopstation i grupp, hur går egentligen det till?

Jag driver ett projekt på Högskolan där jag tillsammans med 6 studenter har byggt upp en 
”Loopverkstad” där fyra musikanter kan liveloopa samtidigt och i sync  med hjälp av programmet 
Ableton Live och dess plugin LOOPER. Allt styrs med hjälp av midi från fyra Behringer 
FCB1010* forcontrollers.
Du kan se hur det går till på den här youtube länken
http://www.youtube.com/watch?v=LYJvSNs8NY0

Komponerar du själv med hjälp av loopstation?
Ja jag använder loopandet som ett verktyg att  snabbt få provat mina idéer och få en direkt feedback 
och möjlighet att i ögonblicket bygga vidare på olika idéer.

Tycker du att loop station har tagit en plats i populärmusiken, eller är den att betrakta som  
experimentell och “subgenre”-artad?

Den är fortfarande en subkultur

Vad ser du för fördelar/nackdelar med att använda loop station?

Inga speciella nackdelar, möjligen att den kan leda till ett introvert musicerande där teknikens 
möjligheter blir ett självändamål. Samtidigt så är teknikens alla möjligheter långt ifrån utforskade 
än inte minst hur den kan fungera i andra genrer (kammarmusik, folkmusik osv.)

Vad tycker du är viktigast att tänka på när man använder loop station i a) komponerande 

Att ta vara på flödet den ger

och b) framförande?
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Se till att musiken du gör har en riktning mot publiken

Om du har några tips på bra litteratur om looping så vore även det varmt välkommet.

En bra ”historisk”  länk med en spännande artikel om Mattias Grob (skaparen av Echoplex) hittar 
du på www.loopers-delight.com
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7.2.3 Svante Drake

Är det ok att jag  spelar in?
Ja

Hur ställer du dig till huruvida du vill vara anonym i rapporten?
 Det är lugnt, jag får finnas

När, varför och hur började du beatboxa*/använda muntrumma?
Jag har alltid gillat musik och sen skulle jag börja spela i kommunala musikskolan så ville jag spela 
trummor. Då sa pappa: “Nej, klarinett” 
- (illustrerar hur han själv envisades) “trummor”,
- (pappan) “Klarinett!”
- (Svante) “Okej då.”
Så vart det klarinett då, men sen började jag trumma på syltburkar och grejer hemma och sen, min 
äldre bror hade ju börjat lyssna på rockmusik och jag lyssnade på det, så började jag memorera dem 
riffen* och texterna mest på skoj då när man var ute och “lajja” i parken. Sen köpte jag mig en 
virveltrumma och lite slagverk i högstadiet och så lät  jag väl lite på skoj med munnen. Sen flyttade 
jag upp till Stockholm och vi trodde att vi skulle göra succé, Mariestads-bandet, men det vart 
ingen... Men sen fanns det ett jam-ställe där brevid där man kunde gå upp på scen och då testade jag 
med mikrofon för första gången, och då vart det succé så... Det  ena gav det andra; folk började att 
ringa och jag tvingades utveckla mig mer. Och det här var väl 1990 som jag började. Sen -92 så har 
jag försörjt mig på det
Det är ju ganska snabbt, sådär på två år att få det att börja funka
Ja just det, jag gick ju konstskola då.

Du har ju studerat klarinett då, men du har inte studerat trummor vad jag förstår?
Nej. Jag har spelat mycket. Jag spelade med Gambier och Senegaleser och det var väl lite min skola 
i rytm och takt. Jag lärde mig mycket av dem.

Du har inte studerat någon sångteknik heller?
Nej, det har jag inte gjort. Jag är självlärd

Komponerar du eget material för detta eller plankar du trummor?
Jag kör väl lite egna “grunkor” och sen har jag ju en punkt där jag kör tema; musikstilar. Där är det 
allt från reggae till hårdrock, techno och jazz och vad folk önskar; country  och opera till och med. 
Det är ju lite att det [showen] ska vara roligt också.

Vilka begränsningar/möjligheter ser du hos muntrumma/beatbox jämfört med akustiska 
trummor?
Ja det är väl det att  cymbaler är inte något, kompcymbaler och så, det är lite svårt att illustrera 
klangen i. Hi-hat* går ju bra.
Ja, för du brukar ju försöka vara väldigt naturtrogen i ditt ljud.
Ja, jag tänker ju puka* 1, puka 2 och virvel och bastrumma och hi-hat osv.

Du är ju även med i en à cappella* konstellation, vad gör du främst där?
Ja, Voice Boys ja, det ligger ju lite på is just nu. Men där är jag trummis, muntrummis. Jag lägger ju 
inte så mycket toner, för det gör ju de andra rösterna [medlemmarna]. 
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Ser du muntrumma som en förlängning av sång eller snarare en förlängning av trumsetet?
Ja, det är ju mer trumsetet det är en förlängning av. Sen kan jag ju sjunga lite simultant ibland för att 
illustrera vad det är fråga om.

Det blir ju ganska mycket arrangemang att “hålla reda på” inför en show, hur arrangerar du 
upp det för dig själv? Använder du noter/ spelar in?
Nej, noter är det  inte jag sysslar med när jag muntrummar. Det är väl att lyssna in och så och 
repetera
Så du memorerar allt då?
Ja, det är inte så krävande, om det är sånna där jätteknepiga som tjugotre åttondelar (-takt), då måste 
man öva.

Tror du att muntrumma och beatboxing kan ta en större plats i fler genrer än hiphop, till ex. 
ersätta trummor vid behov i annan populärmusik?
Ja, jo så är det ju med beatbox. Men javisst, det är ju det jag sysslar med. Sen kan man hoppa in i 
storband ibland som solist och sådär har jag ju vart och även lite annat med “vanliga” instrument. 
Det funkar bra. Det blir inte riktigt samma sak med hårdrock
Det kan ju bli lite svårt.
Eller jo det funkar, om man har feta högtalare, då låter det mäktigt. Jag varvar lite med en grupp 
som jag kör med Janne Åström, då börjar jag första set, och sen hoppar jag in bakom setet och då 
blir det lite kontrast där att variera.
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7.2.4 Theresa Andersson

[Då Theresa har suttit vid en amerikansk dator har hon inte tillgång till bokstäverna å, ä, ö; jag ber 
läsaren ha överseende med detta.]

Får jag publicera ditt namn i rapporten, eller föredrar du att vara anonym?

Du får gärna nämna mitt namn.

När/hur började du använda dig av looping*?

Det började av praktiska skäl för ca 4-5 år sedan då jag blev inbjuden till  en kortare sverige-
turné. Det fanns ingen budget att ta med ett band och jag kände mej motiverad att hitta på 
något utöver singer/songwriter-stilen av framträdande. Vid den tidpunkten var jag ganska 
usel på gitarr och kände att jag ville få med fiolen och rösten mer. När jag väl börjat jobba 
med min första looping pedal så upptäckte jag att det var riktigt roligt och inspirerande. För 
första gången kände jag mej friare i mitt uttrycksätt och kunde ta fram sådant inom mig som 
aldrig fått plats på scen förut. 

Hur resonerar du med dina vokala arrangemang?  
Att sjunga är så naturligt for mej att jag inte funderar så mycket. Det handlar mer om en 
känsla.

Försöker du betrakta din röst som ett instrument, snarare än "bara" en röst?
När jag skriver låtar använder jag ofta bara rösten för att få fram ackord och harmonier*. 
Sen jobbar jag fram det på andra instrument. Jag tycker om att leka med harmonier. Har 
alltid gillat det men det är ganska nyligen som jag utvecklat det med hjälp av mina looping 
pedaler och garageband.  I och med att jag jobbar på det har sättet har jag börjat leka med 
fler register och är inte längre så bunden vid att det måste låta “fint”. Jag söker 
personligheter och olika attityder i mitt instrument.

Vilka tekniker/metoder/medel använder du för att få ett fylligt vokalt sound?

Om jag sjunger softare sa blir det genast fylligare. Harmonier är också bra for det skapar 
övertoner som klingar med. Det går också att använda vissa reverb för att få övertoner och 
klanger som fyller ut. 

[...]

Hur använder du din loop station*, ex. har du invanda mönster?

Jag försöker att hålla varje låt unik så att det inte blir förutsägbart. Jag gör det mesta live, 
men ibland har jag ett klick inspelat som bara jag kan höra i mina öronmonitorer. “Birds Fly 
Away” är ett exempel på hur jag använder den tekniken for att kunna sjunga in kör-rösterna 
i rätt timing.
På “Oh Mary” använder jag mej av den enklaste looping tekniken där alla fraserna ligger 
synkroniserade. Då är det lättast att få timingen på de olika saker man lägger in.
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En av de mer komplicerade låtarna är “On your way down” där jag inte synkroniserar 
fraserna utan varje fras har olika längd. Sen är det upp till mej att sätta igång dom så det 
känns rätt. 

Det svåraste av allt är när jag använder båda pedalerna samtidigt eftersom de inte 
synkroniserar med varann. Jag har försökt prata med Boss om det här, men deras respons 
var att det inte är något som har varit aktuellt. For mej skulle det vara väldigt aktuellt!

När det gäller mönster så, jovisst. Det är väldigt viktigt att repetera uppläggningen av en låt 
för att få det att stämma. Jag spenderar ofta flera veckor på en låt innan jag är nöjd. Ibland 
improviserar jag, men då blir det en annan typ av låt som kan kännas skön mitt i alla 
arrangemangs-låtar.

Tycker du att det är skillnad på att skriva musik med och utan loop station?

Det händer ofta att jag jobbar med looping pedalen för att hitta läckra musikaliska ideer, men 
det har sina gränser. Ofta skriver jag den största delen av låten först och går sen till pedalerna 
och jobbar fram arrangemang. Detta innebär att jag ofta får arra om låtar for att passa live.

Har du lärt dig några "trix" med loop station?
Jag vet inte riktigt vad du menar, men en sak jag har lärt mej är att respektera det som ett 
instrument. Jag lägger känsla i  det och vet att om jag slarvar med min fokusering och 
förhållning till pedalen så blir det pannkaka:)
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7.3 Loggbok

Loggboken publiceras ej.
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