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SAMMANFATTNING 

Som låtskrivare, producent eller tekniker påverkas jag och min kreativitet av de verktyg jag 
använder. I olika situationer har jag behövt arbeta med olika verktyg och jag har märkt att de 
påverkar mig på olika sätt. Syftet med min undersökning var att försöka identifiera om och 
hur de påverkar mig, både kreativt och hantverksmässigt, för att kunna förstå vilket verktyg 
som fungerar bäst under en viss situation och på så vis få ett mer effektivt arbetsflöde. Jag 
gjorde en undersökning där jag skrev, producerade och mixade två olika låtar i DAW:arna  
(Digital Audio Workstation) Cubase och Pro tools. Under undersökningen förde jag loggbok 
och antecknade hur det gick och hur det kändes under processen. Det visade sig att de båda 
programmen skiljer sig åt. Det ena programmet främjade kreativitet och hjälpte mig att 
generera idéer och det andra hjälpte mig hålla fokus och fokusera på en sak i taget, och de 
båda fungerar olika bra i olika delar av min konstnärliga process, där de första delarna kräver 
just lekfullhet och att jag testar idéer och det andra att kunna hålla fokus och göra klart en idé.  

Författare: Erik Carlfjord 

Handledare: Maria Westvall och Roger Krieg 

Titel: Daw Wars; Hur Musikproduktionsprocessen påverkas av verktygen som används 

Title in English: Daw Wars; How the musicproductionprocess gets affected by the tools that 
are used. 

Sökord: Kreativitet, musikproduktion, Cubase, Pro tools, DAW  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Inledning 
Under min tid som studerande på musikproduktionsprogrammet på musikhögskolan vid 
Örebro universitet har jag arbetat med att skriva, spela in och producera/mixa låtar både i 
musikhögskolans lokaler och hemma. På musikhögskolan har jag främst spelat in live-
instrument och då uteslutande använt mig av programmet Pro tools som DAW . Hemma har 1

jag jobbat med min egen dator och nästan uteslutande med mjukvaruinstrument och använt 
mig av Cubase som DAW. Ju mer jag arbetat med respektive program har jag upplevt 
skillnader i mitt arbetssätt och arbetsflöde då jag jobbar i de olika programmen. Jag har 
upplevt det som lättare att producera och skriva musik i Cubase samtidigt som jag tyckt att det 
går snabbare och är lättare att spela in och mixa i Pro tools. Jag frågade mig själv vad de här 
upplevda skillnaderna mellan de olika programmen kan bero på och i den här undersökningen 
vill jag försöka ta reda på om och hur de skiljer sig och hur det påverkar mig och min 
konstnärliga process. 

Syfte:  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur jag påverkas olika av Cubase och 
Pro tools i min konstnärliga process, som innefattar låtskriveri, produktion och mix. 

Frågeställningar: 
Vilka aspekter i de olika programmen påverkar mig?   
På vilket vis påverkas jag av dessa aspekter?  
Vilka styrkor och svagheter kan jag identifiera i de olika programmen och hur påverkar dessa 
mitt låtskriveri? 

Ordlista: 
DAW - Digital Audio Workstation 
Lead sheet - Text, melodi, och ackord noterat. 
In the box - Att enbart arbeta med musikproduktion i en dator. 
Mjukvaruinstrument - Programeringsbara eller spelbara dataprogram som kan simulera 
fysiska instrument eller skapa nya ljud. 
Plug-ins - Dataprogram som bearbetar ljud som öppnas genom din DAW. 
Mjukvarusynthar - Ett dataprogram som fungerar som en syntheziser 
Samplingar - Ljudklipp 
MIDI - Musical Instrument Digital Interface är ett språk som gör att datorer kan kommunicera 
med ett klaviatur. 
Automation - Ändringar inskrivna i projektet så datorn justerar t. ex. volym automatiskt 
Syntheziser - ett elektroniskt eller digitalt instrument som genererar ljud. 
Oscillatorer - Ljudkällan i en synthesizer som genererar en sinuston. 
Sinustoner - En ren ton. 
Midiklaviatur - Pianotangenter på anslagskänsliga tangenter som förmedlar midiinformation 
till mjukvarusynthar. 
Delay - En effekt som ger ett eko. 
Reverb - En effekt som ger en rumsklang 
EQ - Equalizer 

 Kursiverade ord hänvisar till ordlistan 1
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BAKGRUND 
I detta avsnitt går jag igenom tidigare forskning och teorier som är relevanta i relation till min 
undersökning. Jag beskriver hur rollen som låtskrivare sett ut och förändrats genom historien, 
och lyfter fram kreativitetsbegrepp som är viktiga för att förstå min undersökning. Dessutom 
går jag igenom de verktyg jag kommer att jobba med och hur de fungerar, samt de 
avgränsningar jag har gjort i min undersökning. 

Låtskriveri 
  
 Det är viktigt att förstå att det finns lika många olika sätt att skriva  
 musik som det finns låtskrivare (Sarah Dawn Finer, Intervju i  
 STIM-magasinet, 2013). 

Låtskriveri är ett något svårdefinierbart ämne. Rent allmänt handlar det såklart om att skriva 
låtar men hur individuella låtskrivares processer ser ut skiljer sig och förändras hela tiden. Att 
sätta någon standard och förklara hur det generellt går till går inte då det är högst individuellt, 
som vi ser i det ovanstående citatet. Några exempel på hur låtskrivarrollen sett ut och 
förändrats över tid finns dock. Virgil Moorefield (2010) ger exempel på hur låtskrivarens och 
producentens roll har förändrats genom åren, från att ha varit två tydligt skilda roller till att 
mer eller mindre smälta ihop. Han skriver att det var vanligt med s.k lead sheets på slutet av 
1950-talet, då låtskrivare skrev text, melodi och ackord på t. ex. piano för att sedan skicka 
låten till en producent som ansvarade för att arrangera låten och ge den till en passande artist. 
På den här tiden levererade låtskrivare låt efter låt och behövde aldrig bekymra sig om vare 
sig teknik för inspelning/produktion eller arrangemang för att framhäva låten.  

I början av 1980-talet satt Michael Jackson i sin hemmastudio och skrev och spelade in en 
demo av det som senare skulle bli låten ”Billie Jean”. Demoversionen finns idag tillgänglig på 
Spotify och där kan man höra att Jackson inte bara skrivit text, ackord och melodi utan även 
arbetat med arrangemanget och produktionen. På 1980-talet hade utrustningen som krävdes 
för inspelning och produktion blivit såpass portabel och tillgänglig att artister och låtskrivare 
själva kunde göra produktioner, även om Jackson i det här fallet gjorde om produktionen i en 
större studio då de spelade in albumet som ”Billie Jean” är med på (Moorefield, 2010). Idag 
sitter många låtskrivare och producenter och arbetar In the box, dvs. mer eller mindre 
uteslutande i datorn och arbetar med mjukvaruinstrument, och det är vanligt att hela 
produktionen görs av låtskrivaren/producenten och till och med mixas och mastras av samma 
person (Wendelson, 2015). 

Om kreativitet 
Nationalencyklopedin definierar kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv” (Nationalencyklopedin 2017). För låtskrivare är kreativitet oumbärligt 
och de behöver kunna arbeta kreativt hela tiden, inte bara när de får ”feeling” dvs. att något 
triggar igång ett kreativt flöde. Kreativitetsbegreppen divergent och konvergent tänkande 
började användas på 1950-60 talet och innebär att en person, som tänker divergent, försöker 
hitta så många olika lösningar på ett problem, eller användningar för ett föremål som möjligt. 
Konvergent tänkande däremot fokuserar på att finna en lösning, rätt lösning för ett specifikt 
problem (Tellhed, 2014; NE.se). Ett annat viktigt begrepp inom kreativitet är inkubationsfasen 
(Nationalencyklopedin 2017), som är de pauser du tar mellan aktivt arbete. Experiment 
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(Nationalencyklopedin 2017) har visat att de pauserna är viktiga, inte bara för att få vila och 
samla kraft, för att omedvetna tankeprocesser ska få äga rum som senare kan leda till ett 
genombrott (”aha-upplevelsen”). Utmärkande för kreativa personer är komplexitet. 
Egenskaper som sensibilitet (lyhördhet, känslighet för mycket svaga stimuli) samexisterar 
med rationellt tänkande, och personen växlar mellan starka känslor av intresse och glädje och 
oro och besvikelse, och det blir en balansgång mellan divergent och konvergent tänkande 
under hela processen. Komplexitet är också viktigt för själva uppgiften. En komplex uppgift 
är en förutsättning för en originell och värdefull produkt (Nationalencyklopedin 2017). 

Kompositören Andrew Hugill (2012) hävdar att begränsningar ofta kan upplevas som 
frigörande i ett skapande, och om man använder sig av begränsningar i sin process kan det 
möjliggöra idéer och inspiration. Författaren hävdar att begränsningar inom material (verktyg) 
och arbetssätt kan vara stimulerande för inspirationen. Anders Jensen (2017) skriver också om 
begränsningar och kreativitet. Han menar att tänka ”outside the box” kan vara svårt och att det 
kan ge kreatören alldeles för många alternativ och det blir därför svårt att hitta någonstans att 
börja. Han menar att man istället borde befinna sig i en alldeles lagom stor ”box” där du har 
tydliga ramar och mål men ändå har valmöjligheter. Detta kan vara bra för att komma igång 
och starta den kreativa processen, menar Jensen (2017), och ganska snart kan man komma på 
sig själv med att befinna sig utanför den lagom stora boxen. Man måste dock se upp för att 
inte ge sig själv en för liten box då det istället kan hämma kreativiteten. Elizabeth Lombardo 
(2014) hävdar att innovation kommer till oss då vi kliver ut utanför boxen och befinner oss 
strax utanför vår trygghetszon. För att kunna få inspiration och arbeta kreativt måste vi på 
något sätt befinna oss utanför våra trygga vanor och få nya intryck och se saker på nya sätt för 
att på så sätt kunna angripa problem ur ett nytt perspektiv. 

Projektstudio 
Arbetsplatsen för låtskrivare/artister och producenter har på senare tid förflyttats mer och mer 
från stora studiokomplex till mindre projektstudios, som är ett annat namn för det som ofta 
kallas för hemmastudio. En projektstudio är kort sagt ett rum utrustat med dator, ljudkort och 
högtalare, samt ev. instrument. Tack vare att tekniken har blivit så lättillgänglig och billig och 
i princip baserar sig på en vanlig dator har det blivit väldigt lätt för en låtskrivare/artist/
producent att göra hela produktioner hemma, ofta med ett resultat som kan jämföras med 
produktioner gjorda i professionella studios (Huber & Runsten 2014). 

DAW (Digital audio workstation)  
Själva hjärtat i en projektstudio är en dator och en typ av mjukvara som kallas för DAW: 
Digital Audio Workstation. På Wikipedia beskrivs en DAW som ett hjälpmedel som  ger 
teknikern möjlighet att göra hela processen, från inspelning till CD-tryck, på en vanlig dator. 
En DAW kan spela in ljud, spara det, bearbeta det med tillhörande mjukvara (plug-ins) och 
spara alla inställningar på alla komponenter som används och få tillbaka dem så fort projektet 
startas igen (Huber & Runsten 2014). Några vanliga DAW:ar är Ableton Live, Apple Logic 
Pro, Avid Pro Tools, FL Studio och Steinberg Cubase (Wikipedia). 

Cubase  
Cubase marknadsförs av tillverkaren som en helhetslösning för hela processen, från idé till 
färdigmixad låt. Programmet har dessutom en hel del kreativa verktyg, som ”chordtrack” - en 
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funktion som hjälper användaren genom musikteorin för att hitta ackordföljder och skalor om 
man kört fast i skrivprocessen eller bara vill få hjälp att tänka i nya musikaliska banor och 
bryta gamla mönster. Det följer med en mängd mjukvara då man köper Cubase, både 
mjukvarusynthar/instrument och plug-ins till mix och master. Det finns även en funktion som 
låter användaren få en översikt över sina samplingar, söka bland dem och kunna använda dem 
i projekt. Allt detta ger användaren många möjligheter till kreativa och hantverksmässiga 
verktyg genom hela processen (Steinberg 2017). 

Pro Tools 
Pro tools presenteras av tillverkaren som ett helhetskoncept där du ska kunna ta dina idéer 
från en papperskladd till en färdigmixad låt. Det följer med en del mjukvaruinstrument när du 
köper Pro tools, som de påstår ska täcka alla dina behov, samt att du med deras MIDI-
hantering ska kunna justera instrumenten/arrangemangen till perfektion. Förutom det finns det 
editeringsfunktioner som hjälper dig att bearbeta inspelat material, t. ex. ”Beat detective" som 
på ett enkelt och professionellt sätt editerar slarviga truminspelningar så de blir exakta. Mix 
och automation är Pro tools största styrkor. Automationen är smidig och kräver få knapptryck 
för att skriva in ändringar och mixningen blir strömlinjeformad tack vare 
kortkommandofunktioner (Avid 2017). 

Mjukvara/Hårdvara  
Virtuella instrument och synthesizers 

En syntheziser, eller synth, består av en eller flera oscillatorer som skapar sinustoner. Dessa 
kombineras och manipuleras av olika filter för att kunna efterlikna akustiska instrument, eller 
skapa helt nya ljud. Dessa kontrolleras av ett midiklaviatur. Det är vanligt att synthar finns i 
mjukvaruformat i plug-informat. Andra virtuella instrument består av samplingsbibliotek, 
alltså inspelade ljud från riktiga instrument. Instrumentet är samplat så komplett att det går att 
spela på det, via midiklaviaturen, som om man spelade på ett riktigt instrument, och 
ljudkvalitén är ofta mer eller mindre exakt likadan som hos det riktiga instrumentet (Huber & 
Runsten 2014). 

Avgränsningar 
För att få fram ett rättvisande resultat har jag valt att bara använda ”stock-mjukvara”, alltså 
mjukvara som följder med respektive program, samt mjukvara jag kan använda på samma sätt 
i båda programmen. Genom att göra så vill jag undvika att en viss mjukvara gör det mer 
attraktivt att jobba i ett av programmen, och på så sätt ge en orättvis fördel till något av 
programmen. Med det sagt följer det med mer mjukvara i Cubase än i Pro tools, men det ser 
jag inte som ett problem då de båda programmen fokuserar på lite olika saker i processen. Jag 
har också valt att bara göra tracks, alltså musik utan sång, då min undersökning går ut på att 
se hur programmen som verktyg påverkar mig och min låtskrivarprocess (då jag skriver text 
och melodi sitter jag bara med papper och penna). Text- och melodidelen av processen 
påverkas alltså inte av tekniken och blir därför inte relevant för undersökningen. Under 
undersökningen kommer jag jobba i min projektstudio och jag kommer sitta på samma plats 
och jobba med samma utrustning då jag arbetar i de båda olika programmen.  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METOD 
I detta avsnitt presenterar jag vilka metoder jag använde för att genomföra min undersökning. 
Jag går igenom vad kvalitativ metod och konstnärlig forskning är och varför det är relevant 
samt hur jag går tillväga för att skapa min data och min planering och genomförande. 

Kvalitativ metod 
Vad är kvalitativ metod? Med kvalitativ metod vill forskaren försöka fånga innebörden av 
något, och förstå de bakomliggande orsakerna, till skillnad från kvantitativ metod då 
forskaren vill identifiera statistiska samband. Forskaren använder sig av kvalitativ metod för 
att undersöka vad som orsakar ett problem. Denne försöker sedan finna olika samband och 
sedan reflektera över resultaten för att försöka få fram ytterligare en tolkning så att andra 
forskare kan ta del av en mångfasetterad bild av problemet (Alvehus 2013). För att samla in 
data gör forskare som använder kvalitativ metod ofta intervjuer och tolkande analyser, s.k. 
mjuka data, som de sammanställer och ställer mot frågeställningen och reflekterar över 
resultatet. Johan Alvehus (2013) skriver att forskning med kvalitativ metod är tolkande 
forskning och behöver inte besvara en ja- eller nej fråga. Istället fokuserar forskningen på att 
reda ut vad och varför något hänt och förstå vad som ligger bakom det (Patel & Davidson 
2003). Genom att beskriva problemet och hur olika människors ser på det, samt reflektera 
över resultatet och identifiera samband mellan undersökningsobjektens upplevelser, försöker 
forskaren bidra med en djupare förståelse av problemet. Detta underlättar för nästa forskare 
som vill undersöka samma eller ett liknande problem som då kan använda sig av de tidigare 
resultaten (Alvehus 2013).  

 Forskning i musikalisk gestaltning/konstnärlig forskning 
För att något skall vara konstnärlig forskning krävs det att den konstnärliga processen 
dokumenteras noga och att genomförandet återges tillsammans med att processer tolkas och 
att slutsater dras som sedan kan gynna andra konstnärer som skall forska på samma område. 
Enligt Christer Bouij (2005) behövs två komponenter: Vetenskaplig reflektion och konstnärlig 
gestaltning. Forskaren reflekterar på ett vetenskapligt sätt över den musikaliska gestaltningen 
baserat på dokumentationen som gjordes vid undersökningen. Det skall leda till att synliggöra 
möjliga orsaker till varför resultat blev på ett visst sätt, vilka faktorer som kan ha spelat in och 
varför undersökningsobjektet agerade som det gjorde. 

 Som jag ser det, borde en definition av begreppet ”konstnärlig forskning” vara den att det är ett 
dokumenterat arbete i, om och kring en konstnärlig gestaltning, där dokumentationen har något 
meningsfullt att förmedla till en annan konstutövare (Bouij 2005, s 35).
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Metod för dataskapande  
Som metod för dataskapande till denna undersökning har jag valt att att föra loggbok. 
Loggböcker har använts under lång tid, från början inom skeppsfarten där kaptenen 
dokumenterade händelser och beskrev vad som hände. Jag för loggbok för att dokumentera 
vad som händer under mina sessioner då jag skriver mina låtar. Detta blir ett underlag som 
skapar data om hur jag kände mig innan, under och efter sessionen samt vad som kändes bra 
och vad som kändes dåligt under sessionen. Syftet med att föra loggbok är att jag skall kunna 
reflektera över datan och resultatet för att försöka komma fram till en djupare förståelse av 
min undersökning. Att systematiskt dokumentera något som hänt under en session ger mig 
möjlighet att reflektera över vad som faktiskt hände och den hjälper mig att följa mitt arbete 
under en längre tid (Bjørndal 2011). Det finns två huvudsakliga sätt att arbeta med loggbok 
på, ostrukturerad och strukturerad. Med den ostrukturerade loggboken noterar författaren tid 
och plats och antecknar sedan det som verkar vara intressant. Det kan ge en fördel om 
författaren vill hålla sig öppen och försöka upptäcka nya saker i sin undersökning men den 
kan också skapa en stor mängd data som kanske inte belyser problemet utan bara tar onödigt 
mycket tid att analysera (Bjørndal 2011). Jag har valt att arbeta med en strukturerad loggbok 
med bestämda frågor inför och efter var session. Min undersökning går ut på att se hur två 
olika verktyg påverkar mig då jag använder dem till två liknande uppgifter. För att ta reda på 
det vill jag ställa frågorna: Hur känns det inför uppgiften? Vad ville jag göra? Hur gick det? 
Vad kändes bra? Vad kändes dåligt? Det blir en kombinerad konfluent- och processloggbok 
där processloggboken dokumenterar vad som hände vid varje session och den konfluenta 
loggboken dokumenterar hur sessionen fick mig att känna och om jag blir motiverad att 
fortsätta (Bjørndal 2011). Med dessa frågor hoppas jag kunna dokumentera hur jag känner 
mig inför, under och efter och kommer förhoppningsvis visa på samband mellan mina 
upplevelser det och vad jag gör. 

Planering och genomförande 

För att göra själva undersökningen avsatte jag två veckor till att skriva låtarna, en vecka per 
låt. Jag planerade att börja arbeta med den första låten den 6 april och arbeta med den i en 
vecka. Följande vecka arbetade jag med låt två och jag planerade att sammanställa min 
loggbok, som jag fört under tiden jag gjort min undersökning, och söka litteratur under vecka 
tre. Undersökningen genomfördes hemma i min projektstudio med min utrustning.  

Förutom de olika DAW:arna använde jag samma utrustning till båda låtarna. Det följer dock 
med olika mycket mjukvaruinstrument till de olika programmen men jag valde att utnyttja 
dem till fullo då jag såg den medföljande mjukvaran som en del av verktyget och är därför 
viktig för undersökningen.  
Jag gör detta genom en undersökning där jag skriver, producerar och mixar en låt per program 
och dokumenterar processen med hjälp av en loggbok. För att kunna jämföra hur jag blir 
påverkad begränsar mig till att använda samma mjukvara, d.v.s. respektive programs 
medföljande verktyg samt den mjukvara jag har som jag kan använda i båda programmen. 
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RESULTATPRESENTATION 
I det här avsnittet presenterar jag vad som hände under min undersökning baserat på den data 
jag samlat in. Efter presentationen sammanfattar jag resultatet för varje program. Efter det 
följer en analys av resultatet där jag systematiskt granskar och tolkar mina resultat. 

Cubase: Den första dagen av undersökningen skulle jag skriva en låt i Cubase. Inför arbetet 
var jag förväntansfull men lite orolig för att jag inte skulle komma på något. Målet för dagen 
var att minst skriva ett tema och börja bygga på grunden till en låt, ackordföljd, tempo, genre 
etc. Jag började med att leta efter en bra referenslåt, något jag gillade och fick spontana idéer 
från. Efter att ha hittat en sådan började jag skriva. Arbetet gick bra och när jag var färdig 
hade jag ett skelett till en hel låt färdig, med en komplett form och ett grundläggande 
arrangemang. Jag försökte vara noggrann med att fokusera på grunderna till låten, låtens 
form, komp och grundläggande arrangemang, och att inte göra för mycket med produktionen. 
Jag var nöjd med dagens arbete, det hade gått bra och jag hade fått idéer hela tiden och 
inspelningen/programmeringen hade flutit på och varit stimulerande. Om något kändes dåligt 
var det att det hela kändes ganska platt och lite mediokert, inte något originellt ”mästerverk” 
alltså.  

 Vad kändes bra? Precis i början kände jag mig lite tom och började tänka  
 ”tänk om ja inte kommer på något” men så fort riffet och ackorden satt så  
 kändes det självklart hur jag skulle gå vidare. verkligen en scenario där låten  
 skrev sig själv. Musikaliskt är den inte superintressant och det är samma  
 ackordvända genom hela låten men det känns ok i den här genren 
 (Från loggbok 6/4 2017). 

Dag två fokuserade jag på produktionen. Nu gällde det att hitta ”rätt” sound och arbeta med 
ljuden för att få allt att låta som jag tänkt mig, samt att lägga på fler instrument. Vid slutet av 
dagen var jag inte lika nöjd som efter dag ett. Vid det här tillfället hade jag svårt att skilja på 
produktions- och mixarbete och jag upplevde att min motivation och intresse försvann så fort 
jag försökte bearbeta ljuden eller städa upp oanvända tagningar eller överflödiga spår i 
projektet. Att försöka dela upp rollerna och fokusera enbart på produktionen var också 
hämmande för min motivation och kreativitet, då jag kände att jag inte kunde göra det jag 
ville p.g.a. att jag begränsat mig till just produktion. Jag ville mixa ljudet för att få fram rätt 
sound, men undvek att göra det då jag ville fokusera på produktionen. Det resulterade i 
mycket betänketid då jag inte fick mycket gjort och att lusten försvann. Efter en lunchpaus 
började jag kombinera rollerna och fick mer gjort, då jag kunde producera och mixa parallellt. 

Dag tre bestod av slutproduktion och mix/master. Inför dagens arbete kände jag mig 
omotiverad men jag arbetade vidare ändå. I början av arbetsdagen började jag med att göra 
det sista på produktionen och sedan började jag mixa. Det var inte en nollställd mix, eftersom 
jag redan gjort lite mixarbete parallellt med produktionen. Jag valde att inte ta bort det arbete 
jag redan gjort utan byggde vidare på det och kompletterade med andra saker. Mixen gick 
smidigt och jag kunde lägga stort fokus på mixning med tidseffekter (delay och reverb) och 
fick fram en bra helhet. Då jag kände mig nöjd skickade jag iväg låten för att få feedback av 
en kollega och bearbetade låten ytterligare efter att ha fått svar. I loggboken beskriver jag att 
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det kändes bra och motiverande att jobba parallellt med produktionen och mixningen. Mixen 
avslöjade nya saker som behövde kompletteras i produktionen och vice versa. Det kändes 
dock som om mixen blev lite ”kaka på kaka”, något jag kunde undvikit om jag börjat om från 
grunden. Jag hade svårt att komma igång och det blev en del dödtid i början då jag försökte 
hitta något som kunde sporra min kreativitet i mixarbetet och ge mig idéer. Här är ett exempel 
från min loggbok: 

   Hur gick det? Det gick bra! Halkade in och proddade lite i början! Sedan kunde jag gå in och  
göra de mixändringar som behövdes. Det blev inte en mix från scratch utan jag gick in och  

                  fortsatte på det mixjobbet jag gjort innan. Några grejer nollställdes och andra rörde jag inte  
                   (Från loggbok 11/4 2017). 

  
Pro tools: Inför mitt första pass i Pro tools var jag förväntansfull. Även här började jag med 
att försöka hitta en referenslåt som jag fick inspiration av och som gav mig idéer. Jag började 
arbeta med ett tema men tappade snart lusten. Idén kändes väldigt tråkig och var inte en genre 
som jag fann motiverande så jag började om. Den andra idén kändes mer solid och jag hade 
en bra referenslåt till den. I början av arbetsdagen kändes det trögt att arbeta jämfört med 
arbetet i Cubase. Jag saknade vissa funktioner, som en inbyggd samplingshanterare i Pro tools 
som hade underlättat (Avid har precis släppt en samplingshanterare i en ny uppdatering i maj 
2017 men detta var inget jag hade tillgång till då jag gjorde undersökningen). Vid slutet av 
dagen hade jag ändå lyckats få fram ett skelett som kändes bra och arbetsflödet blev bättre 
och bättre under dagen.  

 Vad kändes dåligt? Segt att jobba med pro tools, samplingshanteringen är  
 obefintlig och tar tid. Har inte alls lika tydlig bild av hur jag ska jobba vidare  
 med temat som jag hade med förra låten (Från loggbok 12/4 2017). 

Inför dag två kände jag mig också förväntansfull och jag planerade att experimentera med 
olika idéer för att hitta inspiration till produktionen. Under dagen började jag dock känna mig 
mer och mer omotiverad och jag tyckte att det kändes som att jag plagierade referenslåten. 
Trots att jag kände mig omotiverad och oinspirerad fick jag ändå en del jobb gjort. Dagen 
avslutades med en dålig känsla och jag var inte sugen på att jobba mer med projektet. All lust 
hade försvunnit under det tröga arbetet. 

Inför dag tre hade jag ingen motivation eller lust till att jobba men jag hade satt som mål att 
låten skulle bli klar, i både form och sound. Jag beskrev att arbetet hittills hade känts som att 
jag sprungit i uppförsbacke hela vägen. Arbetet under dagen gick bra och skelettet blev 
färdigt, även om det fick en väldigt grundläggande form. Småsaker fungerade bra, men 
ingenting som var så viktigt att det var värt att specificera i loggboken och dagen i stort 
överskuggades av frustration och mycket av energin gick åt till att tvinga mig själv att inte ge 
upp.  

 Vad kändes dåligt? Fortfarande ingen riktig känsla för det jag gör…  
 och det känns segt och trögt och omotiverande att jobba med PT  
                          (Från loggbok 14/4 2017). 

Dag fyra kändes bra och jag kände mig entusiastisk inför arbetet och ville bli klar med låten. 
Här försökte jag byta inställning till arbetet och säga till mig själv att det viktigaste inte är att 
göra det bästa jag någonsin gjort utan att ha kul och skriva musik, just för att det är roligt. Och 
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det fungerade. I loggboken skriver jag att det äntligen släpper i Pro tools. Jag producerade 
klart tracket, fick inspiration och var motiverad och det lät bra. Jag kände mig dock begränsad 
av bristen på verktyg som jag hade tillgång till i Pro tools. Det finns ett par synthar jag kunde 
använda men inte mycket mer. Det var dock mycket lättare att hålla isär de olika rollerna. Då 
jag jobbade med produktionen bjöd Pro tools inte alls in till att börja mixa inspelningarna. Jag 
tänkte mig slutresultatet i huvudet och kunde fokusera på produktionen. Inför sista dagen med 
projektet, mixdagen, var mixen helt orörd och jag kunde börja med en helt nollställd mix. I 
Cubase har jag aldrig kommit så långt med en produktion utan att ha börjat mixa projektet 
parallellt.  

Dag fem var sista momentet i undersökningen, mix i Pro tools. Dagen gick bra och jag var 
motiverad och hade ett bra flöde i mitt arbete. Det var stimulerande för kreativiteten att jobba 
i programmet även om jag upplevde mig begränsad i sättet/metoderna jag kunde använda vid 
mixandet. Jag jobbade mycket med automationer för att försöka göra projektet mer dynamiskt 
och levande och även om jag kände mig lite missnöjd med låten vid slutet av arbetet så 
kändes mixen bra.  

 Hur gick det? Det gick bra! Klar och ganska nöjd, om jag är missnöjd så är det    
 att låten är dålig, inte mixen (Från loggbok 19/4 2017). 

 Vad kändes bra? Kreativt att mixa och bygga effekter, relativt lite mix i     
 grundljud då stor del av produktionen var elektronisk, men kul med     
 mycket automation etc (Från loggbok 19/4 2017). 

Sammanfattning av resultatpresentationen 
Jag upplevde skillnader i min låtskrivarprocess då jag jobbade med de båda olika 
programmen. Den största skillnaden jag upplevde var i Cubase som var stimulerande för 
kreativiteten och inbjöd till lek medan Pro tools gav mig mindre möjligheter och verktyg men 
hjälpte mig att vara fokuserad. I Cubase kändes det motiverande att testa saker och jag blev 
lätt inspirerad och det var enkelt att få och testa nya idéer. Funktioner som samplingshanterare 
och chordtrackfunktionen hjälpte till så fort jag fastnade i något. Det var alltså motiverande 
och roligt att både skriva låten och göra produktionen, som båda handlar om att testa idéer 
och framhäva det du vill gestalta. Jag upplevde att Cubase fungerade på samma sätt i 
mixfasen. Programmet bjöd fortfarande in till lek och jag fick en mängd olika alternativa sätt 
att jobba på. Jag kom på mig själv med att ha tio olika idéer och sedan fundera över vilken jag 
ska välja att framhäva och på vilket sätt. Det var också svårt att inte börja mixa i låtskrivar- 
och produktionsfasen. I Cubase har varje kanal en egen EQ som ligger på kanalen 
automatiskt, så att börja mixa ett spår jag precis spelat in var bara ett musklick bort. Cubase 
använder också en sökfunktion bland alla plug-ins som finns tillgängliga för mix eller 
produktion. Det gör det väldigt lätt att söka upp en plug och testa den. Jag hade alltså redan 
börjat mixa småsaker i hela projektet och var tvungen att bestämma mig för att antingen 
nollställa hela projektet och börja om med mixen från början, fortsätta bygga på det jag redan 
gjort, eller spara vissa saker och sedan försöka få till en helhet. Jag valde det sista alternativet. 
Resultatet av både låt och mix är ganska stökigt och jag kan känna igen det ifrån hur jag 
upplevde att det var att jobba i Cubase tidigare.  

Pro tools: Då jag jobbade i Pro tools var de första dagarna, då jag skrev och producerade, 
jobbiga och det var svårt att få idéer. Pro tools gav mig färre medföljande mjukvarusynthar 
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och min version (som var den nyaste då undersökningen gjordes) saknade en 
samplingshanterare vilket gjorde att jag kände mig begränsad när jag försökte fortsätta jobba 
med de idéer jag  fått. Det tog bort mycket av lusten att fortsätta, då det kändes som om varje 
steg gjorde motstånd, och jag blev frustrerad (och arg) vid många tillfällen. Jag började arbeta 
med en idé som jag sedan släppte och började om från början p.g.a. att jag inte fick någon 
känsla för det jag jobbade med. Varje gång jag fick en idé eller ville leta  bland olika ljud för 
att hitta inspiration var jag begränsad av Pro tools som bara gav mig ett par synthar att välja 
mellan. Det ledde till att jag inte hittade något eller behövde nöja mig med något ljud som lät 
ungefär som det jag tänkt mig och då försvann motivationen och all energi snabbt. Inför de 
två första passen försökte jag vara positiv och jag kände mig motiverad inför uppgiften, men 
vid dag tre var motivationen borta. Vid dag fyra upplevde jag att arbetet i Pro tools vände. Här 
beskrev jag hur arbetsprocessen blev lättare och allting börjar fungera bättre (med allting 
syftar jag till mitt arbete, Pro tools fungerade likadant som innan). Vid det här laget hade jag 
en idé som känns bra samt ett track som började ta form och jag fick lättare att komma på vad 
jag behövde arbeta med samt hur jag skulle åstadkomma det. Även vid sista tillfället, då jag 
mixade låten, flöt arbetet på bra. Jag visste vad jag skulle jobba med och i vilken ordning 
samt hur jag ville att det skulle låta, och om något inte fungerade fick jag lätt nya idéer! I det 
här projektet hade jag inte börjat mixa något under produktionen, jag hade inte ens med 
tidseffekter (reverb och delay etc.) ännu utan kunde börja med hela mixen från noll.  

Resultatanalys  
I analysen har jag plockat ut nyckelmeningar ur resultatetpresentationen och listat dem under 
tre kategorier, positivt, negativt och neutralt. Efter uppställningen följer analysen av resultatet.                        

Cubase: 

Positivt: 
- Cubase bjöd in till lek och experimenterande. 
- Motiverande att testa saker och jag blev lätt inspirerad. 
- Enkelt att få och testa nya idéer.  
- Samplingshanterare och chordtrackfunktionen hjälpte till så fort jag fastnade i något. 
- Motiverande och kul att både skriva låten och göra produktionen, som båda handlar om att 

testa idéer och framhäva det du vill gestalta. 

Negativt: 
- Tio olika idéer och sedan sitta och fundera över vilken jag ska framhäva på vilket sätt. 
- Svårt att inte börja mixa i låtskrivar- och prodfasen. 
- Varje kanal har en egen EQ som ligger på kanalen automatiskt, så att börja mixa ett spår jag   
precis spelat in är bara ett musklick bort. 
- Jag valde det senare. (MIX) 
- Resultatet av både låt och mix är ganska stökigt och stort och jag kan känna igen det ifrån              
hur jag upplevde att det var att jobba i Cubase. 
  
Neutralt: 
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- Börjat mixa småsaker i hela projektet och var tvungen att bestämma mig för att antingen               
nollställa hela projektet och börja om med mixen från början eller fortsätta bygga på det jag   
redan gjort. 
- Programmet bjöd fortfarande in till lek och jag fick en mängd olika alternativa sätt att jobba  
på. (MIX) 
- Sökfunktion bland alla plug-ins som finns tillgängliga för mix eller produktion. Det gör det 
extremt lätt att söka upp en plug och testa den. 

Pro tools: 

Positivt: 
- Arbetet släppte i Pro tools och allting började fungera bättre.  
- En idé som känns bra samt ett track som började få definition och jag fick lättare att komma    
på vad jag behövde arbeta med. 
- Då jag mixade låten, flöt arbetet på bra. 
- Om något inte fungerade fick jag lätt nya idéer.  
- I det här projektet hade jag inte börjat mixa något under produktionen, jag hade inte ens med   
tidseffekter (reverb och delay etc.) i ännu utan kunde börja med hela mixen från noll. 

Negativt: 
- Att skriva och producera som att springa i uppförsbacke med motvind.  
- Färre medföljande mjukvarusynthar. 
- Saknade en samplingshanterare vilket gjorde att jag kände mig begränsad och jag hade svårt  
att komma på idéer. 
- Varje steg gjorde motstånd, och jag blev frustrerad och arg vid många tillfällen.  
- Släppte och började om från början pga. att jag inte fick någon känsla för det jag jobbade 
med. 
- De två första passen försökte jag vara positiv och jag kände mig motiverad inför uppgiften, 
men vid dag tre var motivationen borta. 

Neutralt: 
- Varje gång jag fick en idé eller ville leta  bland olika ljud för att hitta inspiration var jag            
- Begränsad av Pro tools som bara gav mig ett par syntar att välja mellan. 

Sammanfattning av resultatanalys 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur jag påverkas olika av Cubase och 
Pro tools i min konstnärliga process, som innefattar låtskriveri, produktion och mix. 

Vilka aspekter i de olika programmen påverkar mig?   
Cubase är uppbyggt för att vara kreativt stimulerande och det är lätt att testa och leka i 
programmet. Dessa aspekter gjorde mig motiverad och jag fick många idéer i början av 
arbetet då jag jobbade med låten. 

Pro tools är uppbyggt för att främja ett hantverk, det ljudtekniska hantverket, och bjuder inte 
alls in till experimenterande eller lek på samma sätt som Cubase. Jag fick dessutom färre 
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verktyg att använda än i det andra programmet och hela låtskrivarprocessen kändes trög och 
jobbig. 

På vilket vis påverkas jag av dessa aspekter?  
Cubase fungerade bra då jag behövde komma på någon idé att arbeta med, men ju längre jag 
kom i processen desto svårare blev det att bara testa idéer och jag behövde fokusera mer och 
mer på detaljarbete och då tappade jag fart och intresse och motivation. Min inställning i 
programmet var att det skulle gå fort och vara kul. 

Det största problemet med Pro tools var just att jag inte fick någon känsla för det jag jobbade 
med och att jag inte kunde hitta alternativa ljud att jobba med, på grund av hur programmet 
fungerar samt att det inte följer med så många verktyg att arbeta med. 

Vilka styrkor och svagheter kan jag identifiera i de olika programmen och hur påverkar 
dessa mitt låtskriveri? 
Cubase fungerade väldigt bra i början av processen. Programmet hjälpte mig att komma på 
idéer och inbjöd till lek och experiment och det gick snabbt att komma vidare. Vid mix fick 
jag för många alternativ och det är svårt att vara konsekvent och inte bara lägga på plug-
ineffekter. Samma lekfullhet jag gynnades av i början hämmar mitt arbete i slutet av 
processen. 

Pro tools var ansträngande att arbeta med i början av processen, då det inte var stimulerande 
för min kreativitet och inte inbjöd till lek på samma sätt. Vid mix gav Pro tools mig dock fler 
ramar att arbeta inom vilket var bra för min effektivitet och för hantverket. Istället för ett antal 
alternativa sätt att jobba på och mycket tid som gick åt till att grubbla var nästa steg självklart 
och jag kunde fokusera på uppgiften bättre än i Cubase. 

Min kreativitet och motivation spelade också en stor roll i processen. I loggboken kan man se 
att jag blev sporrad och motiverad då något gick bra, då jag fick en ny idé, då 
produktionsarbetet gick bra och jag kom framåt fort. Så fort min process blev långsammare, 
oavsett om det berodde på brist på idéer eller om det bara var dags för lunch så tappade jag 
intresse och min motivation försvann. Då motivationen väl var borta hade jag oftast väldigt 
svårt att komma igång igen. Jag tänkte att jag ändå inte skulle orka eller hinna göra det jag 
tänkt så det var ingen idé att börja. Jag brukar dock tvinga mig igenom det och få lite arbete 
gjort. Överlag verkar programmen komplettera varandra med sina styrkor och svagheter, då 
Cubase fungerar bättre i början av ett projekt och Pro tools i slutet.  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DISKUSSION 
I diskussionen jämför jag mitt resultat med tidigare forskning och litteratur samt knyter an till 
mitt syfte och mina frågeställningar och ser om jag besvarat dessa. Jag har delat in 
diskussionen i tre övergripande teman och diskuterar dem utifrån mitt resultat och litteraturen.  

Kreativitet 
Det är tydligt för mig att jag, under undersökningen, kände att jag behövde hitta något jag 
blev inspirerad av för att börja jobba. Jag testade olika idéer tills jag hittade någon som 
kändes bra eller en helhet som var stimulerande och först då kunde jag släppa loss min 
kreativitet och förlora mig i arbetet. Enligt nationalencyklopedin (2017) är komplexitet en 
förutsättning för att något ska bli originellt och jag upplevde att jag var tvungen att bolla idéer 
tills jag hittade någon med så pass hög komplexitet att det triggade mig och jag kunde börja 
jobba med en utmaning. Jag kände en tydlig skillnad mellan olika idéer där vissa gav mig en 
större utmaning och på så vis sporrade min kreativitet och min lust att skapa. Genom att jobba 
med utmanande idéer kunde jag kliva ut ur min trygghetszon, som Lombardo (2014) kallar 
det, och utmaningarna födde därmed nya idéer jag kunde bygga vidare på. Under arbetet i Pro 
tools beskriver jag en brist på komplexitet i mitt första utkast till en låt då jag inte fick någon 
känsla för det och beskriver genren som tråkig, något jag inte gick igång på, och den låten 
hade jag väldigt svårt att arbeta vidare med, då jag inte fick några bra idéer. Jensen (2017) 
skriver att det kan vara bra för kreativiteten att begränsa sig för att få färre och tydligare 
valmöjligheter, men också att man måste akta sig för att inte begränsa sig för mycket. Jag 
upplevde den kreativa delen av min konstnärliga process som känslig, och det var väldigt lätt 
att begränsningarna hämmade mig och min kreativitet istället för att hjälpa mig.  

Nationalencyklopedin beskriver kreativa människor som väldigt känsliga med höga toppar 
och djupa dalar (Nationalencyklopedin 2017). Under min låtskrivarprocess utsätts jag gång på 
gång för den typen av humörsvängningar, både under den här undersökningen och annars då 
jag arbetar som låtskrivare eller producent/tekniker. Då jag kom på det första gitarriffet 
kändes det som att jag var bäst i världen och gick på moln men så fort processen stötte på 
problem eller stannade av började jag tvivla och grubbla och då var jag helt plötsligt på botten 
och ingenting kändes roligt. Då jag började arbeta med musikproduktion var dessa faser 
väldigt dominanta i mitt arbete. Vid en topp försökte jag få så mycket jobb gjort som möjligt 
och då dalen kom innebar det ofta slutet på arbetsdagen. Nu har jag lärt mig att de 
svängningarna kommer i vågor och jag har kommit fram till att jag bara måste sitta och tvinga 
mig igenom det tills jag kommer på något nytt som triggar kreativiteten och får upp mig till 
molnen igen. Det är ansträngande att uppleva svängningarna i humör och då jag är i dalarna är 
det svårt att hitta någon motivation att fortsätta överhuvudtaget. Jag har lärt mig att det är 
viktigt att känna efter när det är dags att ta en paus för att inte låta dalen bli för djup, då jag 
upplever att det då tar längre tid att ta sig upp ifrån den. Att ta pauser då man känner sig nere 
och oinspirerad är inte bara bra för att få ny energi eller för att inte gräva ner sig i negativitet. 
Om problemet uppstår p.g.a. att jag har fastnat i något och inte kommer på idéer så kan ju 
pauser vara bra för att mitt undermedvetna ska få bearbeta problemet (Nationalencyklopedin 
2017) som kan leda till en aha-upplevelse där lösningen på problemet helt plötsligt 
uppenbarar sig.  
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Divergent och konvergent tänkande 
Min undersökning visade att jag har lättare att arbeta divergent i Cubase och mer konvergent i 
Pro tools. I Cubase känns det fritt att testa, skapa, prova, och bolla många olika idéer, vilket är  
utmärkande för divergent tänkande (Tellhed, 2014) och är bra i låtskrivar- och 
produktionsfasen men mindre bra vid slutproduktion och mix då jag istället för att bolla idéer 
måste bestämma mig för någon av dem och arbeta med den på rätt sätt. Att vara kvar i ett 
divergent tänkande i mixen ledde till att mycket tid gick åt till grubblande över vilken av alla 
möjliga vägar jag kunde ta och det var svårt att komma fram till ett beslut, precis som Jensen 
(2017) beskriver det när man arbetar utan några begränsningar. I Pro tools känns det tvärtom. 
Här får jag känslan av att det finns ett eller ett par sätt att göra något på och om jag ska prova 
något nytt går det trögt och osmidigt. Jag upplever att Pro tools är uppbyggd på ett sådant sätt 
att det bara ska finnas ett korrekt sätt att utföra arbetet på, vilket stämmer in väl med 
beskrivningen av konvergent tänkande (Tellhed, 2014). Det blir förödande för lekfullheten 
och kreativiteten jag behöver i de första faserna men givande under mixfasen då mitt arbete 
blir mer fokuserat och mer effektivt och jag inte behöver lägga tid på att fundera på vilken 
lösning jag ska använda för ett visst problem. På så vis hjälpte Pro tools mig att ge mig en 
lagom stor box att arbeta i (Jensen, 2017). 

Begränsningar under processen 
I Cubase kände jag mig obegränsad och det gick lätt att testa nya idéer och det fungerade bra 
fram till mix. I Pro tools var det tvärtom, bristen på frihet var hämmande under låtskrivar- och 
produktionsfasen men hjälpte mig under mixfasen. Frihet och valmöjligheter fungerar bra för 
mig i de mer kreativa faserna av låtskriveri, där jag behöver kunna komma på idéer, de 
främjar mitt divergenta tänkande (Tellhed, 2014; Lombardo, 2014) . Det blir dock svårt för 
mig att byta roll och fokusera då det blir dags för de mer hantverksmässiga faserna, 
slutproduktion och mix. Här behöver jag begränsningar för att kunna göra ett effektivt jobb 
och sluta grubbla och göra rätt sorts jobb, som är mer konvergent tänkande 
(Nationalencyklopedin 2017; Tellhed, 2014). Hugill (2012) och Jensen (2017) skriver att 
begränsningar kan vara frigörande vid en kreativ process och det håller jag med om, men jag 
tror att det är ett av många verktyg och att det är viktigt att veta när man ska använda just det 
verktyget. Jensen (2017) säger att begränsningar är bra i början av processen för att kunna 
starta det kreativa, men jag upplever att det är viktigt med begränsningar för mig i mixfasen, 
alltså i slutet av min kreativa process. Den fasen handlar dock mycket mer om att utföra ett 
hantverk än ett rent kreativt arbete, och för att det ska bli så mycket effektiv arbetstid, och så 
lite grubblartid, som möjligt fungerar det bäst för mig att ha tydliga ramar att arbeta efter. I 
början av min kreativa process begränsar jag mig dock också. Jag började varje process med 
att avgränsa mig genom att hitta referenser jag kunde jobba mot, och begränsade mig från alla 
möjliga låtar i världen till att ha en låt som inspirationskälla. Det gav mig på så vis en mindre 
box att utgå ifrån, och jag fick lättare att hitta ett bra alternativ att fortsätta bygga på (Jensen, 
2017).  

Metodreflektion 
Jag tycker att mitt val av metod fungerade bra för min undersökning. Att använda mig av 
kvalitativ metod hjälpte mig att få relevanta svar på mina frågeställningar, något som jag tror 
hade varit svårt om jag använt mig av en kvantitativ metod. Jag tycker även att min 
strukturerade loggbok hjälpte mig att komma åt kärnan i min upplevelse under 
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undersökningen. Blandningen av konfluent- och processloggbok gav mig data som både 
beskrev vad jag ville göra och hur det faktiskt gick samt hur jag kände mig under sessionen, 
alltså hur jag blev påverkad. Det är möjligt att en ostrukturerad loggbok också hade fungerat 
bra till min undersökning, även om jag personligen behöver bestämda riktlinjer att följa. Om 
jag inte har det finns en risk att jag skriver för snabbt bara för att bli klar, utan att gå in på 
djupet. Innan undersökningen hade jag en aning om hur resultatet skulle bli. Jag har under tre 
års tid arbetat med de båda programmen nästan dagligen och känner både dem och mig själv 
väl. Jag tycker dock att mina föraningar inte har påverkat själva undersökningen då jag aktivt 
försökte göra undersökningen med samma förutsättningar och bortse från mina fördomar. Att 
jag valde att genomföra undersökningen hemma kan definitivt ha påverkat resultatet. Överlag 
arbetar jag bättre om jag inte är hemma och jobbar, men undersökningen gick ut på att 
undersöka min konstnärliga process och jag utför nästan uteslutande allt mitt konstnärliga 
arbete hemma. Jag tror därför att undersökningen inte hade kommit lika nära en sann bild av 
mina upplevelser om jag arbetat t. ex. i musikhögskolans lokaler, då det inte är min vanliga  
arbetsmiljö. Jag har lärt mig mycket av den litteraturen jag använt mig av till undersökningen. 
Den har hjälpt mig att sätta ord på saker jag upplevt under mitt arbete, som t. ex. konvergent 
och divergent tänkande, som jag tycker beskriver min låtskrivarprocess, och hur jag fungerar i 
den, väldigt bra. Att läsa om begränsningar under en kreativ process har också varit väldigt 
lärorikt. Inom musikproduktion finns det väldigt mycket ”tyst kunskap”, saker man upplever 
eller gör utan att riktigt ha ord för eller kunna förklara. Jag har omedvetet använt mig av 
begränsningar under min process, men genom undersökningen fick jag en bättre förståelse för 
varför det kan vara effektivt och hur det kan användas i en större utsträckning.   
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SLUTSATS 
I min undersökning har jag kommit fram till att Cubase bjuder in till lek och 
experimenterande då jag jobbar i det programmet och jag får lätt att komma på och testa idéer 
men får svårt att fokusera vid mixstadiet i processen p.g.a. många möjligheter. Pro tools 
däremot bjuder inte in till lek och den kreativa delen av arbetet blir svårare för mig då jag 
jobbar i det programmet. Däremot hjälper Pro tools mig vid mix då det inte ger så många 
möjliga vägar att gå och mitt arbete blir mer fokuserat och mer effektivt. Det vore intressant 
att testa att kombinera de olika programmen i min låtskrivarprocess för att försöka ta tillvara 
på styrkorna hos de båda och arbeta med Cubase under de första faserna (låtskriveri och 
produktion) och använda Pro tools vid den sista (mix) och på så sätt effektivisera min 
arbetstid. Ett problem jag upplevde var att jag fastnade i låtskrivar- och produktionsfasen då 
jag arbetade i Pro tools och att det var svårt att välja mellan idéer och fokusera vid mixfasen i 
Cubase. Jag tror att jag skulle kunna undvika de problemen genom att kombinera de olika 
programmen och använda rätt verktyg till rätt syssla. Det vore intressant att göra en 
undersökning med fler musikproducenter för att se om det här bara stämmer för mig eller om 
fler upplever att verktygen fungerar på det här viset och om vi (musikproducenter) kan bli 
mer effektiva genom att kombinera olika verktyg och använda rätt verktyg till rätt syssla. 

�19



KÄLLFÖRTECKNING 

Alvehus, Johan (2013): Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm: Liber. 

Bjørndal, Cato R.P. (2005): Det värderande ögat. Stockholm: Studentlitteratur. 

Bouij, Christer (2005): Konstnärlig forskning: en reflektion. I Torleif Ander, red: Seminarium 
om dans och musikalisk gestaltning som universitetsämnen s 27-40. Örebro: Musikhögskolan, 
Örebro universitet.

Hugill, Andrew (2012): The Digital Musician. Abingdon-on-Thames: Routledge

Lombardo, Elizabeth (2014): Better than perfect. Berkley: SEAL PRESS

Miles Huber, David & Runsten, Robert E (2014): Modern Recording Techniques, 8th edition. 
New York: Focal press. 

Moorefield, Virgil (2010): The Producer as a Composer. Cambridge, MA: The MIT Press.  

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011): Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Tellhed, Una (2014): Har experter idétorka? Relationer mellan kreativitet och kunskap. I E. 
Brodin, Red. Stockholm: Liber AB. 

Stim-magasinet #4 2013 s 20. 

Elektroniska källor: 

Avid. (2017) http://www.avid.com/pro-tools/features (Hämtad 2017-05-20) 

Jensen, Anders Så blir du mer kreativ. https://moderskeppet.se/live/begransa-dina-kreativa-
mojligheter-sa-blir-du-mer-kreativ/ (hämtad 2017-05-16) 

Nationalencyklopedin, divergent tänkande. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
divergent-tänkande (hämtad 2017-05-11) 

Nationalencyklopedin, kreativitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
(hämtad 2017-05-11) 

Steinberg. (2017) https://www.steinberg.net/en/products/cubase/cubase_pro.html (Hämtad 
2017-05-20) 

DAW (Digital Audio Workstation) I: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/
Digital_audio_workstation (Hämtad 2017-05-16) 

�20

http://www.avid.com/pro-tools/features
https://moderskeppet.se/live/begransa-dina-kreativa-mojligheter-sa-blir-du-mer-kreativ/
https://moderskeppet.se/live/begransa-dina-kreativa-mojligheter-sa-blir-du-mer-kreativ/
https://www.steinberg.net/en/products/cubase/cubase_pro.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation


Wendelsson, Andreas (2015): Digitaliseringens påverkan på musikproducentens arbete. 
Örebro universitet. C-uppsats. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:797468/
FULLTEXT01.pdf 

�21

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:797468/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:797468/FULLTEXT01.pdf


BILAGOR  

Låt 1 (Cubase) 
https://drive.google.com/open?id=0B21Np4-7W7BdMUoteWVSaWI3SnM 
 
Låt 2 (Pro tools) 
https://drive.google.com/open?id=0B21Np4-7W7BdYkxBTjE5Y3U3cnc  

�22

https://drive.google.com/open?id=0B21Np4-7W7BdMUoteWVSaWI3SnM
https://drive.google.com/open?id=0B21Np4-7W7BdYkxBTjE5Y3U3cnc

