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Sammanfattning av uppsatsen: 

 

Bakgrund: Kvalité är ett brett begrepp som betyder olika saker för olika personer beroende på 

bl.a. olika värderingar. Vid en musikproduktion utförs flera olika moment; komposition, 

inspelning, mixning och mastring. Det är viktigt att kvalitén är hög i alla steg för att 

slutprodukten ska bli bra. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kvalitén i en singer-songwriterproduktion 

påverkas av vilken tidsram som ges till förfogande för produktionsarbetet.  

Metod: Loggbok användes vid denna studie som insamling av data och allt detta analyserades 

via en kvalitativ metod. Tre låtar producerades med olika tidsramar och kvalitén jämfördes 

sedan med avsikt på musik, text, inspelning och mixning/mastring. 

Resultat: Resultatet av allt detta är att de olika tidsramarna tycks ha påverkat produktionens 

kvalité i viss grad, men det är svårt att säga efter endast tre produktioner. Det behövs ytterligare 

studier där fler produktioner jämförs för att avgöra om det finns ett samband mellan 

produktionens kvalité och tidsramen som används. 
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Inledning 
 

Jag har spelat och skrivit låtar större delen av mitt liv. Jag kan knappt minnas en dag då jag inte 

sökt mig till gitarren och musiken. Jag har studerat musik i mer än 8 år nu och kommer att 

fortsätta med detta även efter att denna utbildning är över. Mitt liv är musiken och det är musik 

som får mig fortsätta framåt, jag kan inte tänka mig att arbeta med något annat än musik. 

Jag har sedan en lång tid tillbaka satt som mål att jobba som artist i musikbranschen och sprida 

min musik i världen. Jag har nu en EP på gång som snart ska släppas. Mina dagar spenderar jag 

till större del i min hemmastudio där jag producerar mina låtar. Jag är också ute och spelar min 

musik live på scener runt om i Sverige. 

 

Vid musikproduktion är det lätt att ägna mycket tid och energi åt de olika arbetsmomenten i 

produktionen i ett försök att få det perfekt och finslipa minsta detalj. Dock kan detta vara något 

som endast uppfattas av den som arbetat med låten en längre tid, och jag har upplevt att strävan 

efter perfektion ibland kan förstöra det mänskliga i produktionen. 

 

Jag är nyfiken på om det möjligtvis finns någon optimal tidsram att producera inom för att 

effektivisera ens arbete. Om så är fallet skulle det kunna effektivisera min vardag och göra det 

lättare för mig att skriva och producera låtar. Jag har länge funderat över hur jag i mitt framtida 

arbete kan använda tiden bäst. 
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Bakgrund 
 

Detta kapitel börjar med en beskrivning och några tankar kring kvalité och hur detta begrepp 

kan uppfattas följt av en inblick i vad musikproduktion är och hur det kan tolkas. Kapitlet 

avslutas med en genomgång om genren singer-songwriter som är den genre som den klingande 

biten i forskningen är skriven efter. 

 

Kvalité  
Kvalité är ett brett begrepp och svårt att definiera eftersom det kan ha olika betydelse från 

person till person. Det går heller inte att avgöra definitivt hur hög kvalité en musikproduktion 

har, eftersom att kvalité inte kan bedömas på samma sätt som hastighet och temperatur. 

Berg och Rumsey (2003) beskriver olika typer av kvalité. De hävdar att helheten av kvalitén är 

uppbyggd av underkategorier av olika kvalitéer. De lägger upp kvalitéerna i fyra olika grupper: 

 

Spatial kvalité, relaterar till den tredimensionella bilden av ljudkällor och deras miljöer. 

Teknisk kvalité, relaterar till distorsion, hiss, hum osv. 

Diverse kvalité, relaterar till övriga egenskaper. 

Timbral kvalité, relaterar till hur olikheter kan urskiljas mellan olika ljud som låter samtidigt i 

samma tonhöjd och ljudstyrka. 

 

Det finns ett flertal olika åsikter om vad kvalité är, och hur lyssnaren ska uppfatta det. I den här 

studien är det min syn på kvalité som kommer användas för att analysera låtarnas kvalité. I 

slutändan är det dock lyssnarens åsikt om kvalité som avgör. Som Albin J. skriver i The Poetics 

of Rock: Cutting Tracks, Making Records: 

 
Will it be Walter’s 1961 recording with the Columbia Symphony Orchestra, […] or his 1938 

performance with the Vienna Philharmonic, a recording of lesser quality in terms of sound, but 

whose historical significance is forever etched into its grooves? Either way, it is the record buyer’s 

choice to make, a choice that itself represents a shift in the musical landscape (Zak, 2001, s. 2-3). 

 

Alla människor har skilda värderingar, och olika uppfattningar om hur verkligheten egentligen 

är. Därför är det stor skillnad på hur vi uppfattar begreppet kvalité och gör det svårt att sätta en 

definition på det menar Folke Vernersson (2007). Men trots att kvalité har en bred betydelse 

och många uppfattar det på olika sätt, är det något de flesta musikproducenter försöker uppnå. 

Även fast kvalitén uppnås på flera olika sätt (Moore, 2012). 

 

Singer-Songwriter 
 

Den genren jag utövar till stor del inom min musik kallas singer-songwriter. I denna genre är 

det väldigt enkelt att producera i hemmet, vilket gör att väldigt många kan utöva den. Dock är 

genren väldigt bred och det kan låta väldigt annorlunda om man jämför olika singer-songwriters 

låtar med varandra. 

Men trots att singer-songwritergenren är väldigt bred så har den några kriterier som bör 

uppfyllas. Så här skriver Williams och Williams (2017) angående genren: 

 
As many of the contributors to this volume have pointed out, the term ”singer-songwriter” evokes 

particular imagery: a singer on stage, often playing an acoustic guitar, singing about their own life 

experiences. There is an intimacy involved, perhaps the hushed environment of a coffee house or 

small bar. Their lives are laid bare for us, in the music, and in their confessional “warts and all,” 
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often unpolished, singing style (think Bob Dylan or Joni Michell) (Williams och Williams, 2017, s. 

1). 

 

Nadav Appel skriver i ”The singer-songwriter disposition” att singer-songwriter genren grundar 

sig i fyra centrala principer. Han delar in de fyra principerna såhär: 

 

• ”the foregrounding of the ordinary human voice, as opposed to vocal or instrumental 

virtuosity.” 

• “the fabrication of a sonic environment which connotes intimacy, as opposed to 

spectacle.” 

• “the indication of a direct relation to the individual listener, as opposed to a generalized 

appeal to a mass audience.” 

• “the connotation of an air of sincerity, as opposed to irony or cynicism.” 

(Appel, 2017, s. 9) 

 

Om vi sammanfattar dessa principer så märker vi att genren strävar efter en mycket närmare 

och personlig kontakt med lyssnarna än många andra genrer har. Dessutom ska musik och text 

inge en känsla av uppriktighet och ärlighet. 

 

Problemområde 
 

Musikproduktion är, precis som kvalité, ett begrepp som kan vara svårt att definiera. 

Musikproduktion omfattar komposition, inspelning, mixning och mastring och när detta 

kombineras skapas en musikinspelning. Vid en sådan produktion finns ofta någon som vakar 

över arbetet, liknande en regissör vid en filminspelning. Denna person kallas musikproducent 

och har till uppgift att bevaka kvalitén ur ett helhetsperspektiv.  

Musikproduktion finns inte med i det svenska uppslagsverket, utan ordet har två led: musik och 

produktion. Jag väljer att i denna text definiera musik precis som Jan-Olof Gullö (2010) 

”organiserade ljud som människor kan uppfatta som musik”. Produktionen är också en stor och 

viktig del i musik eftersom att det är den slutgiltiga produkten som kommer att höras på radio, 

tv, CD-skivor osv. Ordet produktion kommer från latinets produco och betyder att föra fram, 

sätta i rörelse, alstra, eller skapa. Gullö skriver om hur en produktion ofta delas in i tre steg: 

 
Traditionellt delas en produktion, […] upp i olika steg. Under förberedelsefasen, pre-production, 

planeras det inspelningsarbete som ska ske under själva produktionsfasen: produktion. När alla 

inspelningar är genomförda, redigerade och sammanställda tar efterbearbetningen, post-production, 

vid. Under denna fas, mastring, skapas de original som senare används i till exempel tillverkning av 

CD-skivor. I praktiken sker dock vid musikproduktion ofta en överlappning mellan de olika faserna 

(Gullö, 2010, s. 6). 

 

Musikproduktion är alltså en ganska omfattade process med många delar att ta sig igenom. Med 

det sagt kan det fortfarande ta allt från några timmar till flera år att slutföra en musikproduktion. 

Det är helt upp till de inblandande personerna att avgöra hur mycket tid de vill lägga på 

produktionen. Till exempel så tog det The Beatles tre gånger längre att skriva låten Strawberry 

Fields Forever (1967) än det tog dem att skriva hela deras första album. 

 

Vid en musikproduktion är det lätt att ägna mycket tid och energi åt att uppnå perfektion. Jag 

tror att det kan vara något som endast uppfattas av den som producerar, och jag har upplevt att 

strävan efter perfektion ibland kan förstöra det mänskliga i musiken. 
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Problemformulering 
Ovan förda resonemang kan sammanfattas i följande problemformulering: 

Det behövs mer kunskap kring hur mängden tid som avsätts för en singer-songwriterproduktion 

påverkar slutresultatets kvalité. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur kvalitén i en singer-songwriter produktion påverkas av vilken 

tidsram som ges till förfogande för produktionsarbetet. 

 

Frågeställning 
Hur påverkas min upplevda kvalité av en singer-songwriter produktion av vilken tidsram som 

ges till förfogande för produktionsarbetet? 
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Metod och Material 
 

I följande avsnitt beskrivs området konstnärlig forskning, följt av en beskrivning av kvalitativ 

metod, vilket är den metod som använts i denna studie. Nästa stycke handlar om loggbok och 

hur jag har använt mig av denna för att dokumentera mina observationer och reflektioner. 

Slutligen definieras den estetiska referensram som jag använt mig av för att bedöma kvalitén 

på de låtar som jag skapat under produktionsprocessen. 

Konstnärlig forskning 
 

Denna uppsats sällar sig till området konstnärlig forskning. Vetenskapsrådet skriver på sin 

hemsida angående konstnärlig forskning såhär: 

 
Konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. 

Forskningen är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. 

Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form 

(Vetenskapsområdet, 2017). 

 

Eftersom att jag har forskat i musik och kring produktion så faller det under begreppet 

konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning beskrivs ytterligare av Catharina Dyrssen (2015) 

i boken Från konstnärlig högskola till universitet: 

 
Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik. 

Närliggande beteckningar är exempelvis konstnärligt praktikbaserad eller praktikdriven forskning, 

forskning genom konst och forskning på konstnärlig grund. Forskningen utförs genom konstnärligt 

arbete med stöd i undersökande metoder och teoribildning som också kan hämtas från andra 

forskningsområden. Syftet är ofta att belysa konstnärlig produktion och kunskapsprocesser: frågor 

kring konstens uttryck och villkor samt sinnliga, narrativa och performativa aspekter av konst 

(Dyrssen, 2015, s. 13). 

 

Denna uppsats syftar inte att komma fram till några absoluta sanningar och inte heller något 

mätbart i siffror. Snarare är syftet att beskriva kreativa processer som i sin tur kan vara intressant 

för andra musikskapare. 

 

Kvalitativ metod 
 
Det är viktigt att använda sig av en metod i sitt uppsatsskrivande, då det ger en förståelse och 

rätt verktyg för att kunna följa uppsatsen på ett korrekt sätt. Alvehus (2013) skriver i sin bok 

”Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok” 

 
Det handlar heller inte bara om hur man genomför en studie för att få fram resultat med god kvalitet. 

Metod är bredare än så. Metod är något som genomsyrar ett resonemang eller en argumentation. Att 

kunna metod innebär också att förstå hur slutsatser underbyggs och kunna följa med i en diskussion 

(Alvehus, 2013, s. 19). 

 

Den här uppsatsen är skriven med mina tankar, reflektioner och erfarenheter som utgångspunkt. 

Det tillvägagångsätt jag använt mig av för uppsatsens dataskapande kan därmed kategoriseras 

som kvalitativ metod. Som Alvehus skriver så intresserar sig kvalitativ metod för meningar, 

eller innebörder, snarare än för statistiska verifierbara samband. Eftersom det som undersökts i 

denna studie är något så svårmätbart som kvalité (jfr. Vernesson, 2007), så skulle en kvantitativ 

metod inte uppfylla syftet lika bra. När det kommer till kvalitativ metod skriver Alvehus vidare 

såhär: 
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Kvalitativ metod kan alltså ses i ljuset av vilka ambitioner du som författare har med din studie, 

snarare än att den är bunden till vissa metodtekniker. […] Det som präglar kvalitativ forskning är 

snarare en viss typ av intresse för vad man som forskare vill ha sagt, vilken typ av forskning man 

vill bidra till/och med) (Alvehus, 2013, s. 21). 

 

I denna studie är mina ambitioner att hitta ett verktyg som jag kan använda mig av framöver, 

för att effektivisera min vardag som musiker. 

Loggbok 
 

Under denna forskningsprocess har jag använt mig av en loggbok för att dokumentera mina 

observationer och reflektioner. Att använda sig av en loggbok är ett smidigt sätt att komma ihåg 

vilka tankar man haft under sitt arbete. Det var till hjälp när jag reflekterade över resultatet att 

kunna gå tillbaka och se hur jag resonerade innan jag utfört studien.  

Bjørndal (2005) skriver i sin bok Det värderande ögat: 

 
Syftet med loggskrivandet är att genom en skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något 

som skett. Den pedagogiska vardagen är vanligtvis så mättad med händelser att det blir föga tid över 

till reflektion över det man sysslar med. Genom att använda sig av en loggbok sätter man ett 

systematiskt sätt av tid för reflektion av den egna praktiken. Man gör ofta motstånd mot att prioritera 

detta, inte minst för att effekterna eller frukterna av denna metod inte visar sig på en gång. 

Erfarenheter från utvecklingsarbete i skolan visar emellertid att många upplever det som mycket 

nyttigt att reflektera i skriftlig form (Bjørndal, 2005, s. 62). 

 

Det finns ett antal olika sätt som en loggbok kan struktureras på. Jag har valt att använda mig 

av en ostrukturerad loggbok. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av en 

sådan. Bjørndal (ibid) skriver att fördelen är att man förhåller sig öppen till att upptäcka saker 

och ting som man annars inte ser så tydligt, eller saker man inte tagit sig tid att fundera över. 

Dock skriver Bjørndal (ibid) att nackdelen med detta format är att det kan vara krävande att 

läsa och analysera i efterhand, speciellt om man skrivit den under en längre tid. Men jag valde 

ändå att använda mig av en ostrukturerad loggbok denna gång, då det ger mig större frihet att 

kunna skriva ner mina tankar. 

 

Estetisk referensram 
 

För att analysera låtarnas kvalité har jag tagit fram fyra parametrar som jag ska följa när jag 

jämför låtarna sinsemellan. De fyra parametrarna är komposition, text, inspelning och 

mixning/mastring. Eftersom att det är min personliga syn som jag utgått ifrån när jag analyserat 

dessa olika parametrar, kommer jag i följande stycke gå igenom hur dessa parametrar ska 

förstås i den här uppsatsen. 

 

Komposition: Som jag tidigare skrivit i texten anser jag precis som Jan-Olof Gullö skriver i 

sin text att musik är ”organiserade ljud som människor kan uppfatta som musik”. Det finns 

såklart många olika sätt att tolka musik och vad musik innebär. Jag tycker att det är viktigt att 

det finns en röd tråd i musiken. Kompositionen ska skapa en känsla i musiken som finns med 

genom hela låten och ha ett personligt uttryck. Jag har använt en av Berg och Rumsey (2003) 

kvalitetsparametrar diverse kvalité för att förtydliga detta. Däremot kommer jag i fortsättningen 

använda ord som ”känsla”, ”personligt uttryck” och analysera fall kompositionen har en röd 

tråd som är lätt att följa när jag pratar om diverse kvalité inom kompositionsanalysen. 

Några saker jag upplevt kan störa detta flöde är exempelvis när musikerna som arrangerar låten 

inte ser till låtens bästa utan ser det som en chans för dem själva att ”glänsa”. Det kan vara en 
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basist som försöker lägga in så många toner som möjligt på kort tid för att visa sin färdighet 

istället för att ligga lågt och lyfta låten, eller en gitarrist som i ett solo försöker låta så mycket 

som möjligt istället för att känna låtens gung och följa med i det. Detta kan sägas gå emot den 

känsla av intimitet och uppriktighet som Appel (2017) anser prägla singer-songwritergenren. 

Men det kan också vara låtskrivaren som istället för att se till låtens bästa försöker hålla sig 

efter klassiska ramar när låten skrivs. Jag får ibland känslan av att vissa låtskrivare kan ha svårt 

att tänka utanför boxen. En låt behöver inte alltid vara skriven efter de klassiska ramarna. 

 

Text: En bra text för mig är en text som verkligen betyder något. Det ska finnas ett budskap i 

texten, en del av textförfattaren själv som han eller hon vill förmedla till lyssnaren. En text som 

lämnar lyssnaren med något nytt, nya funderingar eller bara en ny känsla, är alltid en bra text 

enligt mig. Några saker jag upplevt stör känslan för mig som mottagare av texter är när texten 

inte har någon djupare betydelse. Det känns som att många texter inte läggs på låtar för att säga 

något speciellt utan bara för att försöka få på en text, så att sångaren har något att sjunga. Texten 

är ett starkt verktyg för låtskrivaren att förmedla sitt budskap, och kanske förändra vårt samhälle 

till något bättre. I denna studie har jag valt att bedöma textens kvalité utifrån om texten lyckats 

få en nära relation till lyssnaren enligt en av de principer som publicerats av Appel (2017). Jag 

har i textanalysen tagit upp och bedömt den principen utifrån hur personligt och uppriktigt 

texten varit skriven och om texten efterlämnat något att tänka på. 

 

Inspelning: Det finns väldigt många olika åsikter om vad en bra inspelning innebär. I nutida 

musikproduktioner, speciellt inom pop-genren, försöker många uppnå en perfekt inspelning. 

Sången får inte vara ur ton och musiken måste vara så taktsäker som möjligt. Enligt mig är det 

sekundärt. Det jag söker i en inspelning är en känsla, och strävan efter perfektion kan förstöra 

känslan och det unika i låten. Jag tycker istället att det är viktigt att försöka hitta något och säga 

med det som spelas in. Alla musiker som spelar på låten måste vara överens om låtens budskap 

och vad deras roll i förmedlingen av budskapet är. Jag har bedömt kvalitén i inspelningen utifrån 

teknisk kvalité som beskrivs av Berg och Rumsey (2003) tillexempel så hör inte distorsion 

hemma i genren utan jag har sökt en naturtrogen återgivning av de olika ljuden. Jag finner det 

också viktigt att vara förberedd när man påbörjar sin inspelning. Enklast är att ha gjort en 

förproduktion där man kan testa olika saker man funderar på att göra i den ”riktiga” 

produktionen. Detta resulterar i att man känner sig säkrare på vad som ska göras när man går 

in i studion, eftersom att man redan provat sakerna en gång tidigare. Jag har även bedömt spatial 

kvalité utifrån hur jag till exempel har ställt upp mikrofoner för att åstadkomma den känsla av 

intimitet som förknippas med genren (jfr Appel).  

 

Mixning/mastring: Precis som de övriga parametrarna har mixningen och mastringen en viktig 

del i känslan på låten. Det är det sista man gör i kedjan, när låten är redan skriven och inspelad 

och det är då man har den sista chansen att slipa på låten så att budskapet och känslan blir 

tydligare för lyssnaren. Jag har använt mig av begreppet timbral kvalité för att under mixning 

och mastring bedöma hur låtens kvalité har påverkats, utifrån timbral kvalité vill jag att alla 

enskilda instrument ska ha ett personligt uttryck som ska kunna identifieras tydligt. Även den 

spatiala kvalitén bedöms här genom att se hur tillexempel reverb har använts för att skapa en 

intim känsla i ljudbilden. 

Något som jag personligen känner stör mixningen på vissa låtar är när producenten eller 

ljudteknikern istället för att förlita sig på en bra inspelning där de får in ljudet korrekt försöker 

redigera allt i efterhand. Det kan till exempel vara att korrigera varje enstaka ton i sången, så 

att den ska låta ”perfekt”. Visst är det så att man ofta vill uppnå en fin ton och säker klang på 

sången i en låt, men att istället för att träna sin sångröst, försöka fixa allt i datorn i efterhand tar 

enligt mig bort väldigt mycket av känslan och det levande i sångrösten. Precis på samma sätt 
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kan man korrigera ett instrument så att det är exakt på varje taktslag rätt. Detta tar också enligt 

mig bort en stor del av känslan och efterlämnar något som för mig inte känns äkta. Jag tror att 

många skulle vinna väldigt mycket på att istället lägga tid på att träna och bemästra sitt 

instrument, istället för att försöka ta ”den lätta vägen”. 

 

Tidsplanering och utrustning 
 

Jag producerade tre olika låtar utifrån olika tidsramar. Till den första låten använde jag en dag 

för att skriva musik och text samt inspelning och mixning/mastring. Den andra låten 

producerade jag på samma sätt under tre dagar. För den tredje låten använde jag fem dagar för 

hela produktionen. Varje dag tillräknades 8 timmars effektivt arbete. Jag valde att skriva de tre 

låtarna med ett mellanrum på tre dagar, för att få vila i mitt konstnärliga skapande och för att 

minimera risken att sitta kvar i tankar kring den förra skrivna låten när jag väl började på nästa. 

I denna studie har jag använt mig av de instrument som passar låten bäst. Det skulle vara lättare 

att jämföra inspelningen mellan låtarna om det var samma instrument på varje låt. Men i detta 

fall tycker jag att det är viktigare att ha en frihet i producerandet, än att hålla dessa variabler 

konstanta. Alla tre låtar spelades in i mitt hem på min dator. Jag använde mig av följande 

utrustning för samtliga tre låtar: 

 

• DAW (Digital Audio Workstation, inspelningsprogram): Studio One 3 

• Mikrofon: Rode NT2-A 

• Mikrofon till akustiska gitarren: SE Electronics SE2200A 

• Ljudkort: Focusrite Scarlett 2i4 2nd Gen 

• El-gitarr: Fender Stratocaster 

• Akustisk gitarr: Taylor 114ce 

• Piano: M-AUDIO Oxygen 61 Keyboard, Plugin: Spectrasonics – Keyscape 

• Munspel: Lee Oskar 
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Resultat och resultatanalys 
 

I detta kapitel beskrivs skapandet av de tre olika låtarna. Efter varje beskrivning följer en 

kvalitetsvärdering gjord utifrån de parametrar som presenterades i stycket estetisk referensram 

(s. 6–7). Avslutningsvis går jag igenom det sammanfattande resultatet och svarar på 

forskningsfrågan. 

 

Resultatpresentation 
 

Jag valde att skriva de tre låtarna med ett mellanrum på tre dagar, för att få vila i mitt 

konstnärliga skapande och för att minimalisera risken att sitta kvar i tankar kring den förra 

skrivna låten när jag väl började på nästa. 

 
Loggbok, 6 april 

 

Jag har idag suttit och planerat in mitt klingande arbete och funderar på hur jag ska lägga upp arbetet. 

Jag tror det vore bra att lägga upp det i schemat så att det ligger med samma mellanrum mellan det 

tre olika låtarna, men samtidigt inte så att det blir för nära inpå varandra. Jag måste kunna andas 

emellan, plus att jag tenderar att ofta sitta kvar i en låt någon dag efter jag skrivit den. Jag tror ett 

mellanrum på tre dagar borde funka bra. Jag tänker också att varje dag omfattar åtta timmar, med en 

timme lunch. Så varje dag början vid kl. 08:00 på morgon och slutar vid kl. 17:00. 

 

Låt 1 – My Baby Sue 
 

Den första låten är den låt som skulle produceras på enbart en dag. Låten påbörjades och blev 

klar den 28 april 2017. Det blev en ganska kort låt om olycklig kärlek och längtan efter något 

”riktigt”. 

Eftersom låten behövde produceras på samma dag så fanns det inte mycket tid att lägga på de 

olika stegen. Jag spelade in el-gitarren på en tagning och la på sång. Jag la inte om någonting 

utan valde tagningarna jag hade. Sedan gjorde jag mixningen och mastringen på låten så 

effektivt jag kunde. Jag gjorde en enklare mixning och mastring än vad jag brukar göra, och 

hoppade över steget jag brukar ta att exempelvis vila hörseln över natten och lyssna på mixen 

dagen efter och göra ändringar efter vad jag hör då. Och när dagen närmade sig sitt slut, så hade 

jag en färdig produktion på första låten. 

 
Loggbok, 28 april 

 

Jag känner att den här produktionen skulle behövt någon dag till för att kännas lite mer "färdig". Det 

gick ganska fort att komma igenom de olika stegen, men tyvärr kunde jag inte stanna upp och 

reflektera så mycket över det jag gjorde, då jag bara hade en dag med åtta timmar på mig. Efter jag 

skrivit klart låten satt jag mig direkt och spelade in gitarren för att sedan lägga sång. Som tur var så 

fick jag en ganska bra tagning på både sång och gitarr som jag valde att behålla, så jag kunde gå 

vidare till mixningen. Med tanke på att jag hade ont om tid så fick jag lov att göra en ganska snabb 

mix och mastring, men jag blev ändå inte helt missnöjd med resultatet, jag kan finna en charm i 

produktioner som inte är jättevälarbetade. Det ger en annan känsla än produktioner som arbetats på 

i flera månader.  
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Kvalitetsvärdering 
 

Komposition 

 

Styrkor 

Taktartsbytet i slutet av varje vers bidrar till en nyansering av låten som jag uppskattar väldigt 

mycket. Jag tycker det är intressant för det bryter lite trenden på låten för någon sekund och 

sedan är det tillbaka på samma spår igen. Melodin har en röd tråd igenom hela låten och är lätt 

att komma ihåg. 

 

Svagheter 

Gitarrkompet är statiskt och slarvigt arrangerat. Det skulle ha behövt ett bättre arrangemang för 

att bygga grunden starkare och på sätt höja de övriga delarna, t.ex. sången. Gitarren saknar ett 

personligt uttryck. 

 

Text 

 

Styrkor 

Texten har en oväntad vändning som helt plötsligt ger låten en annan mening. 

 

Svagheter 

Texten skulle behöva en bättre uppbyggnad, jag får känslan att den inte har någon djupare 

mening. Kanske skulle den kunnat beskrivit förhållandet mer utdraget och över fler verser, för 

att sedan avslöja den verkliga situationen. Det känns inte tillräckligt personligt och uppriktigt 

(Jfr Appel 2017). 

 

Inspelning 

 

Styrkor 

Sången har en bra känsla som höjer textens betydelse. Den tekniska kvalitén är stark här då 

sången håller sig väldigt naturlig och passar bra in i produktionen. 

 

Svagheter 

Gitarren känns hastigt inspelad och den ligger ostabilt i förhållande till takten. Inspelningen är 

slarvig, vilket gör det svårt att lägga sången stabilt. Den spatiala kvalitén blir väldigt låg då 

gitarr och sång inte känns som det befinner sig i samma rum. 

 

Mixning/Mastring 

 

Styrkor 

Sången har en fin klang och känns som att den ligger bra i ljudbilden, den har ett stark personligt 

uttryck, vilket höjer den timbrala kvalitén. Mastringen höjer låten så mycket som är möjligt för 

denna inspelning.  

 

Svagheter 

Gitarrens ljud är väldigt grumligt och känns som att det stör det övriga i mixen. Gitarren har en 

låg timbral kvalité som jag inte eftersträvat, det stör det övriga i mixen och de enskilda ljuden 

framgår inte som jag hoppats på. 
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Låt 2 – Into The Grave 
 

Den andra låten producerades över tre dagar. Låten påbörjades den 2 maj 2017 och blev klar 

den 4 maj 2017. När jag började skriva låten visste jag inte riktigt vilket ämne låten skulle 

beröra. Jag satt någon timme första dagen och spelade lite på gitarren för att se om jag kom på 

något. Men det släppte ganska fort och jag började skriva musiken och texten. Det blev klar 

första dagen och jag var väldigt nöjd med den. 

 
Loggbok, 2 maj 

 

Dagen började vid 08:00, och mitt humör var ganska neutralt. Jag satt i en och en halv timme efter 

frukost och försökte skriva början på låten. Efter ett tag kom jag på att jag ville skriva en ganska 

mörk låt som handlade om döden. Det blev genast mycket lättare att komma på något när jag väl 

fått den idéen och jag började skriva. Det var kul när jag kom igång med låten och jag satt ett tag 

för att få ihop alla fyra verser. Jag var väldigt nöjd med resultatet. 

 

Dagen efter, den 3 maj, så var det dags för inspelningen av låten. Jag riggade upp hemma i 

studion och ställde in allt i datorn så att det fungerade som det skulle. Sedan försökte jag spela 

in gitarren. Det gick ganska segt och jag fick inte den känslan på låten som jag ville. Så efter 

någon timme bestämde jag mig för att strunta i att spela in allt var för sig och spela in gitarr, 

sång och munspel samtidigt. Jag fick då in allt på en tagning, och jag blev väldigt nöjd och det 

kändes bra. 

 
Loggbok, 3 maj 

 

Som vanligt så drog jag igång vid kl. 08:00 denna morgon. Jag var fortfarande på ett ganska gott 

humör sedan gårdagen låtskrivning. Jag försökte spela in gitarren flera gånger, men blev aldrig 

riktigt nöjd med resultatet jag fick. Det kändes väldigt klent och hade inte heller det gunget jag ville 

ha. Det slutade med att jag bara ställde upp mikrofonerna och körde in sång, gitarr och munspel 

samtidigt. Jag hade inte riktigt koll på hur det skulle bli när jag gjorde detta, men jag tyckte det var 

värt ett försökt. Jag tycker egentligen om att spela in allt samtidigt, då det får en mer äkta live-känsla. 

Jag blev faktiskt förvånad över hur bra det lät. Så jag är väldigt glad över resultatet och att jag 

spelade in allt samtidigt. Nu ser jag fram emot morgondagens mixning och mastring. 

 

Den 4 maj var då den sista dagen för mig att lägga på mixningen och mastringen på låten. Jag 

hade inga större problem den dagen, utan allt gick bra, precis som jag hoppats på. Eftersom att 

jag fått in gitarren, sången och munspelet så bra dagen innan, så var det inget större jobb att 

mixa det. 

 
Loggbok, 4 maj 

 

Kl. 08:00 satt jag mig vid datorn för att påbörja mixningen som senare skulle gå vidare till 

mastringen. Jag tycker det var väldigt lätt mixat, då det kändes som att jag fått in en bra tagning 

dagen innan. Jag stötte inte på några större hinder i mixningen, även fast jag har känslan av att jag 

skulle kunna jobba lite till på det. Lite mindre saker, som nivåer på munspelet osv. Efter lunch satt 

jag en timme till med mixningen innan det var dags för mastring. Mastringen gick också väldigt fort 

och enkelt. Det känns väldigt skönt att jag inte stötte på några större problem under dagen, eftersom 

det var den sista dagen jag hade på mig att jobba på produktionen. 
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Kvalitetsvärdering 
 

Komposition 

 

Styrkor 

Kompositionen i låten håller en röd tråd rakt igenom och även fast samma ackordrunda 

upprepas, så känns det väldigt bra för just denna låt. Munspelet ger en balans mellan verserna 

och ger något nytt även fast ackorden är detsamma. 

 

Svagheter 

Munspelet känns något slarvigt arrangerat. 

 

Text 

 

Styrkor 

Texten är väldigt hård och rakt på med sitt budskap som jag tycker passar perfekt för just denna 

låt. Texten efterlämnar något att tänka på. 

 

Svagheter 

Texten säger samma sak i alla fyra verser, med mer variation hade texten blivit intressantare att 

lyssna på. Rimmen är väldigt lätta och klyschiga. 

 

Inspelning 

 

Styrkor 

Live-känslan i inspelningen hörs klart och tydligt. Det ger mig en uppfriskande känsla när jag 

lyssnar på låten. Gitarren, sången och munspelet hörs bra och är tydligt inspelade. Låten har en 

bra spatial kvalité som är det jag sökt i denna produktion. 

 

Svagheter 

En live-inspelning kan göra det svårare i mixen att justera alla nivåer, den tekniska kvalitén 

sänks något på grund av detta, det märks tydligast på munspelet. 

 

Mixning/Mastring 

 

Styrkor 

Känslan från live-inspelningen är väl bevarad i mixen. Reverbet i mixningen ger låten en 

storslagen klang som förhöjer helheten, vilken ger en stark spatial kvalité. Sången är väldigt 

rent mixad och man hör varje ord som sjungs. Mastring höjer också helheten och gör allt 

tydligare. 

 

Svagheter 

Munspelets nivåer skulle kunna justerats bättre, då det är väldigt skarp och högt. Som det är nu 

skär det lite i öronen. Detta gör att den tekniska kvalitén sänks. 

 

Låt 3 – All I Want 
 

Den tredje och sista låten producerades över fem dagar. Låten påbörjades den 8 maj 2017 och 

blev klar den 12 maj 2017. Jag hade en ganska klar bild över vad jag ville skriva om när jag 
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påbörjade dagen. Jag ville skriva en låt om världen, med ett tema runt fred och kärlek. Jag 

började någon timme vid gitarren som vanligt och fick fram början på texten, men kände att jag 

ville prova att sjunga låten till piano istället för gitarr, vilket jag tyckte fungerade väldigt bra. 

 
Loggbok, 8 maj 

 

Jag vaknade utvilad och glad denna morgon, jag tycker alltid det är roligt att få gå upp och påbörja 

en ny produktion. Jag funderade ett tag på vilket budskap jag ville förmedla med den nya låten jag 

var på väg att skriva och kom ganska fort fram till att skriva utifrån temat fred och kärlek. Ett tema 

som jag är nära bekant med och tycker väldigt mycket om. Jag fick fram början på texten medan jag 

spelade på min gitarr, jag kände dock ganska fort att jag ville sjunga låten till piano vilket jag 

provade och tyckte lätt väldigt bra. När dagen var slut så hade jag nästan skrivit klart hela låten. 

 

Dag två, den 9 maj så hade jag bara lite mindre korrigeringar kvar i texten och musiken att gå 

igenom, jag skulle också skriva sticket. Dagen gick som helhet väldigt bra, och jag hann till och 

med börja fixa lite med ljuden jag skulle använda mig av dagen efter, vilket jag inte trodde jag 

skulle haft tid till. 

 
Loggbok, 9 maj 

 

Jag var fortfarande pigg från gårdagens skrivande när jag försökte slutföra låten idag. Det gick fort 

att skriva klart sticket, vilket var det jag hade kvar att skriva. Sedan satt jag större delen av dagen 

och korrigerade lite olika delar i texten och musiken för att försöka få ihop ett bättre flyt i det hela. 

När jag hade två timmar kvar på dagen satt jag mig i Studio One 3 och började lägga upp alla ljud 

och effekter som jag ska använda mig av imorgon när jag påbörjar inspelningen av låten. Det kändes 

skönt att kunna lägga extra tid till att gå igenom texten den här gången, då jag har några dagar på 

mig att slutföra produktionen. 

 

Dag tre, den 10 maj var det dags att börja lägga på musiken på låten. Även fast det gick lite segt 

ibland så blev jag ändå förvånad att jag fick ihop pianot så bra. Eftersom att piano inte är mitt 

huvudinstrument så trodde jag att det skulle bli en större utmaning, men jag blev nöjd med 

slutresultatet. 

 
Loggbok, 10 maj 

 

Jag började dagen med att spela in piano, det gick inte så jättebra i början eftersom att jag är långt 

ifrån lika bra på piano som jag är på gitarr. Men eftersom att jag hade mycket tid på mig denna 

produktion så kände jag att det var en värd uppoffring för att få det ljudet jag ville ha på låten. Det 

tog mig hela dagen att få in en bra inspelning av pianot, dock med mycket hjälp från midihanteringen 

i Studio One 3. Nu hoppas jag på att få in en bra tagning på sången imorgon så jag kan börja med 

mixningen och mastringen. 

 

Dag fyra, den 11 maj så började jag min morgon med att försöka värma upp min sångröst för 

att lägga sång på låten. Dock så var jag väldigt seg i rösten och bestämde mig istället för att 

påbörja arbetet med att fixa ljudet på pianot istället. Efter lunch började jag få igång min 

sångröst igen och kunde äntligen lägga sång på låten. 

 
Loggbok, 11 maj 

 

Jag var ganska seg i rösten när jag vaknade och bestämde mig för att istället för att lägga 

sångtagningar försöka fixa så mycket jag kunde med pianot och justera lite ljud, samtidigt som jag 

försökte värma upp rösten. Efter lunch började jag lägga några tagningar sång, men rösten var 

fortfarande ganska sliten. Som tur var så släppte det efter tag och jag började få flyt i sången. Jag la 

några tagningar och började klippa ihop det jag var nöjd med. 
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Femte och sista dagen, den 12 maj hade jag kommit väldigt långt med låten men det som 

återstod var mixning och mastring. Dagen gick ganska fort och jag lyckades komma i mål med 

produktion än en gång, vilket jag är väldigt nöjd över. 

 
Loggbok, 12 maj 

 

Sista dagen på produktionen påbörjades som vanligt vid 08:00, det kändes skönt att jag lyckats 

komma så långt med inspelningen dagen innan så jag bara kunde fokusera på mixningen och 

mastringen av låten nu. Det var inga större hinder under dagen. Jag kände ganska väl vart jag ville 

gå med redigeringen och blev ganska nöjd över ljudet jag fick till. Dock så skulle jag nog velat jobba 

några dagar till med sången, jag tycker att man kan höra att det var en ganska seg sånginsats denna 

gång. Men allt som allt blev jag väldigt nöjd med produktionen. 

 

Kvalitetsvärdering 
 

Komposition 

 

Styrkor 

Piano arrangemanget är fint och bidrar till en stadig grund för låten. De olika delarna är bra 

uppbyggda och låten känns hel. 

 

Svagheter 

Sticket känns som den svagaste delen, och skulle kunna arrangerats större så att man får en 

starkare uppbyggnad inför sista refrängen. 

 

Text 

 

Styrkor 

Texten handlar om fred och kärlek som verkligen är ett ämne som borde skrivas om. 

 

Svagheter 

Texten saknar en känsla av intimitet och är skriven med många vanligt förekommande ord, 

precis som My Baby Sue så upplever jag den inte som tillräcklig personlig och uppriktig (Jfr 

Appel 2017). Den skulle kunna uppnå en högre kvalité igenom att ha skrivits mer unik. 

 

Inspelning 

 

Styrkor 

Pianot känns bra och har ett rent och fint ljud. Det ligger som en stabil grund för låten. Den 

tekniska kvalitén på pianot är stark. 

 

Svagheter 

Sången är väldigt klent inspelad. Den känns väldigt skakig. Detta beror dock på 

sångprestationen från mig som sångare, mer än den spatiala kvalitén och hur jag spelat in 

sången. 

 

Mixning/Mastring 

 

Styrkor 
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Pianot har lyfts upp och ligger väldigt bra i mixen. Mastringen höjer upp låten, och gör så att 

det blir klarare för lyssnaren. Pianot är en väldigt bred och skön klang som gör både den spatiala 

kvalitén och den tekniska kvalitén starka. 

 

Svagheter 

Sången känns svag och inte speciellt välarbetad. Som tidigare nämnts har detta mer att göra 

med själva sångprestationen. 

 

Sammanfattande resultat och slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvalitén i en singer-songwriter produktion 

påverkas av vilken tidsram som ges till förfogande för produktionsarbetet. Detta mynnade ut i 

frågeställningen: Hur påverkas min upplevda kvalité av en singer-songwriter produktion av 

vilken tidsram som ges till förfogande för produktionsarbetet? För att svara på frågeställningen 

producerades tre låtar utifrån olika tidsramar och jämfördes med avsikt på kvalité. 

 

Komposition 

 

Kvalitén i kompositionen på alla tre låtar är det som håller högst standard och varierar i minst 

utsträckning mellan låtarna. Kompositionen verkar inte vara lika tidsberoende som andra delar 

i produktionen, då den kan vara väldigt lätt arrangerad och med simpel harmonik utan att 

kvalitén påverkas. Den skillnad jag har märkt är att om jag har mer att tid kan jag förbättra den 

röda tråden och kanske testa att lägga till ett instrument eller kör-arrangemang. Det är dock inte 

säkert att detta ökar kvalitén på slutresultatet särskilt mycket.  

 

Text 

 

Jag är inte särskilt nöjd med kvalitén på någon av texterna. Alla tre texter har ett bra budskap 

men det kommer inte fram tillräckligt tydligt i texten. Ordvalen i alla tre texter är väldigt 

ogenomtänkta och det saknas tanke bakom formuleringarna. Det kan bero på många olika 

faktorer, men jag tror det har att göra med att jag att jag upplevde en tidspress eftersom att jag 

hade en tidsram att följa. I detta fall var ingen av tidsramarna optimal och det verkar som att 

kvalitén på mina texter påverkas mer av andra faktorer än tidsramen. En faktor som jag tror 

påverkar mig mycket är inspiration och det var svårt att hitta inspirationen när jag förhöll mig 

till tidsramarna. För mig kommer musiken mer naturligt medan texten måste arbetas fram under 

längre tid och blir svår att prestera under press. Det kan hända att resultatet hade blivit 

annorlunda om en annan musiker gjort samma studie. Det skulle vara en intressant 

vidareutveckling av studien. 

Huruvida texterna har lyckats skapa en nära relation med lyssnaren, i enlighet med Appel 

(2017) är svårt att säga. Alla texter handlar om olika ämnen och det är väldigt individuellt hur 

nära relation olika lyssnare skulle få till texten. Personligen så finner jag att både Into the Grave 

och All I Want en närmare relation till mig som lyssnare. Dock så har inte My Baby Sue skapat 

någon nära relation till mig som lyssnare. Därmed anser jag att texten blev lite bättre ju mer tid 

som fanns till förfogande eftersom jag fick mer tid att reflektera över budskapet, vilket skapade 

en närmare relation till texten.  
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Inspelning 

 

Kvalitén vid inspelningen var den som påverkades mest av tidsramarna. På de två kortaste 

produktionerna så kunde jag inte riktigt prova olika uppställningar av mikrofoner och nivåer, 

utan behövde nöja mig med de tagningarna jag spelade in först. Det var stressigt att spela in 

alla instrument i tid, speciellt sången, vilket blev särskilt tydligt på den första låten. I låten som 

producerades på fem dagar så märktes en ökning i kvalité, särskilt på pianot som fick mer tid 

till arrangering än gitarren på de två låtarna innan. Detta visar på hur beroende kvalitén på 

inspelningen är av tiden som läggs ner. My Baby Sue och Into the Grave låten har en sämre 

teknisk kvalité, med det sagt tycker jag dock att andra låten har den högsta personliga kvalitén, 

då dess live-känsla berör mig som lyssnare i större utsträckning. Jag tycker att All I Want uppnår 

den högsta tekniska kvalitén, tack vare sitt rena sound. Samtidigt kanske den tekniska kvalitén 

som uppnåddes på Into the Grave var den tekniska kvalitén som passade genren. 

En anledning till att inspelningen var så känslig för vilken tidsram som användes kan vara att 

låtarna var skrivna i så nära anslutning till inspelningen. Det fanns inte så mycket tid att öva på 

och utveckla låten innan inspelning. I framtida produktioner kommer jag att ägna mer tid åt 

inspelningen än jag gjorde i tidsramarna en dag respektive tre dagar. 

 

Mixning/Mastring 

 

Eftersom mixningen och mastringen är det sista steget i en produktion så är det ofta då det 

märks vad som kan förbättras på låten, och vad som inte går att göra så mycket åt för att det 

inte hanterats korrekt i ett tidigare steg. Jag tycker inte kvalitén på mixningen och mastringen i 

någon av de tre produktionerna håller särskilt hög kvalité. Detta kan bero på att inspelningarna 

på låtarna inte blev speciellt lyckad, vilket gör det svårt att förbättra produktionen genom 

mixning och mastring. Munspelet i Into the Grave och gitarren på My Baby Sue landar sig inte 

väl i mixen vilket går ut över den spatiala kvalitén, med större tidsramar hade detta kunna blivit 

bättre. Pianot på All I Want har dock en väldigt fin spatial kvalité, med mjuka toner. 

Vissa delar av produktionen, särskilt pianot, kunde förbättras när tidsramen fem dagar 

användes, vilket talar för att steget kan vara tidsberoende. Jag tror dock att kvalitén på 

slutprodukten påverkas mer av hur bra inspelningen är. 
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Reflektion 
 

I detta kapitel reflekterar jag kring bakgrundslitteraturen och hur jag förhåller mig till den. Jag 

förklarar även varför jag valt de metoder som jag använt och hur min estetiska referensram 

fungerade. Slutligen diskuterar jag mina resultat och ger förslag på fortsatt forskning inom 

området. 

 

Bakgrundslitteratur 
 

Jag fann det väldigt svårt att hitta bakrundslitteratur kring denna forskning. Det saknas mycket 

forskning i musik och konst jämfört med många naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

ämnen. Men efter ett tag när jag hittat några källor så var det ändå intressant att läsa och lära 

sig om andras forskning inom samma ämne. Litteraturen jag hittade inom kvalité kan jag lätt 

relatera till. De olika författarna sa ungefär samma sak, att det är svårt att definiera kvalité och 

att den definitionen varierar från person till person, och det är precis den uppfattningen jag hade 

av kvalité när jag startade forskningen. Jag tror också att det skulle vara svårt att sätta upp några 

absoluta kvalitetskriterier, då det som sagt kan vara väldigt stor skillnad på vad olika personer 

tänker på kring ordet kvalité. Däremot skulle en låtskrivare eller musiker kunna sätta upp egna 

kriterier utifrån sina personliga preferenser, och sedan försöka uppnå de kriterierna med varje 

produktion man skapar. Litteraturen kring singer-songwriter stämmer inte helt med min 

uppfattning. Jag tycker det kan vara svårt att slå fast vad som definierar en singer-songwriter, 

eftersom genren är väldigt bred. Jag ställer mig frågande till huruvida avgränsningen av genren, 

som Appel (2017) föreslår verkligen behövs. Enligt mig finns det en risk att störa det kreativa 

skapandet genom användningen av regler för vad som får ingå i genren.  

 

Mitt val av metod 
 

Det fungerade bra att använda en kvalitativ metod eftersom jag kunde utgå från mina egna 

reflektioner. Jag kan ta med mig mycket av det jag reflekterat kring under detta arbete i framtida 

produktioner. Jag har lärt mig under detta arbete just hur mycket tankar och reflektioner kan 

tillföra till ens arbete. Och även fast jag inte hittat en optimal tidsram som jag kan använda 

framöver i mina produktioner, har jag genom att reflektera över mina produktioner hittat ett 

verktyg till att förbättra kvalitén. 

 

Hur det var att skriva loggbok 
 

Det underlättade att använda loggbok när jag reflekterade över mina resultat eftersom att jag 

enkelt kunde sätta mig i skapandeprocessen. Jag håller inte med Bjørndal (2005) om de negativa 

effekterna av att använda en ostrukturerad loggbok. För mig var det lätt att organisera upp min 

text och jag hade inga problem att analysera loggboken i efterhand. Dock utfördes detta arbete 

på relativt kort tid, och jag kan tänka mig att det skulle vara svårt att analysera loggboken om 

man skrivit en ostrukturerad loggbok under en längre tid. Om jag i framtiden gör en mer 

omfattande studie kommer jag nog att använda mig av en annan typ av loggbok. 
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Hur det var att utvärdera kvalité utifrån min estetiska referensram 
 

Jag tycker det var väldigt svårt att utvärdera kvalitén. Bedömningen skulle varit mer objektiv 

om jag låtit andra tagit del av mitt klingande arbete och hört deras åsikter och tankar kring 

kvalitén på produktionerna. Det hade också behövts en mer strukturerad utvärdering, till 

exempel med hjälp av en enkät, för att lättare kunna dra slutsatser från resultaten. 

Jag hade en ganska klar bild av att begreppet kvalité var väldigt svårt att definiera redan innan 

jag påbörjade studien och det bidrar till att det är så svårt att utvärdera. Under studien har min 

syn på kvalité förändrats något, exempelvis har jag upptäckt att vissa steg i produktionen bidrar 

mer än andra till kvalitén på slutprodukten. Jag tror att jag kommer ha användning av de 

reflektioner jag gjort i denna studie under framtida produktioner. 

Eftersom kvalité grundar sig i personliga upplevelser är det svårt att hitta några absoluta 

kvalitetskriterier. Däremot har jag upplevt att det blivit enklare att definiera kvalité när man 

delar upp begreppet i kategorier, som till exempel teknisk- och timbral kvalité. Användningen 

av kategorier hjälper till att smalna av ett väldigt brett begrepp. 

 

Reflektion över resultat jag kommit fram till 
 

Jag hade hoppats på ett mer färdigt resultat, men jag är ändå inte helt missnöjd. Jag tycker att 

jag kan höra en skillnad mellan låtarna, men huruvida jag kan säga att det beror på tidsramen 

eller någon annan faktor är svårt att säga. Det kan bero på att jag har sovit för lite, är för stressad, 

ätit dåligt, eller någon helt annan faktor. Dessa faktorer kan påverka min motivation, vilket i 

sin tur har en effekt på låtens kvalité. Inspiration är också viktigt vid musikproduktion och kan 

både öka kvalitén på låten och förkorta produktionstiden. Det är svårt att styra inspirationen 

och det är troligt att det kommer att påverka resultatet i studien.  

Det är även svårt att dra några allmänna slutsatser kring hur tidsramen som använts påverkar 

kvalitén, då studien utgår från mina egna reflektioner. Om tio olika producenter från olika delar 

av världen alla skrev fem låtar var utifrån varje tidsram, så skulle det finnas mycket mer data 

att analysera och det hade varit lättare att se om ett samband finns mellan tidsramen som använts 

och kvalitén på låten. 

Det främsta resultatet från min studie har inte varit själva svaret på min forskningsfråga, utan 

snarare att jag fått en klarare bild av hur man kan beskriva kvalité och hur jag själv definierar 

kvalité. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

I denna studie verkar det som att inspelning samt mixning och mastring är det mest tidsberoende 

parametrarna i just denna studie. Dock så brukar jag personligen lägga mest tid på 

textskrivandet som jag tidigare pratat om. Men jag märker nu att om man producerar låtar inom 

korta tidsramar så går det fortfarande att skriva en text fort, dock så är det svårare med 

inspelning och mixning/mastring när man måste hålla sig inom korta tidsramar. Det skulle vara 

intressant att forska kring hur dessa parametrar påverkas av olika tidsramar på samma låt. Det 

skulle också vara intressant att spela in olika låtar med olika utrustning för att se hur kvalitén 

påverkas av detta. Exempelvis en låt produceras i en stor studio, och en annan med hjälp av en 

smartphone. 

  



 19 

REFERENSER 
 

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

 

Appel, Nadav (2017). The singer-songwriter disposition. I: Justin A Williams och Katherine 

Williams (red.) The singer-songwriter handbook, s. 9, New York: Bloomsbury Academic. 

 

Berg, J. och Rumsay, F. (2003). Systematic evaluation of perceived spatial quality, Audio 

Engineering Society, Inc. s. 184-198. 

 

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

 

Dyrssen, Catharina (2015). Sammanfattning. I: Torbjörn Lind (red.) Från konstnärlig högskola 

till universitet, s. 13, Motala: DanagårdLiTHO. 

 

Gullö, Jan-Olof (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk utmaning, 

Stockholm: KMH Förlaget s. 4. 

 

Moore, Allan (2012). Beyond a Musicology of Production. I: Simon Frith and Simon Zagorski-

Thomas (red.) The Art of Record Production, s. 99-100, New York: Routledge. 

 

Vernersson, Folke (2007). Kvalitet som grund för undervisning och lärande Hur bra är 

egentligen gymnasieskolan? Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2017). 

https://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/konstnarligforskning.4.5adac704126af4b4b

e280008981.html [07/05 2017]. 

 

Williams, Justin A och Williams, Katherine (2017). The singer-songwriter handbook, New 

York: Bloomsbury Academic. 

 

Zak, Albin J. (2001). The Poetics of Rock Cutting Tracks, Making Records, Oakland: University 

of California Press s. 2-3. 

 

 

  



 20 

Bilagor 
 

I samma projekt som detta arbete ingår också en inspelning. Arbetet behandlar: 

Musikbilaga_1: My Baby Sue 

Musikbilaga_2: Into the Grave 

Musikbilaga_3: All I Want 

 

 

 

 


