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Titel: Att skapa ett rum – Fältinspelningar som verktyg för att skapa en ytterligare dimension 
i musikproduktioner. 

Title in English: Creating a space – The use of field recordings to create an additional dimension 
in music productions.  

De senaste trettio åren har musikproduktion som område präglats av datorer och de 
artificiella möjligheter som finns för att skapa musik. Det minskande användandet av 
liveupptagningar inom musikproduktion ställer därför andra krav i efterbearbetningen av 
produktioner för att inte förlora uppfattning av rymd och miljöljud. I mångt och mycket görs 
även detta artificiellt. Som musikproducent upplever jag att detta gör musikproduktioner 
sterila och ger dem en avsaknad av rymd. I syfte att undersöka hur jag kan förändra detta i 
mina egna produktioner tar jag därför avstamp i filmvärldens arbete med atmosfärljud; samt 
även i andra musikproducenters arbete med fältinspelningar för att se om jag kan applicera 
denna kunskap på mina egna verk. Jag gör initialt en analys på respektive verk som jag avser 
försöka skapa en ytterligare dimension eller atmosfär för och samlar sedan på mig ljud i olika 
miljöer. Dessa ljud bearbetas sedan kreativt och presenteras ihop med verket. I slutskedet 
analyserar jag skillnaden mellan de atmosfärbehandlade och icke atmosfärbehandlade verken 
och diskuterar detta ur ett större perspektiv kopplat till relevant litteratur. Resultatet leder 
fram till slutsatsen att fältinspelningar, med hjälp av efterbearbetning, kan hjälpa till att 
skänka just rumslighet och miljö åt musikproduktioner och kan fungera på samma sätt som 
atmosfärsljuden i filmens värld.  

Sökord: Atmosfärljud, Fältinspelningar, Rumslighet, Rymd, Musikproduktion. 
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Inledning 
I takt med att mjukvara och datorer fått en central roll inom dagens musikproduktion har detta 
bidragit till att mycket av de rum som naturligt kom med på inspelningar nu skapas artificiellt 
och med hjälp av algoritmer. På detta vis har musikproduktionsbranschen och inte minst den 
elektroniska musikscenen tagit till nya medel för att ge rumslighet till musiken. Ett sådant 
fenomen som uppstått är användandet av fältinspelningar. Med detta menas att spela in ljud 
från naturen eller från ljud som finns i vår omgivning för att skapa atmosfärer som kan vara 
en del av eller i vissa fall till och med utgöra hela produktionen.  
 
I mitt eget arbete med musikproduktion och inte minst i min lyssning av andras verk har jag 
upptäckt en stor skillnad i hur jag tar emot musiken baserat på just atmosfären. Jag har 
upptäckt att musik som innehåller atmosfärer med naturljud och omgivningsljud oftare 
placerar mig i en sinnesstämning där jag är mer mottaglig för musiken den omgiver. På samma 
sätt har jag märkt att användandet av omgivningsljud i mina egna produktioner skapar en 
liknande upplevelse och fyller en funktion vilken jag inte visste behövde fyllas. Att exempelvis 
använda regnljud i introt av ett stycke kan försätta mig i en känsla som gör att jag blir mer 
mottaglig även för musik som jag själv varit med och skapat.  
 
Något som jag dock inte undersökt är hur fältinspelningar i mitt eget närområde kan påverka 
mina produktioner. De atmosfärljud och fältinspelningar jag redan använt är inspelningar 
tagna från olika ljudbanker som andra spelat in. Jag är därför intresserad av att se hur jag med 
hjälp av egna fältinspelningar kan alterera mitt eget uttryck och skapa en mer personlig 
produktion. I den här uppsatsen undersöker jag hur jag med hjälp av just fältinspelningar och 
efterbearbetningen av dessa kan bygga en atmosfär för två färdiga produktioner. Jag tar 
avstamp i relevant litteratur och genom ljud och textanalyser som grund påbörjar jag mitt 
arbete. Jag presenterar arbetsprocessen utförligt i min resultatdel och analyserar och 
diskuterar sedan detta kopplat till mina källor.  
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Problemformulering  
Jag upplever att det saknas något i mina produktioner som hjälper till att ge en ytterligare 
dimension åt musiken. Jag saknar en atmosfär och en miljö som kan hjälpa till att bära 
uttrycket och budskapet framåt och som även är en del av samma uttryck som resterande 
musik. I nuläget upplever jag mina produktioner som sterila och att den atmosfär som finns 
inte klingar väl tillsammans med resterande element. 

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag, med hjälp av fältinspelningar, kan skapa en 
personlig atmosfär för mina tidigare produktioner och på så vis ge musiken en ytterligare 
dimension.   

Frågeställningar 
 

• Hur kan mina produktioner få en mer personlig rymd och atmosfär med hjälp av 
fältinspelningar? 

• Vilka nya associationer tillför atmosfären till den redan skapade musiken? 

Avgränsning 
Då detta arbete är till för att undersöka mitt konstnärliga arbete med atmosfärljud ger jag mig 
själv fullständig frihet att manipulera fältinspelningarna. Jag kommer med andra ord att 
använda de redigeringsverktyg i form av insticksmoduler och hårdvara som dels min DAW och 
dels studion jag har att tillgå erbjuder. Detta betyder att fältinspelningarna i sin slutgiltiga form 
nödvändigtvis, för att inte säga med största sannolikhet, inte kommer att vara en exakt 
återgivelse av vad som hördes på inspelningsplatsen.  
 
Jag kommer till stor del att använda mig av grundläggande musikterminologi och ljudtekniska 
begrepp inom detta arbete. För att till fullo kunna förstå och följa med i denna text och även 
det musikaliska arbetet är det därför fördelaktigt att läsaren besitter grundläggande förståelse 
för musikproduktion och musikteori. 
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Definitioner 
 
808 – TR-808 är en trummaskin utvecklad av företaget Roland. Den använde analog syntteknik 
och lät därför inte alls likt trummor. Den kom dock att bli tongivande för stor del av hip 
hopmusik och 808 är idag ett samlingsbegrepp för ljud som påminner om dess karaktär. 
 
Cubase – Ljudbearbetningsprogram eller DAW (Digital Audio Workstation) för PC och MAC 
utvecklat av Steinberg. 
 
Formantskifte – Formanten avser resonansen i människans ansatsrör och är det som 
bestämmer rösten och även andra instruments klangkaraktär. Ett formantskifte är möjligt 
med ett virtuellt verktyg som förändrar denna resonans och förändrar således instrumentets 
klangkaraktär.  
 
Gate – Verktyg för att öppna och stänga ljudets signalflöde utifrån en kontrollenhet, kan vara 
baserad på volym, rytmik eller utifrån en extern källa.  
 
Insticksmodul – Mindre programvara som är till för att utöka funktionaliteteten i ett större 
program.  
 
Modularsynt – En synt som är uppdelad i mindre beståndsdelar såsom, oscillator, filter, 
frekvensmodulator och förstärkare i syfte att ge användaren full kontroll över ordningen och 
samverkan mellan dessa moduler.  
 
Nedsampla/Nedsampling – En direktöversättning av engelskans down sampling som menas 
att spela upp en ljudfil i en lägre samplingsfrekvens än den är inspelad i, att med andra ord 
inte konvertera den. I fallet för detta arbete görs det genom att spela upp en fil i 96 kHz i 
halverad samplingsfrekvens 48 kHz.  
 
Zoom H4n Pro – Bärbart inspelningsverktyg med stereomikrofon och inspelningsmöjlighet 
direkt till ett minneskort.  
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Bakgrund 
I bakgrunden för mitt arbete kommer jag att gå igenom en del begrepp och metoder som kan 
komma att hjälpa mig igenom min arbetsprocess. Jag lånar i detta avsnitt dels in 
filmvetenskapens kunskaper om atmosfärljud och rumslighet för att kunna använda dem i den 
musikaliska världen. Det finns även begrepp som är skapade för att beskriva rumslighet inom 
musik och dessa kommer jag att gå igenom mer utförligt. Genrer som redan använder sig av 
fältinspelningar i sin produktionsprocess kommer också vara till nytta för mig och jag blandar 
därför in skrivelser om ambient musik vilket är en genre som är föregångare inom dessa 
tekniker. Rent konkreta tillvägagångssätt för fältinspelningar kommer jag också ha stor nytta 
av i min arbetsprocess och därav skriver jag om verksamma producenter som använder sig av 
denna teknik.  
 
Atmosfär inom film 
För att bättre kunna beskriva arbetsprocessen gentemot begreppet atmosfär på tar jag som 
sagt hjälp av filmvetenskapens terminologi och då specifikt ämnet filmljud. I filmljudsvärlden 
är atmosfären de ljud som hörs utanför bilden (Dykhoff, 2004). Detta till skillnad från de ljud 
som är till för att representera händelseförloppet i berättelsen, alltså dialog mellan karaktärer 
och foley, som är ljud som syns i bild, exempelvis dörrknarr och fotsteg. Atmosfären är till för 
att skapa en miljö och hjälpa till att kontextualisera historien. Det finns dock en del svårigheter 
i skapandet av atmosfärljud. Ett vanligt fel är att hamna i en situation då det inspelade ljudet 
avlyssnas för starkt vid redigeringen av det. Detta stämmer sällan något överens med vilken 
volym atmosfären senare kommer att ligga på i slutversionen. Således gör detta att 
informationen i atmosfären är alldeles för knapphändig vilket på låga volymer snarare 
resulterar i brus än faktiskt hörbara ljud (Dykhoff, 2004). Det finns även musikaliska problem 
med att atmosfären mest blir som ett brus vilket Dykhoff (2004) beskriver såhär: 

Ett annat problem med brusiga atmosfärer är att de fungerar dåligt tillsammans med musik. 
Musiken maskerar ofta bruset effektivt, och resultatet blir bara att musiken känns skräpigare. 
Kompositören brukar inte heller bli glad när man brusar ner hans eller hennes inspelning.  (Dykhoff, 
2004, s. 89) 

En annan viktig parameter i bearbetandet av atmosfärljud är att se till att atmosfären inte är 
statisk och i sig berättar en historia (Dykhoff, 2004). Detta kan lösas genom att använda sig av 
rörelse vid inspelning av atmosfärljud. Antingen genom att se till att ljudkällan rör sig eller att 
själv förflytta sig med inspelningsutrustningen. På detta sätt går det att undvika att 
atmosfären blir ointressant och slutar att tillföra något till berättelsen. På detta vis undviks 
också att atmosfären blir ett störmoment då olika ljud, såsom dialoger på håll eller fågelljud, 
stannar för länge och på så vis flyttar fokus från narrativet (Dykhoff, 2004).  
 
Även om det är viktigt att arbeta med ljud inom atmosfärsbyggande är det likväl så viktigt att 
arbeta med tystnaden  (Rylander & Andreasson, 2009). Tystnaden behöver inte vara ljudlös 
utan kan definieras av ljud. Ett exempel på detta från filmvärlden är filmen Den Gröna Milen, 
en film som ljudläggaren Mark Mangini arbetat med. Eftersom filmen utspelar sig mestadels i 
isolerade fängelseceller fanns där en tanke om att använda sig av total tystnad för att återge 
den upplevda tystnaden i en fängelsecell. Detta upplevdes dock märkligt av ljudläggarteamet 
vilket resulterade i att teamet skapade en försiktig rymdklang med små knäppande ljud med 
långa mellanrum. Dessa ljud kom sedan att definiera tystnaden och göra den mer påträngande 
till skillnad från att göra atmosfären helt tyst (Rylander & Andreasson, 2009). 
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Dimension 
I filmvärlden såsom musikvärlden är vi begränsade till ett visst antal dimensioner att arbeta 
med. Hur många dessa dimensioner är beror på uppspelningsenheter och idag finns möjlighet 
till uppspelning av mer än bara ett stereofält (2-kanaler). Dock är det stereodimensionen som 
står för den största marknaden dels inom film men framförallt inom musiken. Detta lämnar 
oss med två dimensioner att arbeta med. Men det finns sätt att skapa en tredje djupdimension 
med hjälp av illusioner (Rylander & Andreasson, 2009). I filmvärlden kan detta göras med hjälp 
av att manipulera och kombinera olika typer av ljud för att skapa en upplevelse av ett djup i 
ljudbilden. Rylander & Andreasson (2009) berättar om ett sätt att skapa upplevelsen av ett 
casino med hjälp av olika atmosfärljud: 

I kakafonin av skrål, luftkonditioneringsbrus, slammer och bakgrundsmusik bandade jag roulette, 
tärning, enarmade banditer och kortspel. […] Några dagar senare i en helt annan, och tyst lokal, 
spelade jag in ljudet av en kula som snurrade runt i en roulette – och kände att detta var LJUDET! 
Jag hade gjort ett antal olika varianter; i närbild respektive på avstånd men jag var ändå inte helt 
nöjd med någon av inspelningarna. De lät platta. […] Därför valde jag en av mina inspelningar i 
mono – för att försöka återskapa den tredimensionella ljudbilden. (Rylander & Andreasson, 2009, 
s. 48) 

Rylander & Andreasson (2009) menar alltså att man själv kan bygga en atmosfär genom att 
kombinera ljud från olika platser och sedan bearbetade dem; detta kan således hjälpa till att 
skapa ett djup. Vidare följer nämligen hur ljudbearbetning av monospåret görs. Den 
tredimensionella ljudbilden skapas genom att i ett redigeringsprogram panorera ljudet åt olika 
håll och samtidigt använda volym för att flytta kulan framåt och bakåt och till höger och 
vänster i ljudbilden. På detta sätt skapas ett djup och en rotation som öppnar upp för 
ytterligare en dimension i den rent fysiskt tvådimensionella ljudbilden (Rylander & 
Andreasson, 2009). 
 
Rymd  
Att använda sig av rymd, alltså känslan av att uppleva ett rum, inom musik är ingenting nytt i 
sig. Rumslighet inom både konstmusik och populärmusik har varit angeläget ända sedan 1950-
talet (Macedo, 2015). Trots detta har det under lång tid inte funnits någon universell 
terminologi för att beskriva denna musikaliska kvalitet. Macedo (2015) gör en ansats till att 
ändra på detta och presenterar fem olika begrepp för att kategorisera olika typer av 
rumslighet i musik och dess funktioner. Begreppen som Macedo (2015) beskriver är spatiala 
metaforer, rumsklang, ljudets rumslighet, referensmarkörer och plats.  
 
Spatiala Metaforer  
Spatiala metaforer i ljudform har en liknande karaktär som bildmetaforer och handlar om att 
lyssnarens kunskaper utifrån rumsklang appliceras på den presenterade rumsklangen 
(Macedo, 2015). Det kan handla om strukturen och materialet, alltså om det exempelvis är 
inspelat i en liten kyrka med stenväggar eller ett litet trärum. Det kan även handla om formen 
på rummet och hur högt och lågt det är. Ett litet fyrkantigt rum med lågt i tak låter exempelvis 
helt annorlunda från ett ovalt rum med jättehögt i tak (Macedo, 2015). 
 
Rumsklang 
Hur ljud reagerar på den omgivning som den spelas upp i har en inverkan på hur den upplevs. 
Termer för detta är ljudets reflektion, diffraktion och resonans (Macedo, 2015). De akustiska 
egenskaperna för den plats där ljud spelas upp blir därför en del av det ljud lyssnaren upplever 
i och med den interaktion som sker emellan ljudkällan och uppspelningsplatsen. Inom den 
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elektroakustiska delen av musik innefattar detta även två andra möjligheter till begreppet 
rumsklang. Det ena är artificiell rumsklang skapad för att efterlikna naturlig akustik och det 
andra olika typer av signalkedjor utsedda att skapa orealistiska eller fiktiva rum. Dessa två ihop 
med möjligheten att fånga den faktiska rumsklangen vid inspelningsplatsen är alltså de tre 
primära sätten att skapa rumsklang i elektroakustisk musik (Macedo, 2015).  
 
Ljudets spatialitet  
Till skillnad från rumsklang är denna term kopplad till örats funktioner och hörselsystemets 
förmåga att uppta ljud (Macedo, 2015).  Här används uppfattningen av ljud för att skapa 
upplevelser av var någonstans ljudet befinner sig i relation till lyssnarens position. Detta har 
använts på olika sätt och genom olika tekniker. Till en början bara genom monouppspelning 
och senare multimonosystem, stereosystem och även olika typer av surroundsystem. De 
termer som används inom detta område är ljudets distans, riktning och rörelse. Inom 
inspelningskonsten används tekniker som multipla mikrofoner, panorering av 
monoinspelningar och även användande av livediffusion för att komma åt dessa egenskaper 
hos ljudkällan (Macedo, 2015). 
 
Referensmarkörer 
Till skillnad från spatiala metaforer syftar referensmarkörer inte till platser utan till själva 
ljudkällan (Macedo, 2015). Möjligheten att spela in ljud och användandet av detta inom 
komposition har gjort det möjligt att använda ljuds referensinnehåll, alltså vad vi kopplar 
ljudet till i form av erfarenheter utanför musiken, som en del av musiken. Ett begrepp inom 
referensmarkörer är ljudlandskap och kan användas för att beskriva de olika ljudkällorna med 
hjälp av tre kategorier: verkliga, imaginära och surrealistiska (Macedo, 2015). 
 
Ett annat begrepp inom just referensmarkörer är begreppet source bonding presenterat av 
Smalley (1997). Han menar att det finns tendenser hos lyssnaren att försöka koppla olika ljud 
till varandra och länka dessa till ljud som denne hört förut. Lyssnaren tar alltså med sig 
erfarenheter utanför den musikaliska kontexten och kopplar till musiken; detta kallas 
semantiskt lyssnande. Här använder Smalley (1997) ett exempel med stenar och skillnaden 
mellan att uttrycka att det ”är stenar som faller” och att det ”låter som stenar som faller”. 
Båda två bygger på att lyssnaren vet hur faktiska stenar som faller låter och att lyssnaren sedan 
kopplar ihop detta med det som hörs inom den musikaliska kontexten.  

Source bondings may be actual or imagined – in other words they can be constructs created by the 
listener; different listeners may share bondings when they listen to the same music, but they may 
equally have different, individual, personalised bondings; the bondings may never have been 
envisaged by the composer and can occur in what might be considered the most abstract of works; 
wide-ranging bondings are inevitable in musics which are not primarily weighted towards fixed 
pitches and intervals. (Smalley, 1997, s. 110) 

Likt Smalley (1997) beskriver ovan behöver det dock inte finnas någon koppling med 
kompositörens intentioner och lyssnarens source bondings. Olika lyssnare kan likväl dela 
source bonding som de kan ha helt individuella sådana (Smalley, 1997).  
 
 
  



 

 7 

Plats 
Det finns, utifrån ett kulturellt perspektiv, en koppling mellan musik eller ljud och fysisk plats 
(Macedo, 2015). På samma sätt som en lyssnare i regel förväntar sig att höra fåglar i en skog, 
förväntar den sig också att höra musik i en konsertsal. Det finns även kopplingar mellan olika 
typer av musik och plats. Exempelvis har den elektroniska musiken ofta en plats på 
dansklubbar medan rockmusiken istället fyller arenorna. Men inom den experimentella 
genren har det gjorts flertalet ansatser till att bryta denna koppling genom att exempelvis 
implementera ljud från naturen i den musikaliska kontexten. Macedo (2015) berättar om 
flertalet kompositörer som gjort just detta. Ett exempel är Murray Schafer som började spela 
in både instrumentala och vokala framföranden utomhus. På detta sätt implementerades en 
slumpfaktor i musiken eftersom naturens ljud inte gick att påverka. Samtidigt adderade 
platsen något till musiken och fungerade som ett signum för inspelningen (Macedo, 2015). 
 
Fältinspelningar inom musik  
Ambient musik 
Ett annat stort namn inom en annan genre, som även den har sin grund i textur och 
fältinspelningar, är Brian Eno (2013) och hans verkande inom den ambienta genren. Eno 
märkte i slutet av 70-talet att folk blev mer intresserade av att gå ifrån radion och själva 
bestämma vad de lyssnade på. Eno trodde heller inte på det generella antagandet att 
lyssnarens koncentrationsförmåga var låg. Han märkte snarare att det, åtminstone i hans egna 
kretsar, fanns ett behov av stillhet och homogenitet i musiken och inte minst en vilja av att 
musiken skulle spela en annan roll; den roll som inte krävde lyssnarens fulla fokus utan istället 
agerade som en kuliss i samverkan med den naturliga omgivningen. Eno berättar själv om ett 
moment som förändrade hans syn på texturen i musiken och hur naturens ljud kunde spela 
en roll i den: 

My friend Judy Nylon had visited, and brought with her a record of 17th-century harp music. […] It 
was raining hard outside, and I could hardly hear the music above the rain — just the loudest notes, 
like little crystals, sonic icebergs rising out of the storm. […] I realized that this was what I wanted 
music to be — a place, a feeling, an all-around tint to my sonic environment. (Eno, 2013, s. 140) 

Eno märkte alltså att regnet hjälpte till att förrumsliga musiken och skapa en helhet där 
musiken arbetar med omgivningen och vice versa (Eno, 2013). Han använde sedan denna 
kunskap för att skapa sitt ambienta album Music for Airports. Detta album var till för att 
komplettera atmosfären på en flygplats; genom att vara avbrytbart av flygplatsmeddelanden, 
verka i tempon och frekvenser som inte var detsamma som konversationer och samtidigt 
komponera det som sker på en flygplats; det flygande, flytande tillståndet som också är en 
hemlig flört med döden (Eno, 2013). 
 
Nutida produktion 
Många musikproducenter i olika genrer, inte minst verksamma inom den elektroniska scenen, 
använder sig av fältinspelningar för att skapa musik. Producenten Lotta Fahlén (2019) är van 
att använda sig av detta i sina egna produktioner. Hon förklarar field recordings eller 
fältinspelningar som det som sker utanför studions gränser och kan betyda naturliga ljud som 
smattrande regn och fågelkvitter; men också mänskligt konstruerade ljud såsom 
telefonsamtal och förbipasserande tåg. Tekniken används såväl inom radio och spel som 
forskning och musik. Fahlén (2019) ger även flera exempel på varför fältljud har något att 
tillföra till musiken. Det kan till exempel bidra till att förflytta lyssnaren till en specifik plats 
och framkalla en viss känsla och även addera textur till en produktion och göra den mer 
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organisk. Det finns även mycket att göra åt ljudet i en efterbearbetningsprocess (Fahlén, 
2019). Det kan innefatta att klippa och klistra i fältinspelningarna, att skapa egna rytmer 
utifrån dem eller att filtrera bort delar av ljudet med en EQ; detta för att ge ljudet en annan 
karaktär än det hade i sin ursprungsform. Ett annat exempel som ges är att spela ljud 
baklänges:  ”Reversa. Att dra sorlet av en folksamling eller fotsteg i snön baklänges kan låta 
väldigt magiskt.” (Fahlén, 2019). En annan del av arbetssättet som nämns är att använda så 
kallade impulsreverb som kopierar efterklangen av ett ljudklipp och skapar ett reverb av det 
(Fahlén, 2019).   
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Metod och material 
För att kunna behandla utsatt syfte, att se hur jag med hjälp av fältinspelningar kan skapa en 
personlig atmosfär och svara på dess frågeställningar har jag utstakat följande metod för 
undersökningen. Jag kommer att utgå från två tidigare producerade verk när jag gör min 
undersökning. För att kunna göra väl avvägda val i min inspelningsprocess kommer jag att 
analysera dessa stycken både i sin klingande form och textinnehåll. Efter detta påbörjar jag 
inspelningsprocessen och min insamling av ljud. Detta kommer att ske i olika miljöer, allt från 
stadsmiljöer till naturmiljöer. När jag samlat på mig en tillräckligt stor mängd ljudklipp för att 
kunna arbeta med kommer jag att sortera och polera dessa ljud med hjälp av mestadels 
brusreducering och filtrering. Sorteringsmetoden handlar till mesta del om att välja ut 
relevanta ljudklipp som är användbara, exempelvis kan det handla om att ta bort inspelningar 
med för mycket störningsmoment såsom vind eller andra oönskade biljud. En del ljudklipp kan 
även vara relativt lika varandra och på så vis vara i vägen för varandra. Efter detta moment 
kommer jag att arbeta i ett Cubase-projekt för vardera stycke där produktionsmixen för 
respektive stycke finns med. I detta skede kommer jag på ett mer kreativt sätt redigera mina 
ljudklipp i syfte att skapa min egen atmosfär.  
 
Etiskt ställningstagande 
Under mina inspelningstillfällen kommer jag att röra mig på offentliga platser där det finns 
människor och detta kan således betyda att samtal fastnar på inspelningarna. Då jag kommer 
att bearbeta filerna i efterbearbetningen kommer således slutproduktionen av atmosfärerna 
inte att innehålla urskiljbara konversationer och inkräktar därför inte på någons integritet. Jag 
har dock för avsikt att bifoga några av de råa inspelningar där det kan förekomma urskiljbara 
samtal. När det gäller inspelning på offentliga platser finns det inga riktlinjer för specifikt 
ljudupptagning. Däremot finns det undantag i dataskyddsförordningen (GDPR) för filmning 
och fotografering i konstnärligt och/eller akademiskt syfte (Datainspektionen, (u.å)). Min 
mening är att detta går under just ett sådant undantag.  
 
Stycken 
För min undersökning har jag valt ut två av mina tidigare produktioner vilka vid påbörjan av 
arbetet fortfarande var i inspelningsstadie. På detta sätt kunde jag arbeta med atmosfären 
utan att behöva kompromissa med resten av produktionen vilket skapade en bra 
utgångspunkt för jämförelsen mellan verken med atmosfär och de utan.  
 
Kepler 
Kepler är det jag valt att kalla mitt första stycke. Det är baserat på NASA:s rymdskepp Kepler 
och dess uppdrag K2, som går ut på att utforska stjärnor och deras planeter i syfte att hitta 
planeter med likvärdiga förutsättningar som vår egen (Johnson, 2018). Detta för att se om det 
kan finnas liv på andra planeter eller om det finns planeter som är beboeliga. Stycket Kepler 
är något av ett ifrågasättande av detta då jag själv kan uppleva att möjligheten att ta sig 
härifrån i mångt och mycket utforskas mer än att lösa de problem vår egen planet står inför; 
att vi istället är på väg att göra vår egen planet obeboelig genom pågående miljöförstöring.  
 
M 
Stycke nummer två har jag val att kalla för M baserat på den romerska siffran m som är lika 
med 1000.  Stycket är en reflektion på en forskares spekuleringar om att vi människor bara 
blir äldre och äldre; att den person som kan komma att bli 1000 år gammal med stor 
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sannolikhet redan finns ibland oss (Esmaeilzadeh, 2018). Stycket handlar därför om hur ett 
sådant liv skulle kunna se ut och hur meningsfullt det skulle vara att leva så länge.  
 
Analys av verk  
Innan jag påbörjar min insamling av de ljud som senare skall bli stommen för min atmosfär 
har jag för avsikt att på ett så objektivt sätt som möjligt analysera de två verk som atmosfären 
skall placeras i. Ternhag (2009) presenterar två olika analysmodeller för detta; 
intentionsanalysen och receptionsanalysen. Intentionsanalysen riktar in sig på konstruktionen 
av musiken och skaparens intentioner med varje musikalisk grundsten. Receptionsanalysen 
tar istället lyssnarens perspektiv på verket och fokuserar snarare på vad de olika byggstenarna 
i verket ger för intryck och frambringar för känslor hos lyssnaren (Ternhag, 2009). Här 
återkommer vi till Smalleys (1997) begrepp source bonding och de tendenser som finns hos 
lyssnaren att associera musikaliska element till upplevelser utanför den musikaliska 
kontexten. Denna association blir en stor del av receptionsanalysen.  
 
Då jag själv är medveten om mina intentioner med respektive stycke, av den enkla anledning 
att det är jag själv som skrivit dem, är det svårt att inte presentera dessa ihop med analysen. 
Baserat på detta tror jag att den mest givande analysformen blir den så kallade 
receptionsanalysen och det är denna jag kommer att använda mig av. Däremot menar jag inte 
att det kommer att vara en nackdel att jag har insikter i de olika intentionerna som finns för 
varje element. Det kan såklart påverka receptionsanalysen men eftersom jag kommer att göra 
analysen vid ett tillfälle där jag inte är i studiomiljö, eller har någon möjlighet att ändra 
någonting i verket, är jag dock förvissad om att en sådan analys är möjlig. Viktigt är dock att 
läsaren är medveten om min insikt i verken i förväg.  
 
Textanalys  
Jag har även för avsikt att analysera delar av textinnehållet i respektive stycke. Detta för att i 
ännu högre utsträckning kunna skapa en grund att basera val av fältinspelningar och 
sammansättning av atmosfär på. Likt Smalleys (1997) begrepp source bonding, vilket som 
tidigare nämnts finns till för att hitta samband i och utanför den musikaliska kontexten i ett 
stycke, finns liknande begrepp inom lyrikens värld. Machin (2010) presenterar ett antal 
verktyg för textanalys baserat på: miljö och omständigheter, grundläggande struktur, handling 
och deltagare. 
 
Likt analysen av det klingande är det även jag som skrivit texten och har på samma sätt insyn 
i intentionerna med den. Jag kommer därför ha tillgång till bakomliggande tankar och den 
grundläggande struktur som finns. De båda styckenas koncept är även redan kortfattat 
återgivna ovan och dessa baktankar finns således med både musikaliskt och lyrikmässigt.  
 
Miljö och omständigheter 
Här analyseras var någonstans berättelsen utspelar sig. Denna plats kan vara specificerad 
såsom i London eller ospecificerad såsom i badrummet, men den kan också vara ännu mer 
diffus och utspela sig i berättarens huvud (Machin, 2010). Miljön kan även vara starkt kopplad 
till genre. I hiphop kan detta handla om användandet av gatan eller specifika platser i större 
städer medan folkmusik istället tenderar att använda mer idylliska miljöer såsom kullar och 
floder (Machin, 2010). Dessa begrepp inom text är jämförbara med rumslighet och atmosfär 
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inom film och musik. De blir därför mycket användbara för att kunna koppla miljön i texten till 
miljön i den rumslighet jag har för avsikt att skapa.  
 
Grundläggande struktur 
Denna del av analysen handlar om att hitta minsta gemensamma nämnare för alla delar som 
finns i stycket (Machin, 2010). Genom att hitta den bakomliggande kunskapen till textens 
framkomst, alltså i antagandet av vad författaren hade för motiv till att skriva texten, går det 
att hitta ett schema för texten som förklarar den på ett grundläggande plan. Exempelvis Pojke 
blir kär i en flicka> kärleken är obesvarad> flickan utnyttjar pojken. 
 
Handling 
Vad aktörerna i texten gör är också viktigt för historien (Machin, 2010). Om dessa arbetar, 
lider eller reser gör skillnader för berättelsen. Att analysera aktörernas handling och hur de 
agerar i olika situationer och i relation till varandra kan ge en djupare förståelse för texten 
(Machin, 2010). 
 
Deltagare 
Ett annat sätt att vidare analyser texter på är att jämföra de olika deltagare som är 
representerade i texten (Machin, 2010). Dessa kan vara få eller många beroende på textens 
struktur och budskap. För att förenkla analysen av deltagarna presenterar Machin (2010)  en 
modell för att se hur deltagarna kan vara presenterade i texten; modellen består i sin 
grundutformning av fler punkter men jag har bara valt ut de två som är relevanta för min 
analys: 
 

• Personlig/icke-persersonlig. En personlig karaktär är en namngiven person, en individ. 
En icke-personlig karaktär kan vara mer generella termer som they eller the system 
eller till och med en hel nation.  

• Individualiserad/Kollektiviserad. En individualiserad berättelse ger oss specifika 
detaljer om karaktären/karaktärerna medan en kollektiviserad snarare ger oss en 
distanserad bild av en grupp såsom vi och dom. 
 

Insamling av ljud 
Insamlingen av en betydande mängd ljud att senare bearbeta kommer att vara en viktig del 
av processen. Det är också i den inledande delen av det kreativa arbetet jag har för avsikt att 
utgå från den analys som beskrevs i föregående stycken. Utifrån analysen kommer jag således 
att bestämma lämpliga platser och samla på mig en mängd ljudupptagningar från dessa.  
 
Sorteringsprocess och ljudtvätt  
Då mängden inspelningar med stor sannolikhet kommer att överskrida den mängd som 
kommer att användas i slutresultatet blir en del av processen att sortera bort överflödiga 
inspelningar. Dessa kan vara inspelningar med för mycket störningsljud, irrelevanta ljud eller 
liknande. I denna process kommer jag även att använda mig av enklare redigeringsmetoder 
som tvättar ljudet snarare än förändrar det. Detta betyder exempelvis brusreducering, 
volymökning och låg- samt högpassfiltrering.  
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Bearbetning av ljudet 
Som tidigare nämnt kommer jag att ge mig själv fritt kreativt utrymme att bearbeta ljuden 
efter att de är inspelade. Detta för att kunna skapa andra referensmarkörer och likt Macedo 
(2015) beskriver även kunna röra mig inom den imaginära och surrealistiska världen. Likt 
Fahléns (2019) olika förslag på arbetssätt menas med detta att jag kan utnyttja de digitala 
verktyg jag har att tillgå för att bearbeta ljuden. Detta kan exempelvis betyda att klippa, vända, 
distordera och använda eq för att på olika sätt förändra ljudets ursprungskaraktär. 
 
Dokumentationsmetod 
För att senare kunna analysera och diskutera kring arbetsprocessen kommer jag att föra 
loggbok över den. Med hjälp av en loggbok kan man bättre förstå sin egen arbetsprocess och 
också på ett mer systematiskt sätt reflektera över den (Bjørndal, 2018)  Den typ av loggbok 
jag kommer att använda som utgångspunkt är den beskrivande, tolkande och reflekterande 
loggboken. Bjørndal (2018) beskriver vikten i att dela upp sitt loggboksskrivande i delar. Den 
första handlar om att beskriva den omedelbara observationen av en situation. Efter detta kan 
man börja tolka och reflektera över den observationen. Detta kan tyckas svårt att särskilja 
men Bjørndal lägger stor vikt vid att göra just det:  

Tänk dig exempelvis att du observerar en undervisningstimme där en elev lutar sig fram emot 
läraren. Det tolkar du som att eleven i fråga är intresserad av det som läraren har att säga. Om du 
noterar detta i dina anteckningar blandar du ihop dina omedelbara observationer med en tolkning 
av vad som sker. Detta är olyckligt eftersom dina tolkningar är betydligt mer osäkra än den rena 
beskrivningen av vad som händer. (Bjørndal, 2018, s. 65) 

Loggboken, i sin helhet, kommer dock inte vara en del av det slutgiltiga skriftliga arbetet. Jag 
avser bara citera och referera ur den. Vad gäller redigeringsprocessen kommer jag även ha 
möjlighet att bifoga skärmdumpar och annan information från respektive projekt. Därför fyller 
loggboken sitt huvudsakliga syfte i inspelningsprocessen medan jag i resterande arbetsprocess 
har bättre möjlighet att gå tillbaka till ljudfiler, signalkedjor och inställningar för att återge 
dessa direkt i mitt resultatavsnitt.  
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Resultatpresentation 
Resultatavsnittet kommer, likt jag redogjort för i min metod, att utgöras av en analys av 
respektive stycke genom en ljudhändelsebeskrivning följt av receptionsanalys, textanalys och 
sammanfattande analys av miljö. Dessa analyser tar jag sedan med mig in i arbetsprocessen 
vilken jag också kommer att behandla i detta avsnitt. Jag kommer att beskriva 
tillvägagångssätt och olika soniska val både i val av inspelningsplatser, sorteringsmoment och 
val av redigeringsverktyg.  
 
Analys av stycken  
Som tidigare beskrivet kommer jag här att utgå från mina två verk och analysera dessa. Jag 
kommer att gå igenom ett verk i taget och använda mig av både ljudhändelsebeskrivning och 
textanalys. Detta för att få en inblick i både den musikaliska och textmässiga miljön som redan 
finns i syfte att sedan använda denna information för att återspegla i arbetet med 
fältinspelningarna och även redigeringen av dessa inspelningar. Musiken finns bifogad som 
ljudbilagor och texterna i sin helhet som bilagor i slutet av arbetet.  
 
Analys av Kepler 
Nedan följer en analys av det första stycket Kepler. I denna analys går jag in på detaljnivå i 
stycket och analyserar dess minsta beståndsdelar. För att på bästa sätt kunna följa med i dessa 
tankebanor bör därför minst en lyssning av ljudbilaga ”KEPLER_PROD.MIX.mp3” göras i 
förebyggande syfte.  
 
Intentions- och receptionsanalys 
Den första upplevelsen av låtens versdelar är att den upplevs väldigt tung. Detta beror till stor 
del på basklarinettens riff som dels är väldigt lågt i sitt register och även spelar väldigt rakt på 
slaget. Även den perkussion som presenteras ihop med den är väldigt hård och kantig. Att de 
ljud som används kommer från just blåsinstrument kan kopplas till styckets miljö och 
naturtema. Att ljuden i första hand är akustiska har en del i det men även det faktum att det 
är blåsinstrument gör att de skulle kunna symbolisera vind. 
 
Att refrängerna introduceras med hårda smällar och sedan byter scen skulle även det kunna 
symbolisera ett skifte. Att någonting kommer att ske explosionsartat. Det som händer efter 
smällen är även det ganska nedtonat som att det är ett lugn efter stormen. På samma sätt 
hörs detta i slutet av låten där de mest aggressiva instrumenten försvinner innan sista 
refrängen. Detta skulle kunna symbolisera ett hot som kommer närmre och närmre och sedan 
utplånar allting.  
 
Den processade rösten gör att narrativets mänsklighet delvis betvivlas. I framförallt refrängen 
är den ganska hårt bearbetad med både harmoniseringseffekt och dubbar. Detta, tillsammans 
med de mer naturtrogna instrumenten, skulle kunna symbolisera den tekniska framfarten 
som finns vid sidan om naturen och i mångt och mycket lett till den rådande situationen. Detta 
skulle även kunna kopplas till syntarpeggiot som är ett mer teknologiskt instrument som 
infinner sig i refrängerna. Att detta är det hot som finns gentemot naturen och också dör i 
sista refrängen där bara de ”naturliga” instrumenten återfinns tillsammans med en mindre 
processad röst skulle kunna ses som att naturen på något sätt övervinner teknologin.  
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Textanalys 
Låtens text är icke-personlig i det att den inte har några pronomen alls. Det finns såklart ett 
narrativ men ingen information om denne och heller ingen information om vem denne talar 
till. För att ta första versen som ett exempel: 
 

Purchase 
All the emptiness away 

And keep it sane 
Keep the sanity in place 

 
Det är direkta uppmaningar från en person som vi inte vet någonting om. I ärlighetens namn 
vet vi inte ens om det är en person i ordets rätta bemärkelse. Eftersom handlingen är baserad 
på något som den eller de personer som får uppmaningen vet vi heller inte så mycket om den. 
Det vi dock kan läsa ut av de få meningarna i föregående vers är att det på något vis rör 
kommersialism. Att handel kan fylla ett tomrum och hålla människor i schack.  
 
För att gå vidare till refrängen är den väldigt miljöbaserad och skildrar både naturområden 
och de personer; som fortfarande inte är namngivnas, medvetande. 

 
Burn the skin to silence 

And bathe in ponds of ice  
Relive all of those memories 

Turn them inside out 
 

Water up the eyelids 
Rivers are but black  

When Coffee’s for the wealthy  
There's no turning back  

 
De omgivningar som gestaltas i refrängen är på sätt och vis fiktiva. För att ta den första 
meningen burn the skin to silence kan den betyda att solen är så varm att det leder till 
förgörelse. Sedan går texten vidare in i de anonymas medvetande som snarare gestaltar de 
handlingar som lett till rådande förhållanden och att turn them inside out beskriver hur de 
känner ånger inför dessa. Refrängen avslutas också med en ganska banal mening om att kaffet 
kanske tar slut och det ironiska i att en sådan i det närmsta helt onödiga lyx blir det som får 
folk att förstå att det nu inte finns någon återvändo. 
 
I den sista versen behandlas en ny miljö och handlingen utspelar sig på en resa: 
 

Spaceships 
Engines off and then replay 

Let's just forget 
Forget of whom to blame 

 
Journey 

Is what everyone will say 
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But note it's just 
Another wreckage we betray 

 
Den första meningen berättar att personerna i handlingen är på väg någonstans. Att döma av 
spaceships alltså ut i rymden. Sedan talar nästa rad om att det finns något att skylla att resan 
måste göras. Detta är dock glömt och läser vi mellan raderna så kan det betyda att det är 
samma personer som ordnat resan som också satt personerna i den rådande situationen. 
Nästa vers accentuerar det som redan sagts och i avslutande fras får vi en föraning om att det 
kanske inte är första gången något sådant här händer.  
 
Texten går i linje med det musikaliska och även den initiala tanken med musiken. Den 
grundläggande strukturen skulle således vara destruktivt leverne>förstörelse>obeboeliga 
förhållanden>platsen måste lämnas. Detta går då alltså i linje med den initiala tanken för 
stycket om att utforskningar görs för att kunna lämna vår planet samtidigt som vi fortsätter 
att förstöra den.  För texten i sin helhet se: Bilaga 1. 
 
Sammanfattande analys av miljö 
I det musikaliska är det ganska tydligt att det finns en miljökontrast mellan det stormiga och 
kraftfulla i det stolpiga blåsarrangemanget som sedan möter de mer luftiga arpeggiona och 
gitarren. Detta understryks även textmässigt av de hårda uppmaningarna i verserna i konstrast 
till raderna i refrängen, som förvisso också är uppmaningar men som istället är av en mer 
uppgiven karaktär. En annan miljö som letar sig in i den något mer naturliga miljön är den 
teknologiska. Den processade sången, den låga basen och syntarpeggiot som verkar i en mer 
modern produktionsanda och anspelar på den moderna människan och allt vad denna miljö 
innebär. Även detta styrks textmässigt via fraser om konsumtion och rymdexpeditioner. 
Ledord att arbeta utifrån när jag påbörjar min arbetsprocess med inspelningar och redigering 
blir därför naturkraft och modernitet.  
 
Analys av M 
Nu följer analysen av det andra stycket M. Även här är det att rekommendera minst en 
genomlyssning av ljudbilaga ”M_PROD.MIX.mp3” i förberedande syfte och för att kunna ta del 
av analysen som likväl den här gången går in på detaljnivå. 
 
Intentions- och receptionsanalys 
Modularsyntslagverket och 808:an har en central roll i stycket. Att de tillsammans på sätt och 
vis möter och kontrasterar den akustiska gitarren kan ha sin förklaring i det att det handlar 
om en person som lever mycket längre än vad som är möjligt rent naturligt. De mer 
teknologiska instrumenten kan därför symbolisera den tekniska hjälp som krävs medan den 
akustiska gitarren kan symbolisera människan. En typ av cyborgism med andra ord.  
 
Sångens karaktär gör att den upplevs som ganska osäker. Att den är långt bak i mixen och på 
så vis relativt tyst och försiktig tillsammans med dess distorsion som gör att den känns som 
att den snart kommer att krackelera gör att den upplevs som isolerad och ensam. De udda 
taktarterna och förvirringen av ettan i musiken skapar även den någon typ av osäkerhet i 
musiken.  
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Att de teknologiska elementen ersätts i refrängerna tillsammans med det luftiga cymbalspelet 
kan tolkas som att något typ av hopp infriar sig och att det mänskliga på något vis vinner över 
det teknologiska. Detta vänds dock något i slutet där många polyrytmiska element 
introduceras ihop med nya syntar och gör att låten lämnas i någon typ av ovisshet över slutet. 
Att låten inte direkt får något konkret slut utan istället klingar ut i detta tillstånd gör det svårt 
att tolka hur berättelsen slutar men känslan av ovisshet detta lämnar gör att det inte upplevs 
som särskilt positivt.  
 
Textanalys 
Likt Kepler är även den här texten otydlig i vilken person som är narrativet. Däremot används 
några personliga pronomen vilket gör att mottagaren av texten får en roll. I första versen 
nämns personen: 
 

Breathe for the millionth time 
You have lived for so long  

that your fears have gone blind  
 
 

Repeat every sorry word 
It's a legacy that won't 

Ever be heard 
 

Den första meningen förklarar att någonting har pågått under en längre period genom att 
använda en hög siffra. Att andas för den miljonte gången betyder att personen levt under en 
lång tid. Något som accentueras i följande mening. Att den avslutas med that your fears have 
gone blind talar också om att personen är något avtrubbad känslomässigt. Efterföljande strof 
talar om att personen fastnat i samma berättelser och inte har något att tillföra. Miljön i första 
versen är inte uttalad utan är snarare personens inre värld.  
 
Refrängen talar sedan om hopp i personen. Att trots den situation personen befinner sig i ser 
den ändå ett hopp i att saker kan förändras. Att döma av nästkommande mening ligger detta 
hopp i något typ av avslut. Detta dementeras dock i samma mening och förklarar att personen 
kommer behöva finna sig i sin situation under mycket längre tid. 

 
 Still those eyes they keep glittering  

In search for a lucky spin 
But the end is as far away  

As the start of this sorry sail 
 

I andra versen går miljön ännu närmre in i personens medvetande. Personen är på en plats 
där the ring from within är det enda som hörs. Detta kan vara personens tankar. Att döma av 
nästkommande strofer där det talas om pitch och rythm kan det betyda att the ring from 
within är någon typ av tinnitus. I sista frasen övergår detta dock till tankar och tyder på att 
personen är fast i något typ av tankemönster.  
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Off to a quiet place 
Where the noise is just 
The ring from within 

 
Focus on every change  

In pitch and rhythm 
In lies and mistakes  

 
Sista refrängen avslutas med ett par ganska tydliga fraser om att personen är fast i någon typ 
av meningslöshet där varje dag ser likadan ut. Nästkommande fras talar dock om att personen 
på något sätt lurar sig själv att så inte är fallet. Sista meningen avslutas i hopplöshet att 
situationen kommer att förbli densamma under en väldigt lång tid. 

 
And the days they look quite the same  

You think you lived them a million ways  
But know just what's left come  

A million's the number sung 
 

 
Berättelsen i sin helhet blir enligt textanalysmodellen väldigt individualiserad och vi får en 
ganska bra inblick i personens inre känsloliv. Den grundläggande strukturen blir således att en 
individs livslängd ökar>individen förlorar kontakt med omvärlden>individen förhåller sig delvis 
positiv till situationen>situationen förblir oförändrad. Vad som sedan sker är oskrivet men att 
döma av slutmeningen är det inte ett lyckligt slut.  
 
Sammanfattande analys av miljö 
Även detta stycke verkar i både naturliga och teknologiska miljöer sett till vad det finns för 
instrument med i bilden. Ett bra exempel på detta är den akustiska gitarren som arbetar 
tillsammans med 808:an. Som tidigare nämnt har jag tolkat detta som cyborgism och 
människan som arbetar ihop med teknologin. Den försiktigt producerade rösten vittnar om 
osäkerhet vilket även kan kopplas till ensamhet/utanförskap. Detta styrks i flera av 
textraderna och speciellt i raden ”off to a quiet place”. Det finns som sagt också tydliga inslag 
av teknologi även i den här men till skillnad från Kepler så är den teknologiska sidan mycket 
starkare här. Den nästan robotaktiga modulara synten tar stor plats i majoriteten av stycket. 
Detta kan tolkas som att det finns en stort beroende av teknologin; detta styrks också i texten 
genom att använda stora siffror som ”millionth” vilka beskriver att individen i berättelsen levt 
längre än vad som är fysiskt möjligt och då alltså är beroende av tekniska hjälpmedel. De 
ledord som jag kan använda mig av vid inspelning och redigering blir då isolering/utanförskap 
och teknologi.   
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Inspelningsprocess 
Under denna process har jag använt mig av en Zoom H4n Pro för att så att säga ta med mig 
studion i handen. Jag har utgått från det jag tagit ut i form av miljö i föregående musikaliska 
och textmässiga analyser för att sedan välja lämpliga miljöer både i naturen och i stan och vid 
olika tidpunkter. Jag kommer att beskriva dessa platser mer genomgående nedan och 
uppdelat utefter respektive stycke. I de fall jag beskriver olika ljudfiler kommer dessa finnas 
att tillgå som klingande bilagor. För att på bästa sätt kunna följa med i processen är det 
rekommenderat att ha dessa filer tillgängliga tillsammans med uppspelningsutrustning. 
 
Kepler 
De ledord som jag arbetade fram genom min analys för stycket Kepler var orden: naturkraft 
och modernitet. Jag kom därför relativt tidigt fram till att jag ville hitta en plats där jag kunde 
fånga statsmiljö och naturmiljö på samma gång. I den stad där jag bor, Örebro, finns det 
flertalet naturreservat som ligger relativt nära stadskärnan. Jag valde därför ett av desa till 
min första inspelningsplats; närmare bestämt naturreservatet Boglundsängen i Örebro.  

Detta naturreservat är mycket intressant i bemärkelsen naturkraft kontra modernitet då 
djurlivet är lika påtagligt som motorvägen som går rakt igenom den, eller tågspåret som 
passerar tätt intill. Ett köpcenter ligger ett stenkast därifrån; området verkade därmed som 
den perfekta platsen för att fånga den miljö jag tänkt ut.  
 
Till en början gick jag runt i naturreservatet relativt planlöst för att se om jag kunde finna något 
att spela in. Jag hittade till en början ett vattenrör som jag gjorde min allra första fältinspelning 
på. I loggboken skriver jag: ”Spelade in första fältljudet. Spelade in en minut av ett porlande 
rör och lite av dess omgivning.”. Jag tolkar även detta i min loggbok och inser vid tillfället att 
mikrofonerna är väldigt känsliga vilket är både positivt i det att den tar upp mycket men också 
betyder att jag måste vara uppmärksam på mikrofonplacering och vad som händer i den 
omgivning jag spelar in. Ljudbilaga ”WATERPIPE_RAW.wav”. 
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När jag vandrat runt en stund i naturreservatet hittar jag en plats som jag tror kan komma att 
passa den miljö jag är ute efter. Under motorvägen (E18) finns nämligen en tunnel med 
rinnande vatten. Vattnet rinner på ett tilltalande sätt och låter kluckande. Samtidigt hörs 
bilarna som susar förbi ovanför. Ett problem jag stötte på var att vinden förstörde mycket av 
ljudbilden. Jag löste detta med hjälp av en socka som jag hade med mig i min ryggsäck och 
trädde denna över mikrofonen för att skapa ett vindskydd. Under den tiden jag spelade in 
hördes även ett utryckningsfordon susa förbi ovanför. Den här inspelningen finns bifogad som 
”E18_TUNNEL_RAW.wav”. Jag tolkade inspelningen såhär: 

Det var svårt att få bort vinden till jag kom på att jag tagit med ett par extra sockar som jag använde 
mig av för att få bort denna. Det funkade oväntat effektivt. Ett utryckningsfordon passerade även 
vilket hördes tydligt i ljudbilden och gjorde den mer tredimensionell. Jag gjorde även lite egna 
försök att förstärka djupet i inspelningen genom att kasta stenar i vattnet och bakom mig i flera 
olika riktningar. Detta hade en oväntat bra effekt på inspelningen. – Ur Loggbok 29/4 

Jag avslutade min inspelning vid naturreservatet med att vandra runt det och med min Zoom 
hela tiden inspelandes. Jag lyckades på detta sätt fånga många ljud som var representativa för 
området. Detta inkluderar förbipasserande tåg, byggarbetare, tuppar som gal och vass i 
blåsten. Jag reflekterar kring detta i min loggbok: 

Det svåraste att hantera är vinklar och brus men när man fått ordning från det finns det mycket att 
hämta här. Ett perfekt ställe för min inspelning där teknologi möter naturen på ett intressant sätt. 
– Ur Loggbok 29/4 

Även om Boglundsängen fungerade väl som plats för att spela in ljud där natur och modernitet 
möts tyckte jag efter att jag gått igenom filerna att jag behövde accentuera den moderna sidan 
av inspelningen. Jag upplevde inte de ljud från tåg och bilar som tillräckliga för att gestalta de 
ledord jag tagit mig an. Därför begav jag mig ut på en till inspelning; den här gången lite längre 
ifrån naturen. Jag tog mig istället till ett köpcentrum i Örebro vid namn Marieberg 
Köpcentrum. Köpcentrumet är en modern byggnad med mycket affärer och många gäster. Här 
vandrade jag omkring för att se om jag kunde fånga mer av det moderna samhället. Lyssna på 
”MARIEBERG_RAW.mp3” för att ta del av detta. I min loggbok skriver jag såhär: 

Beskrivning: 
Spelade in ljud i Marieberg galleria då jag gick genom restauranger och affärer för att fånga mycket 
folk.  

Tolkning: 
Hände mycket runt omkring och blev väldigt levande när jag spelade in. Var smart att gå runt. Lite 
svårt att hålla upp mikrofonen bland allt folk... – Ur Loggbok 12/5  

Det fungerade med andra ord bra att vandra runt istället för att för att sitta still. I min loggbok 
beskriver jag detta som att inspelningen blev levande. Jag spelade även in på bussen hem från 
gallerian. Här tolkar jag inspelningen istället som ganska statisk då jag hela tiden satt på 
samma plats. Jag skriver i min loggbok att bussens motor även blir ett störmoment och att jag 
inte kan ta mig ifrån denna till skillnad från gallerian där jag kunde röra mig bort från oönskade 
ljud. Lyssna på ljudexemplet ”BUSS_RAW.mp3”. 
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M 
I stycket M hade jag valt ut orden isolering/utanförskap och teknologi som ledord utifrån min 
analys. Jag gav mig därför som utmaning att försöka återskapa en lågmäld och tyst miljö att 
utgå ifrån i min inspelningsprocess. Jag gav mig därför, till att börja med, ut nattetid. Mellan 
01.00 och 02.30 gick jag en promenad i mina kvarter på Öster i Örebro. Jag utgick från mitt 
bostadsområde på Tärnvägen och vandrade sedan utmed universitetsområdet och 
tillhörande studentområde och sedan vidare mot ICA. Därefter gick jag tillbaka genom 
villaområdena hem till mig.  

Det var slående tyst vid tidpunkten och jag hade svårt att hitta ljud att spela in. Min initiala 
tanke var att andra ljud skulle få mer utrymme att höras när andra ljud inte var närvarande 
och att detta skulle kunna skapa någon form av tystnad. Jag skriver såhär om detta i min 
loggbok: 

Beskrivning: 
Gick en nattpromenad runt mina kvarter och vid universitetet. Spelade in hela tiden för att se om 
något fastnade. -Ur loggbok 14/5 

Efter att jag hade gått nästan hela den utmålade rutten ovan korsade jag dock en stor gata. 
Vid Rudbecksgatan finns en gångbro över vägen och även en stor korsning med rödljus. Här 
visade sig min teori stämma och de klickande övergångsställena visade sig låta helt annorlunda 
i tystnaden. Lyssna på ”STREETLIGHT.mp3” för ljudreferens. Såhär tolkade jag nattrundan i 
min loggbok: 

Tolkning: 
Det var nästan lite för tyst och svårt att hitta konkreta ljud. Något som jag dock tror blev bra var 
klicken från övergångsstället som klingande helt annorlunda på natten. Det lät kusligt. – Ur loggbok 
14/5 

Jag ville även försöka fånga liknande stämningar på dagtid och besökte därför några typiskt 
tysta platser även på dagen. Jag besökte därför stadsbiblioteket och Nikolaikyrkan och 
Wadköping i Örebro. För att förtydliga är Wadköping en stadsdel som skildrar Örebros sena 
1800-tal till tidiga 1900-tal och består av flertalet museum och gamla hus. Även i dessa miljöer 
fann jag det svårt att hitta ljud som på ett sätt ”sken igenom” i tystnaden. Alla tre miljöer var 
förhållandevis tysta. Jag skriver såhär om detta i min loggbok: 

Beskrivning: 
Spelat in på bibliotek, i kyrkan och i wadköping. 
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Tolkning: 
Svårt att hitta ljud som upplevs tysta. Antingen mycket folk eller inga ljud alls. Kan förhoppningsvis 
göra något spännande med det i redigeringen. – Ur loggbok 14/5 

Som utdraget ovan tydliggör var det alltså svårt att hitta ljud som var spännande i sin 
grundform och jag förlitar mig här på redigeringsprocessen. Några ljud som jag dock lyckades 
fånga i min inspelningsprocess var en gammal bok vilken jag bläddrade i och som jag lät 
omslutas av områdesljud. Lyssna på ”BOOK.mp3” för att höra detta. 
 
Sorteringsprocess och ljudtvättning 
Den här processen har i det mesta förhållit sig teknisk och även om jag gjort konstnärliga val i 
vilka ljudfiler jag valt att gå vidare med är mycket av det baserat på vad som är brukbart rent 
ljudkvalitetsmässigt. Jag har i denna process rensat bort ljudklipp med alldeles för mycket brus 
och oljud, klippt bort oönskade ljud och kortat ner filer som varit för långa. Jag har även använt 
mig mycket av brusreducering. Detta för att plocka bort grundbrus från inspelningar med 
svaga ljudkällor; något som i sin tur krävt att jag haft stark volym på förstärkarna och som 
således lett till mycket tekniskt brus från dessa. För att plocka bort det använde jag mig av en 
brusreduceringsplugin som genom att bygga en brusprofil från en tyst inspelning möjliggör 
utfasning av bruset. Detta åstadkom jag genom att placera zoomen i sin ask och placera i en 
ryggsäck. På så sätt kunde jag extrahera det ljud som zoomen själv utgör och således reducera 
detta från mina inspelningar.  
 
Kepler 
Det första jag upptäckte vid sorteringsprocessen var att jag spelat in avsevärt mycket mer än 
jag behövde och detta framförallt vid Boglundsdsängen. I min loggbok skriver jag att jag 
uppskattningsvis plockade bort 2/3 av inspelningarna på grund av att de lät för likt någonting 
annat, innehöll för mycket missljud såsom vindpuffar och dylikt eller att de upplevdes för 
statiska. Många av filerna var även väldigt långa och jag valde att klippa i dessa och skapa 
kortare filer. Jag skriver även i min loggbok att det var mycket oönskat ljud i låga register såsom 
dunsar från att jag råkade komma åt mikrofonen och också vindpuffar. Av denna anledning 
använde jag i stor utsträckning högpassfilter tillsammans med brusreduceringen som nämns 
ovan. För att ge ett exempel på skillnaden i en tvättad fil respektive en otvättad finns 
”E18_TUNNEL_EDIT.mp3” att jämföra med den föregående ”E18_TUNNEL_RAW.mp3”. 
 
M 
Sorteringsprocessen för detta stycke skiljde sig egentligen inte nämnvärt ifrån tidigare 
sorteringsprocess. Jag spelade in relativt långa filer när jag exempelvis var ute på min 
nattvandring och mycket av detta var jag tvungen att sortera bort och även klippa i ljudfiler i 
avsikt att får bort oönskade ljud. Det jag dock gjorde i urvalsprocessen för M var att jag valde 
att plocka ut nedsamplade versioner i min urvalsprocess då jag väldigt tidigt märkte att flera 
av filerna fungerade väl i den utformningen. För att förtydliga var det jag faktiskt gjorde alltså 
att spela in filerna i ett högre samplerate, närmare bestämt 96 kHz, för att sedan spela upp 
dem i hälften av detta (48 kHz). Detta medför att filen spelas upp långsammare och att ljud 
som spelats in i högre register blir hörbara, med andra ord sänks tonhöjd och hastighet på 
filen och frekvenser som inte tidigare varit i hörbart område är nu möjliga att ta del av. Då jag 
redan i urvalsprocessen hörde att detta skulle kunna vara användbart skapade jag därför både 
nedsamplade och icke nedsamplade versioner av flera ljudfiler. Lyssna på 
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”STREETLIGHT_DS.mp3” för att jämföra den tidigare nämnda trafikljusinspelningen med en 
nedsamplad version. 
 
Kreativ redigeringsprocess  
I den här fasen har jag redigerat ljuden på ett mer kreativt sätt och använt mig av 
insticksmoduler för att ändra inspelningarnas karaktär snarare än att bara putsa dem. Jag har 
använt mig av olika tekniker för att åstadkomma detta och dessa kommer jag att beröra mer 
ingående. I denna fas har jag även haft respektive stycke aktivt i mitt projekt för att kunna 
placera ut inspelningar på lämpliga platser utefter tidslinjen.  
 
Kepler 
Jag började i redigeringsprocessen av denna låt att välja ut grundljud till inspelningen som 
kunde fungera under hela styckets gång. Ett av de som jag fastnade för var inspelningen under 
tunneln som i mångt och mycket ringade in mina ledord. Jag utsedde därför denna ljudfil att 
bli stommen för mitt skapande av rumslighet. Denna ljudfil behandlade jag på några olika sätt. 
Dels använde jag tonhöjdsverktyget i Cubase för att ändra filens tonhöjd nedåt med 8 
semitoner. Jag valde även att distordera filen med hjälp av insticksmodulen Decapitator, skära 
bort lite frekvenser i mellanregister och lägga på högpass- och lågpass-filter, bredda 
stereobilden, limitera den och slutligen addera ett reverb. Lyssna på ljudfilen 
”E18_TUNNEL_EDIT2.wav” för att ta del av samtliga förändringar. 
 
Efter att jag placerat ut denna fil som min grundstomme fortsatte jag med att utsmycka min 
rumslighet. Jag valde exempelvis att placera ut den inspelade vassen på några utvalda ställen 
och även så med några fågelljud. Jag gjorde dessutom några mer drastiska redigeringar av 
inspelningar för att tillföra något helt eget till rumsligheten. Ett bra exempel på det är den 
fluga som åkte förbi precis intill mikrofonen på en av inspelningarna. Denna valde jag att 
försöka redigera till en hel svärm av flugor. Detta genom att först kopiera upp det korta 
ljudklippet till flera kanaler och panorera ut över stereobilden. Sedan adderade jag ett 
automatiserat filter för att accentuera vingslagen. För att få svärmen att verka större lade jag 
även till ett delay och ett reverb. Lyssna på ljudbilagorna ”FLY.mp3” och ”FLY_EDIT.mp3” för 
att höra skillnaden mellan dessa.  

Kopiering av kort ljudklipp. Automatiserat filter av namnet FilterFreak. 
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Jag gjorde på så sätt att jag bearbetade varje inspelningstillfälle för sig och efter att jag skapat 
en rumslighet av naturljuden från Boglundsängen valde jag att gå vidare med de ljud som jag 
spelat in i gallerian. Dessa ljudklipp var relativt långa och jag hade som tidigare beskrivet 
vandrat omkring i hela gallerian. Jag testade först att lagra alla dessa ljud på varandra för att 
se om det skulle ge önskad effekt. Jag upplevde dock att dessa blev för svårdefinierade när så 
mycket hände på samma gång. Av denna anledning valde jag istället att klippa upp filerna och 
välja delar av dem som jag tyckte passade. När jag vandrat genom restauranger upplevde jag 
att dessa gav en effekt av hög intensitet då klirret verkar i ett relativt högfrekvent område. 
Dessa använde jag mig därför mycket av då jag tyckte att dessa fångade gallerian på ett bra 
sätt. Jag använde även en hel del barnskrik som på samma sätt sticker ut i mängden på grund 
av att de är så högfrekventa.  
 
Ett problem som jag upplevde med de filer jag spelat in på gallerian var att de inte upplevdes 
lika intensiva när jag lyssnade på inspelningen som jag tyckte att de gjorde på plats. Av denna 
anledning gjorde jag en hel del redigering för att åstadkomma just detta. En återkommande 
process var att snabba upp filerna för att de skulle upplevas som mer intensiva. Jag använde 
mig även av funktionen att vända på filerna vilket hade en effekt av att röster och dylikt lät 
mindre mänskliga. Lyssna på ”MARIEBERG_REVERSE.mp3” för att ta del av detta. Liknande 
effekter använde jag även på ett barnskrik vilket jag behandlade med formantskifte och 
tonhöjdsförändring. Detta exempel finns bifogat som ”SCREAMING_BABY.mp3”. I ett läge ville 
jag ha extra intensiva folkmassor och valde därför ett av restaurangklippen från IKEA. Denna 
behandlade jag med ett eko för att få massan att kännas större än den faktiskt var. Lyssna på 
”FORKS.mp3”. En snutt från inspelningen jag gjorde på bussen delade jag in i en rytmisk gate 
som gjorde att folkmassorna även här lät mindre mänskliga då de försvinner och kommer 
tillbaka på ett onaturligt vis. Hör ”BUSS_GLITCH.mp3”. 
 
Slutbearbetning av rumsljud Kepler 
Mitt sista arbete med rumslighetsljudet i Kepler handlade främst om att placera ut ljudet på 
rätt ställen ihop med stycket. I produktionen finns det mer eller mindre plats för dessa ljud 
och hur högt fokus de valda ljuden fick ta. Jag hade som sagt valt vattentunneln under E18 
som min grundstomme för rumsligheten. Eftersom detta ljud verkar i ett lägre 
frekvensspektrum var det möjligt att låta det klippet vara med under hela stycket. Tillsammans 
med vattenljudet från E18 använde jag mig även av ett annat vattenljud som jag samplat ner. 
Detta ljud spelades in på vägen hem från Boglundsängen vid en mindre bäck. Jag spelade in 
detta i 96 KHz men spelade upp det i 48kHz likt beskrivet med ljuden för M. Detta medförde 
att ljudet lät mörkare och att vattnet rann långsammare. Det kluckande ljudet från denna fil 
hjälpte till att accentuera vattnet från tunneln och skapade ett enhetligt vattenljud för 
grundstommen i min rumslighet. Lyssna på ”WATER.mp3” och ”WATER_DS.mp3” för att höra 
skillnaden mellan den nedsamplade och den vanliga filen.  
 
Efter att jag gjort klart min grund som spelades under hela stycket placerade jag ut de ljudklipp 
jag tidigare beskrivit på tidslinjen. Eftersom jag inte bara ville åt naturljud presenterade jag 
ljuden av folkmassor väldigt tidigt i avsikt att inte försätta lyssnaren i fel stämning till en 
början. Jag märkte att min flugsvärm fungerade bra att använda i övergångar mellan delar då 
den fick en effekt av något som kommer närmre. Folkmassorna hjälpte till att skapa en 
obehaglig stämning och dessa använde jag därför mycket i verser för att styrka den hårda 
tonen i denna. I sticket försvinner som beskrivet sången och där kunde jag ge mer plats åt 
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atmosfären. Därför använde jag där väldigt många olika korta ljudklipp. Jag använde 
högfrekventa bestickklirr, bakåtspelade röster, vass och även ett tåg som jag distorderat för 
att förändra dess grundkaraktär. I slutet av låten ville jag gestalta känslan av att naturen står 
kvar som jag beskrev i min analys. Därför lät jag låten klinga ut i vattenljud. Lyssna på den 
färdiga atmosfären bifogat som ”KEPLER_ATMO.wav”.  
 
M 
I likhet med Kepler valde jag även här att utgå från två grundljud vilka fick vara stommen för 
atmosfären. Som jag nämnde tidigare plockade jag ut nedsamplade versioner av flertalet 
inspelningar för M. Jag skrev i min loggbok när jag sorterade ut filerna att det var mycket att 
rensa bort men att mycket lät snyggt nedsamplat. Ett av dessa ljud var helt enkelt mina fotsteg 
som hördes under nattvandringen. För att återkoppla till ordet teknologi, vilket jag hade som 
ledord för detta stycke, upplevde jag att den nedsamplade vandringen fick någonting robotiskt 
eller omänskligt över sig. Jag valde alltså av denna anledning att ha detta som min 
grundstomme för atmosfären. Lyssna på ”TYBBLE_WALK_DS.mp3” för att ta del av denna.  
 
Min andra grundpelare för atmosfären tedde sig aningen mer oväntad. Som nämnt vid 
inspelningsprocessen letade jag i huvudsak efter tysta platser att spela in på för att fånga 
isolering och utanförskap. Under mitt besök på stadsbiblioteket tog jag dock en kaffe på deras 
balkong. Denna vetter ut mot ett litet torg som vid tidpunkten hade relativt mycket rörelse. 
Jag lät därför inspelningsapparaturen stå på under tiden då jag drack mitt kaffe för att se om 
det kunde bli något av det. Det jag senare märkte i min redigeringsprocess var att stadsljuden, 
i likhet med den nattliga vandringen, fungerade väl i nedsamplad utformning. På samma sätt 
som med vandringen lät stadsljuden omänskliga och robotiska såhär och skapade på så sätt 
någon typ av distans till ljuden. Lyssna på ”TOWN_DS.mp3” för att ta del av detta.  
 
Efter det att jag valt mina grundljud för atmosfären fortsatte jag att i samma anda som med 
Kepler att skapa kortare snuttar att klippa in i min atmosfär; detta med de redigeringsverktyg 
jag hade till hands. Inspelningen av den gamla boken valde jag exempelvis att dels sampla ner 
och att lägga in i ett reverb som jag skapade av en annan inspelning. Jag använde mig av ett 
så kallat impulsreverb vilket analyserar en vald ljudfil för att använda reverbsvansen av denna 
och skapa ett reverb att lägga in andra saker i. I detta syfte är det önskvärt att ha ett kort ljud 
likt en smäll för att själva reverbklangen ska vara en så stor del av filen som möjligt. Jag 
använde därför en av mina hårda fotsteg i kyrkan för att skapa detta. Lyssna på 
”CHURCH_IMP2.wav” och jämför sedan med ”BOOK_REV.mp3” för att höra hur boken nu 
placeras i kyrkan.  
 
Jag gjorde även mer extrem redigering på vissa av ljuden som jag sedan placerade ut i min 
atmosfär. Under ett inspelningstillfälle lyckades jag fånga några fåglar vilka jag till att börja 
med samplade ner. För att överdriva detta ännu mer använde jag en bitdjupsförstörare för att 
även ändra bitdjupet samt förändrade formanten med tidigare nämnd plugin AlterBoy. Jag 
använde även ett granulärt eko vid namn Crystalizer från samma tillverkare. Detta delar upp 
ljudet i småbitar och skapar ekon i annan pitch än originalljudet. Lyssna på ”BIRDS_DS_E 
DIT.mp3” för att ta del av detta. 
 
 
 



 

 25 

 
Slutbearbetning av rumsljud M 
Mitt slutliga arbete med M gick ut på att placera ut ljud där det fanns plats i produktionen 
samt att skapa en sammanhängande berättelse i atmosfären. Eftersom jag utgick ifrån 
isolering och utanförskap byggde jag upp mycket av min atmosfär utifrån ett typ av 
förstapersonsperspektiv. Med andra ord använde jag mycket av vandringsljuden för att 
placera lyssnaren i en kontext av att lyssnaren är personen i berättelsen. På så vis blev det 
nedsamplade vandringsljudet personens fotsteg som vandrar genom den nedsamplade 
staden. I slutskedet valde jag, för att fördjupa berättelsen något, att förändra lite av 
vandringsfilen med en annan inspelning. En inspelning som jag gjorde rent spontant när jag 
cyklade hem från skolan en kväll. Då tog jag fram min zoom när jag cyklade och spelade in hela 
vägen fram till dörren och när jag gick in genom den och in i min lägenhet. I slutet av stycket 
är det ingen sång utan ett instrumentalt outro. Där valde jag att leka med personen i 
berättelsen med hjälp av dessa ljud skapa ett händelseförlopp. 
 
I början av outrot lät jag vandringsljuden upphöra och plockade fram cykelljuden. Jag lät även 
de nedsamplade trafikljusen få plats här och låta personen cykla igenom dessa. Jag placerade 
även ut några av fågelljuden här för att göra platsen mer intressant och tredimensionell. När 
personen i berättelsen når sin destination går denne av cykeln och går fram till dörren. Här 
använde jag av nyckelljud som jag spelat in och en dörr som öppnas. Samtidigt som allt detta 
sker låter jag den nedsamplade staden och allt runtomkring långsamt klinga ut samtidigt som 
dörren långsamt slår igen bakom personen. Den fullständiga atmosfären finns bifogad som 
ljudbilaga under namnet ”M_ATMO.wav” 
 
Mixning 
Detta moment har ingen större relevans för arbetet i sin helhet men för att inte missa delar 
av arbetsprocessen är det viktigt att nämna. När jag gjort klart de båda atmosfärerna som 
beskrivet ovan behövde jag så att säga baka in dessa i helheten. Under arbetet med de båda 
styckena arbetade jag mot de tidigare produktionsmixarna vilka dels inte är helt 
genomarbetade och vilka också är gjorda innan atmosfären var färdig. För att kunna göra en 
rättvis jämförelse mellan styckena, med respektive utan atmosfärljud, beslöt jag mig därför 
för att skapa två nya mixprojekt och helt enkelt mixa om de båda styckena med atmosfären 
inlagt som ett spår i samma projekt. Jag avser inte gå in på några djupare detaljer än så 
förutom att bearbetningen av själva atmosfärspåren var väldigt försiktig. Det jag gjorde i båda 
styckena var i princip att korrigera dynamiken något och skära lite av de lägsta och högsta 
frekvenserna. Jag använde även lite automation för att korrigera dynamiken utan att behöva 
komprimera för mycket. Dessa mixar med och utan atmosfärljud är mina slutgiltiga filer inför 
kommande del och de filer jag kommer att utgå från i min jämförelse.  
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Resultatanalys 
I det här avsnittet kommer jag att analysera mitt slutgiltiga resultat. Här lyfter jag även in de 
källor som jag tidigare presenterat i min litteratur. Till en början går jag igenom de olika 
styckena baserat på min process.  Jag kommer till största delen att använda mig av de 
slutmixar jag beskrev i slutskedet av föregående avsnitt. För att till fullo kunna ta del av min 
analys behöver man ta del av ljudbilagorna ”KEPLER_MIX.wav” i jämförelse med 
”KEPLER_MIX_ATMO.wav” samt ”M_MIX.wav” i jämförelse med ”M_MIX_ATMO.wav”. För 
tydlighetens skull är alltså filerna med ändelsen ”ATMO” de filerna där atmosfären finns 
inbakad. I övrigt är de båda filerna identiska mixmässigt. Mycket, framförallt i atmosfärerna, 
sker på detaljnivå och jag förespråkar därför att lyssning sker i en tyst miljö med antingen 
välljudande hörlurar eller ett högtalarsystem av högre kvalitet.  
 
Inspelningsprocess 
Kepler 
Att välja platser var en stor och viktig del av processen och jag valde dessa med omsorg. Att 
jag fann platsen under tunneln vid E18 gjorde att jag hittade en utgångspunkt för hela 
arbetsprocessen för Kepler. Som Macedo (2015) antyder om Plats finns det en koppling mellan 
olika platser och olika typer av musik men också mellan olika (icke musikaliska) ljud och 
platser. I mitt arbete med Kepler gjorde jag redan vid inspelningstillfällena en ansats till att 
bryta dessa kopplingar. För att återgå till min inspelning under tunneln var det redan som plats 
ett motsägelsefullt inspelningsområde rent ljudmässigt. Att bilar susade förbi ackompanjerat 
av vatten och fågelkvitter fanns det redan här alltså en inkonsekvens. Macedo (2015) menar 
exempelvis att vi kopplar just fågelkvitter till en skog etcetera för att vi är vana att höra dessa 
i den miljön; dessa kopplingar ifrågasätts då när andra ljud hörs i omgivningen.   
 
Att välja en sådan plats kan såklart tyckas något simpelt och även om våra perceptioner om 
rumslighet ifrågasätts en aning är det såklart inte helt ovanligt att stöta på sådana platser i 
vardagen. Av denna anledning valde jag att ta ifrågasättandet av plats några steg till. I just 
Kepler gjorde jag detta på så sätt att jag spelade in på flera olika platser och förde samman 
dessa i efterbearbetningen. Att höra motorljud och ambulanser samtidigt som fåglar kanske 
inte är alltför ovanligt men sorlet från ett varuhus är särdeles ovanligt i ett naturreservat. 
Genom att klippa och klistra i filerna likt Fahlén (2019) föreslår i sitt arbetssätt kunde jag på 
detta vis laborera med perceptionen av plats. 
 
M 
En viktig lärdom jag tog med mig ifrån inspelningarna från Kepler, vilka var de inspelningar jag 
började med i mitt arbete, var att inspelning i 96 kHz gav mig fler möjligheter i 
redigeringsstadiet av inspelningarna. Eftersom många av de försök att spela in tysta platser, 
likt beskrivet i föregående avsnitt, inte gav mig det resultat jag hoppats på kom tekniken att 
sampla ner filer väl till pass. Det visade sig som sagt att många av de inspelningsplatser jag valt 
fungerade väl i nedsamplad utformning och på så vis gjorde detta att jag kunde använda 
många av inspelningarna trots att de inte innehöll riktigt så mycket ljud som jag hade hoppats 
på. Ett exempel som dock fungerade väl var det jag hänvisade till med trafikljusens klickande. 
Likt Macedos (2015) beskrivning av rumsklang gjorde tystnaden och att gatan var tom på bilar 
och människor att ljudets reflektion och diffraktion förändrades helt.  
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Jag tog även med mig Dykhoffs (2004) råd om att skapa rörelse redan vid inspelning för detta 
stycke. De flesta inspelningar för atmosfärljuden är inspelade medan jag vandrar omkring på 
olika platser. Lyssna på ”TYBBLE_WALK_DS.mp3” och lyssna på hur den vandrar över 
stereofältet. Att jag vandrat så mycket vid inspelningstillfället gjorde att jag kunde använda 
denna inspelning som grundljud för M i det att den inte förhåller sig statisk och på så vis kan 
hjälpa berättelsen framåt.  
 
En del av inspelningen av atmosfären gjordes även rent spontant. Som tidigare nämnt spelade 
jag in utanför biblioteket, även fast det var inne i biblioteket som var min planerade 
inspelningsplats, resultatet av denna inspelning kom att bli en av grundpelarna för 
atmosfärsbygget senare. Detta visade sig vara en viktig lärdom i att det går att alterera platsers 
karaktär. För att återkoppla till begreppet referensmarkörer (Macedo, 2015) märkte jag att jag 
kunde förändra dessa genom nedsampling av materialet. Den livliga staden blev på detta sätt 
en mer ödesmättad plats som närmast går att beskriva som en surrealistisk plats för att 
använda Macedos (2015) begrepp om referensmarkörer. Lyssna på: ”TOWN_DS.mp3” för 
ljudreferens. 
 
Kreativ redigeringsprocess  
Kepler 
Redigeringsprocessen fick en stor roll i arbetet med atmosfärbyggandet. Som beskrivet i 
tidigare avsnitt använde jag flertalet redigeringsverktyg för att förändra ljudets karaktär. Jag 
använde även några av Fahléns (2019) förslag i vad man kan göra i efterbearbetningen av 
ljudet. Att exempelvis spela upp folksorl baklänges visade sig ha en önskvärd effekt i arbetet 
med Keplers atmosfär.  
 
I redigeringsprocessen fick jag även tillfälle att arbeta med dimensionen i atmosfären. På 
samma sätt som Rylander & Andreasson (2009) beskriver fick även jag tillfälle att försöka 
öppna upp för en tredje dimension. Ett bra exempel på detta är det panorerade porlande 
vattnet i sticket på Kepler. Lyssna från 02:26 i ”KEPLER_MIX_ATMO.wav” för att höra det rinna 
över stereospektrumet.  Detta ger alltså upphov till ett djup i ljudbilden och en till dimension. 
För att använda Macedos (2015) terminologi om ljudets spatialitet är detta alltså ett exempel 
på ljud i rörelse. 
 
Det finns även en hel del skillnader i distans på olika ljud (jmf Macedo, 2015). Här är det läge 
att lyssna på den enskilda atmosfären ”KEPLER_ATMO.wav” för att till fullo höra detaljer. 
Lyssna på barnskriken i 01.10 och hur de utgör ett djup i ljudbilden och en illusion av att vara 
långt bort i relation till det väldigt närvarande vattenljudet. Flugorna blir istället ett bra 
exempel på riktning i ljudet då de upplevs komma från den bakre delen av ljudbilden och 
framåt. Lyssna här istället på ”KEPLER_MIX_ATMO.wav” vid 03.28 hur de tillsammans med 
den bakåtvända cymbalen upplevs närma sig öronen från en distans. 
 
Redigeringsprocessen gav även upphov till nya associationer i den enskilda atmosfären. Inte 
bara genom att välja platser som, likt tidigare beskrivet, har en motsägelse i sig självt; jag 
tänker här på Boglundsängen där motorljud och fågelkvitter ficks samsas i samma område. Jag 
har även genom just kreativ redigering kopplat loss platser från varandra för att skapa just nya 
associationer i atmosfären (jmf Macedo, 2015). När jag lyssnar på den enskilda atmosfären 
och hör hur vattenljud forsar genom en baklängesspelat samtal görs detta tydligt att en helt 
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ny plats med nya associationer skapats med hjälp av den kreativa redigeringsprocessen. 
Lyssna på 00:25 i ”KEPLER_ATMO.wav” för att ta del av just detta.  
 
M 
En del av redigeringsarbetet gjorde sig nästan självt i och med nedsamplingen av materialet. 
Som tidigare nämnt skapade det ett nästintill surrealistiskt ljudlandskap av bara 
nedsamplingen (Macedo, 2015). De nedsamplade versionerna ger även en möjlighet att 
koppla bort naturliga referensmarkörer i olika ljud. Smalleys (1997) source-bonding kan här 
användas omvänt och genom att förändra ljudets hastighet koppla bort referensmarkörer. 
Lyssna återigen på ”TOWN_DS.mp3”. I sin nedsamplade version är det svårt att koppla denna 
till en typisk statsmiljö.  
 
Redigeringsprocessen gav även möjlighet att berätta en helt ny historia tillsammans med 
musiken genom att använda de nedsamplade fotstegen och sedan utefter tidslinjen placera 
ut andra atmosfärljud. I lyssningen av enbart atmosfären för M går det, likt tidigare beskrivet 
att följa ett händelseförlopp. Dykhoff (2004) argumenterar för vidden av att just göra detta i 
en atmosfär och att den alltså inte blir statisk. Detta tyckte jag gjordes väl i arbetet med just 
M då denna atmosfär berättar en historia. Lyssna på ”M_ATMO.wav” för att ta del av det 
enskilda ljudberättandet i atmosfären. 
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Diskussion 
I den här delen kommer jag att diskutera resultatet på ett bredare plan. Här diskuterar jag 
mina två frågeställningar uppdelade efter respektive frågeställning och verk. Dessa 
frågeställningar är kopplade till arbetets syfte att undersöka hur jag, med hjälp av 
fältinspelningar, kan skapa en personlig atmosfär för mina tidigare produktioner och på så vis 
ge musiken en ytterligare dimension.  Jag använder mig i diskussionen även av flertalet källor 
presenterat i litteraturdelen. Nedan följer även en kort sammanfattning av resultatet. Det är 
lämpligt att ta del av ”KEPLER_MIX.wav” respektive ”KEPLER_MIX_ATMO.wav” och 
”M_MIX.wav” respektive ”M_MIX_ATMO.wav” i förberedande syfte inför kommande del. 
 
Sammanfattning av resultat  
Kortfattat har alltså mitt resultat gått ut på att genom att spela in ljud från naturmiljöer och 
stadsmiljöer försöka ge en rumslighet åt så gott som färdiga produktioner. Detta genom att 
noggrant välja ut passande delar av de inspelningar som gjorts för att sedan polera och 
brusreducera dessa. Jag har slutligen använt mig av kreativa redigeringsverktyg i Cubase och 
med insticksmoduler ifrån tredjehandstillverkare. De redigerade ljuden har sedan placerats ut 
över tidslinjen ihop med musiken och fått ta mer eller mindre plats utefter var det har funnits 
mycket respektive mindre plats i musiken. I hela processen har jag haft med mig den ljud och 
textanalys jag gjorde på respektive verk och använt mig av olika ledord för varje stycke. Dessa 
ledord har dels hjälpt mig att välja ut lämpliga inspelningsplatser och även hjälpt mig i 
redigeringsprocessen att göra olika kreativa val.  
 
Forskningsfråga 1: Hur kan mina produktioner få en mer personlig rymd och 
atmosfär med hjälp av fältinspelningar?  
Kepler  
I växlandet mellan versionen med atmosfärljud och den torra versionen är det en sak som blir 
påtaglig; det blir en upplevelse av att det saknas något. Nog skulle man självklart kunna 
argumentera för att det är för att alternativet finns presenterat. Men det skulle även kunna 
vara så att atmosfären istället skapar ett oönskat brus eller inkräktar på musiken likt Dykhoff 
(2004) antyder kan vara ett problem i filmvärlden. Det jag istället upplever när jag växlar 
mellan de båda är att en ny dimension uppstår. Att likt Rylander & Andreasson (2009) 
beskriver finns det med hjälp av inspelning av atmosfärljud och redigering av denna möjlighet 
att utvidga den tvådimensionella världen. Detta upplever jag att atmosfären gör i Kepler. Inte 
minst under den instrumentala delen från 2.14 där atmosfären får ta mycket utrymme.  
 
M 
Skillnaden mellan den versionen med atmosfärljud och den torra versionen på detta stycke är 
inte lika påtaglig som i Kepler initialt. Detta kan bero på att jag, i stor utsträckning, arbetat 
med tystare ljud och ljud som definierar tystnad. Efter refräng ett och in i vers två vid ca 1:05 
händer dock något. Jag upplever en energiförändring i versionen med atmosfärljud som jag 
inte upplever i den torra versionen. Detta kan bero på den rörelse som sker i atmosfären vid 
det tillfället. De nedsamplade fotstegen hörs tydligt då och skapar något typ av driv in andra 
versen. Även i detta stycke får atmosfären ta mer plats under de instrumentala delarna. I 
slutet av M (ca 03.18 och framåt) får atmosfären ta stor del av ljudbilden. Här hjälper även 
atmosfären till att avsluta låten med den stängande dörren som hörs och får på så sätt, likt 
Dykhoff (2004) föreslår, hjälpa till att berätta historien tillsammans med musiken.   
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Övergripande reflektioner 
De båda styckena fick alltså en till upplevd dimension i arbetet med rumsligheten och en större 
upplevd rumslighet; både genom en större rörelse på flera element i atmosfären och också 
ljud som upplevdes längre bort i ljudbilden. Likt Eno (2013) upplevde att regnet skapade en 
kuliss för musiken upplevde även jag att mina atmosfärljud gjorde just detta. Att han verkar i 
en primärt instrumental genre kan även det förklara en del. Även om atmosfärljuden fyllde en 
funktion i de vokala delarna är det i de instrumentala partierna i de båda styckena som 
atmosfären får ta plats och arbeta på samma nivå som musiken. Det är därför förståeligt att 
det är just i instrumentala genrer som fältinspelningar är vanligast. Jag upplever dock att 
atmosfären inte nödvändigtvis måste ”höras” utan den tillför genom att bara finnas i periferin. 
Genom att växla mellan de torra och behandlade filerna märks detta tydligt. Som sagt upplevs 
det att något saknas i de torra filerna.   
 
Forskningsfråga 2: Vilka nya associationer tillför atmosfären till den reda n 
skapade musiken?  
Kepler 
I Kepler laborerade jag som tidigare nämnt mycket med platser både vid val av 
inspelningsplats och kombinationen av olika platser i redigeringsprocessen. Här kunde jag 
således koppla bort tidigare associationer genom att kombinera platser med varandra. Det är 
dock inte bara i den ensamstående atmosfären som associationer kopplas bort eller 
ifrågasätts. Likt beskrivet i texten finns där tydliga associationer till modernitet och framtid. I 
atmosfären visas dock en annan sida upp med den övervägande del av naturljud som faktiskt 
används. På detta sätt hittas nya associationer och andra platser introduceras till musiken som 
inte fanns där innan. Detta går att jämföra med Macedos (2015) teorier om Plats och hur helt 
andra oväntade ljud tar plats i musiken och således skapar helt nya associationer. 
 
M 
Likt tidigare nämnt i analysdelen gjordes en hel del ändringar i samplingsåtergivningen för att 
ändra karaktären och plocka bort associationer i olika ljud i atmosfärsbyggandet av M. De 
nedsamplade stadsljuden och gångljuden kopplar bort associationer till typiska stadsmiljöer 
exempelvis (jmf. Smalley, 1997). Samtidigt finns där även associationsbrytningar mellan den 
musikaliska historien och historien inom atmosfären. Att den historia som berättas i texten 
har ett helt annat perspektiv än det som berättas i atmosfären gör att det skapas nya 
associationer även här. Jag tog alltså Dykhofs (2004) råd att försöka berätta en historia genom 
atmosfären och i det här fallet i perspektivet som första person i berättelsen. Detta till skillnad 
från texten som, likt presenteras i textanalysen, intar perspektivet från andra person; 
nämligen någon som talar till någon annan. På detta sätt skapar atmosfären helt andra 
associationer och berättar istället historien om individen som får uppmaningar från personen 
i texten. 
 
Övergripande reflektioner 
Ett av Macedos (2015) begrepp, nämligen referensmarkörer, blev en bidragande faktor till att 
versionerna med atmosfärljud fick ett annat typ av uttryck. Eftersom atmosfären i de båda 
styckena är både bearbetade i hög utsträckning och även kombinerade med olika inspelningar 
från olika platser; får de båda atmosfärerna ett närmast surrealistiskt eller imaginärt 
ljudlandskap. Detta ljudlandskap är inte alltid kopplat till musiken i någon av låtarna och 
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skapar snarare ett ljudlandskap som då berättar en egen historia och skapar nya associationer 
till musiken. 
 

Slutsats 
En av de viktigaste upptäckter jag gjort i min undersökning är vidden av efterbearbetning både 
med brusreducering men också på ett kreativt plan. Jag håller där med Fahlén (2019) om att 
det finns mycket att hämta ur dessa processer och att ljud går att förändra drastiskt i en 
efterbearbetningsprocess. På samma sätt öppnar efterbearbetningsprocessen upp för att 
skapa helt nya platser i musiken genom att kombinera olika inspelningar och platser med 
varandra likt Macedo (2015) beskriver. I efterbearbetningen går det även att bryta 
referensmarkörer eller source bondings, för att använda Smalleys (1997) begrepp, och helt 
förändra perceptionen av plats; detta för att således skapa ett helt surrealistiskt ljudlandskap. 
 
Det skulle såklart gå att argumentera för att efterbearbetningsprocessen hade kunnat göras 
på inspelningar hämtade från en ljudbank. Jag upplever dock att inspelningsprocessen gav 
upphov till en tankekedja som inte varit möjlig annars. Att hela tiden tänka på inspelningarna 
som någonting förändringsbart gjorde att jag blev mer kreativ vid inspelningsprocessen. Ett 
bra exempel på detta är inspelningarna av fotstegen och att jag gjorde dessa trots att jag inte 
upplevde att jag fick några intressanta ljudupptagningar. Jag hade redan då i åtanke att jag 
kunde göra något intressant av dem i efterbearbetningen; en tankekedja som troligtvis inte 
hade varit lika sannolik om jag hämtad ljuden från en ljudbank.    
 
Som svar på min första frågeställning om hur jag med hjälp av fältinspelningar kan skapa en 
personlig rumslighet är detta med hjälp av just kreativ efterbearbetning; men inte utan att ha 
spelat in fältinspelningarna själv och således ha en längre tankekedja för hela atmosfären. 
Genom detta tankeled kan jag komma fram till en atmosfär som skapar helt nya platser och 
miljöer som i sin tur skapar helt nya och personliga dimensioner till musiken. Omgivningens 
oregelbundenhet kan användas som verktyg för att skapa ett intresse och en atmosfär som 
inte blir statisk medan den kreativa redigeringen förändrar den och skapar nya platser av 
befintliga så danna.  
 
Som svar på min andra forskningsfråga om atmosfären kan skapa egna associationer går detta 
att göra genom att byta perspektiv i atmosfärens historieberättande. Att använda sig av 
platser som inte beskrivs i texten eller som inte återspeglas i musiken kan skänka nya 
associationer och nya vinklar i berättelsen och utgöra ytterligare en dimension till musiken. 
Genom fältinspelningar, kreativ redigering av dessa och genom att berätta en historia med 
atmosfären kan musiken därför kompletteras och styrkas. Det finns därför goda skäl att ta 
inspiration från filmens värld och använda dess tekniker för atmosfärbyggande även i 
musikens värld. 
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Bilaga 1 
Kepler 

 
Purchase 

All the emptiness away 
And keep it sane 

Keep the sanity in place 
 

Garbage  
About the only thing that's spared 

An ugly batch  
Of what couldn't be repaired 

 
Burn the skin to silence and 

Bathe in ponds of ice  
Relive all of those memories 

Turn them inside out 
 

Water up the eyelids 
Rivers are but black  

When Coffee’s for the wealthy  
There's no turning back  

 
Spaceships 

Engines off and then replay 
Let's just forget 

Forget of whom to blame 
 

Journey 
Is what everyone will say 

But note it's just 
Another wreckage we betray 

 
Burn the skin to silence and 

Bathe in ponds of ice  
Relive all of those memories 

Turn them inside out 
 

Water up the eyelids 
Rivers are but black  

When Coffee’s for the wealthy  
There's no turning back  
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Bilaga 2 
 

M 
 

Breathe for the millionth time 
You have lived for so long  

that your fears have gone blind  
 

Repeat every sorry word 
It's a legacy that won't 

Ever be heard  
 

Still those eyes they keep glittering  
In search for a lucky spin 

But the end is as far away  
As the start of this sorry sail  

 
Off to a quiet place 

Where the noise is just 
The ring from within 

 
Focus on every change  

In pitch and rhythm 
In lies and mistakes  

 
Still those eyes they keep glittering  

In search for the lucky spin 
But the end is as far away  

As the start of this sorry sail 
 

And the days they look quite the same  
You think you lived them a million ways  

But know just what's left come  
A million's the number sung 
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Bilaga 3 
 
Klingande bilagor: https://cutt.ly/ripbT5 
 
Lista över ljudfiler: 

BIRDS_DS_EDIT.mp3 
BOOK_REV.mp3 
BOOK.mp3 
BUSS_GLITCH.mp3 
BUSS_RAW.mp3 
CHURCH_IMP2.wav 
E18_TUNNEL_EDIT.mp3 
E18_TUNNEL_RAW.mp3 
E18_TUNNEL_EDIT2.mp3 
FLY_EDIT.mp3 
FLY.mp3 
FORKS.mp3 
KEPLER_PROD.MIX.mp3 
M_PROD.MIX.mp3 
MARIEBERG_RAW.mp3 
MARIEBERG_REVERSE.mp3 
SCREAMING_BABY.mp3 
STREETLIGHT_DS.mp3 
STREETLIGHT.mp3 
TOWN_DS.mp3 
TYBBLE_WALK_DS.mp3 
WATER_DS.mp3 
WATER.mp3 
WATERPIPE_RAW.mp3 

FINAL: 
KEPLER_ATMO.wav 
KEPLER_MIX_ATMO.wav 
KEPLER_MIX.wav 
M_ATMO.wav 
M_MIX_ATMO.wav 
M_MIX.wav 
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