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Promopaket: webbsida och demo-EP  Allan Näslund 

Förord 
 
I tonåren gick det upp för mig att det var musik och ljud jag skulle ägna mig åt här i livet. 
Även om jag aldrig skulle kunna leva på det så skulle det ändå alltid vara ”min grej”. 
Fallenheten hade alltid funnits där (min far är tonsättare och musiklärare), men det var först i 
16-årsåldern som det började betyda mer än allt annat (jag tecknade mest när jag var liten). 
Jag hade en synth då och gjorde en och annan (mindre bra) låt i midi-format. I samma veva 
började jag lyssna på Mike Oldfield (engelsk kompositör och multiinstrumentalist) och insåg 
att man kan göra komplex musik helt på egen hand, spela alla instrument och producera själv. 
Jag började lära mig att spela gitarr i 17-årsåldern, och utforskade möjligheterna att använda 
datorn som inspelningsverktyg. De tidiga försöken vill jag helst glömma nu, men man måste 
ju börja någonstans. 
 Åren gick och jag fortsatte att utvecklas på alla sätt och vis. Jag har alltid varit 
intresserad av själva produktionen, ljudet, och lärde mig mycket genom att lyssna och härma 
(jag är 100% suzukimänniska); varför det låter som det gör, hur man får ett visst sound, osv. 
På senare år har jag börjat intressera mig mer och mer för rent elektronisk musik och dess 
abstrakta ljudlandskap. Speciellt idén om att konstruera rytmer med lite mer okonventionella 
ljud, som t ex samplingar av porslin och andra hushållsartiklar. 
  Drömmen om att ge ut min musik har funnits länge, men jag har inte känt mig 
tillräckligt mogen att ta mig an den utmaningen förrän nu. Först nu känner jag mig någorlunda 
säker på mitt personliga uttryck och min färdighet att skapa en professionell produkt. Detta 
promopaket är tänkt att ta mig ännu närmare målet – att ge ut mitt första album. 
 

Abstract 
 
Syftet med detta kandidatarbete var att sätta samman ett promopaket bestående av en 
webbsida och en demo-EP med passande grafisk design. EP:n har tre spår elektroakustisk 
instrumentalmusik av skiftande karaktär, samt ett stilrent men ändå suggestivt omslag. 
 Webbsidan är till för att presentera mig själv och mitt arbete (inte bara musik), 
och är byggd med hjälp av HTML, PHP, CSS och MySQL. 
 

Abstract in English 
 
The purpose of this bachelor exam project was to compile a promo package consisting of a 
website and demo EP with suitable graphic design. The EP has three tracks of electro acoustic 
instrumental music of varying character, as well as stylistically pure yet suggestive cover 
artwork. 
 The website is a presentation of myself and my work (not just music), and was 
built using HTML, PHP, CSS and MySQL. 
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01. Arbetsbeskrivning 
 
Kandidatarbetet har alltså gått ut på att skapa en demo-EP med min musik samt en webbsida 
för att presentera mig själv och mitt arbete. 
 
Grundidéerna bakom själva musiken var att jag skulle skapa något fantasifullt där ett fåtal 
speciella ljud karakteriserar varje låt, och att jag skulle försöka att inte använda vanliga och 
uttjatade sådana. Speciellt inte när det gäller rytmer. Skulle jag plocka in något vanligt 
trumljud vore jag tvungen att förvrida det på något sätt, med olika filter eller 
distorsionseffekter. Ett annat viktigt nyckelord var ”fantasi”. Jag gillar sånt som är svårt att 
placera i fack. 
 All musik skapades i Cubase SX med hjälp av olika plugineffekter, 
mjukvarusynthar och samplingar, samt vanliga instrument som gitarr och keyboard. 
 
Jag ville att omslaget till skivan skulle vara stilrent men ändå suggestivt, och efter mycket 
grubblande baserade jag designen på en abstrakt bakgrund jag fick fram genom att ta ett foto 
med rätt färger och dra ut en stapel med pixlar (1 x höjden) så att de bildade raka, vågräta 
linjer. Och på detta sparsamt med text i ett litet och tunt typsnitt. 
 Jag gjorde all grafik i Photoshop CS som jag faktiskt aldrig använt tidigare 
eftersom jag varit nöjd med mitt gamla Paint Shop Pro. Men nu tänkte jag att det vore på 
tiden att jag lärde mig det program som ”alla andra” använder, och det visade sig vara en bra 
idé. 
 
När jag designade webbsidan var grundtanken att den skulle vara ganska enkel och sätta 
själva innehållet i centrum. Därför började jag med en stilren ram i vitt mot en mörkare 
bakgrund, och placerade där en iframe för visning av de olika undersidorna (musik, bilder, 
gästbok, osv.). Denna lösning låter mig ändra utseendet på varje sida utan att jag behöver bry 
mig om själva ramen som är så stilren att den passar till allt. På så sätt ger sajten alltid samma 
enhetliga intryck oavsett hur innehållet ser ut för stunden. Undersidornas utseende 
kontrolleras med CSS och jag kan snabbt ändra bakgrunder, typsnitt och färger. Layouten är 
sådan att innehållet ligger i transparenta DIV-lager över en bakgrundsbild. 
 Gästboken är konstruerad med PHP och MySQL och trots att den är av det 
enklare slaget var det lite krångligt att få den att funka. Jag hade inte detta färskt i minnet, 
men efter att ha dammat av några gamla labbar från en webbkurs, googlat efter exempel och 
fått en del expertråd löste det sig till slut. 
 Bildgalleriet var desto lättare att få till. Eftersom jag inte har så många bilder för 
tillfället, och uppdaterar ganska sällan, valde jag att låta dem visas i popupfönster vilka 
öppnas med ett javascript som tar emot parametrarna adress (sökväg till bildfilen), höjd och 
bredd. 
 För att skapa webbsidorna har jag använt mig av Macromedia Dreamweaver, 
Paint Shop Pro, Photoshop CS och MS Notepad. 
 
Utöver detta designade jag även en affisch med drag lånade från både skivomslaget och 
webbsidan. Samma bakgrund och stil på texten som omslaget, med en vit ram liknande den 
från sajten, och mitt namn samt webbadress nere i ena hörnet. 
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02. Projektplan 
 
Kandidatarbetet är den sista uppgift man måste göra innan man får sin examen från 
medieteknikprogrammet. Denna 15-poängskurs är strukturerad så att man börjar med att 
planera sitt arbete noga, och först när projektplanen är godkänd får man börja jobba. 
 I planen ska man först beskriva målet och syftet med projektet, och hur man 
tänker genomföra detta. Därefter tankar kring budget och behov av extern hjälp, samt en 
beskrivning av de olika risker som finns. Vidare krävs en någorlunda utförlig planering av de 
tio produktionsveckorna. 
 Under arbetets gång måste man rapportera till sin handledare en gång i veckan 
(skriven veckorapport), och även ha regelbundna möten då man går igenom det man gjort 
sedan sist, diskuterar eventuella problem, osv. 
 Efter tio veckors arbete är det så dags att examinera själva produkten. Detta görs 
med handledaren och minst en opponent. Därefter skrivs slutreflektionen som redovisas inför 
hela klassen, vilket följs av en offentlig presentation av projektet där alla som vill se och 
lyssna är välkomna. 
 
Projektplanen för detta kandidatarbete finns med som bilaga. 
 

03. Veckorapporter 
 
Här följer veckorapporterna i kondenserad form. 
 

Till Linköping 
 
Första veckan har inte flutit på riktigt så bra som jag hoppades. Hade en halvfärdig låt sedan 
tidigare som jag fortsatte jobba med på måndagen och tisdagen, men körde fast lite. Det är en 
ganska stillsam historia som jag tänkte öppna albumet med. 
 På onsdagen åkte jag upp till Linköping. Inget jobb den dagen förutom att jag 
satte upp min mobila arbetsstation med laptop och keyboard, och uppdaterade program, etc.  
-- 
Den här veckan har det varit ganska mycket prestationsångest och allmänt negativa känslor. 
Jag påbörjade ett pianostycke och lekte med några olika gitarridéer, men det klickade liksom 
inte och jag blev mer och mer frustrerad. Det kändes ganska hopplöst, men på söndagen fick 
jag det att lossna. Något man inte behöver någon direkt inspiration för är trumloopar, så jag 
tänkte att jag skulle sätta mig med det ett tag. Det händer ofta att looparna leder in en på nya 
spår och väcker nya idéer, och det funkade den här gången också. Dessutom hade jag precis 
fått tag på några samplingar av ett preparerat piano (skruvmejslar och annat metallskrot 
mellan strängarna) som låter sådär snyggt skevt och klonkigt. Helrätt för det här projektet. 
Varje ton blir extra rik på karaktär och små detaljer.  

Hursomhelst, detta sådde fröet till en ny låt och de som hört det lilla har varit 
odelat positiva, vilket känns bra efter all prestationsångest. Nu är det bara att hoppas på att 
det håller i sig ett tag så att jag har tillräckligt mycket material när jag återvänder till 
Karlshamn om 2½ vecka. 
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Den här veckan har arbetet gått trögare igen. Har varit lite deppig och allmänt oinspirerad, 
men fick trots detta idén till en ny låt. Jag vill ha ett ambient parti i mitten av albumet, och 
började experimentera lite med olika ljud. Använder som sagt Native Instruments Absynth 
ganska mycket, och skruvade fram ett och annat ljud som kan komma till användning. Mitt 
hemliga vapen nr. 1 är dock distpluggen iZotope Trash som har ganska stor inverkan på 
karaktären hos ett ljud. Den kan ta ett vanligt, halvtrist brödljud och blåsa liv i det, göra det 
intressantare. Använder ofta Trash på ex. trumloopar för få ett skitigt och ”sågande” ljud. 
-- 
 Jag vill ha med preparerade pianon så mycket som möjligt på albumet, eftersom 
de har precis den karaktär jag är ute efter. Lite trasigt men ändå vackert, mycket karaktär, en 
massa små detaljer i ljudet. 
-- 
 Försökte utveckla låten med pianoriffet men körde fast. Jag byggde i alla fall på 
trumloopen med ett sågande ljud, så det är ganska bra driv i den nu. Ska fortsätta 
experimentera med musiken nästa vecka. 
-- 
Nu har jag gått och dragit på mig influensan. Insjuknade snabbt under lördagen, och på 
söndagen låg jag mest i sängen och yrade med bortåt 40 graders feber. Nu är det bättre, men 
jag får nog skjuta upp tillbakaresan ett par dagar. Det känns inte bra. Deadlinen kryper 
närmare och jag har inte fått mycket vettigt gjort den här veckan heller. Har dock börjat fila 
på min egen personliga hemsida.  
 Det kan vara bra att ta en paus från musiken och jobba med andra saker ibland. 
Det kan funka som morot när man ser den visuella presentationen ta form. 
 

Tillbaka i Karlshamn 
 
Inte mycket gjort den här veckan. Jag har varit helt matt efter influensan och inte orkat göra 
mer än att läsa. Fick vänta ända till fredagen med att åka tillbaka till Karlshamn, så nu har 
jag förlorat ungefär 1½ veckas produktionstid. Det känns verkligen inte bra.  
 Nu har jag i alla fall lagt över projekten på min egen dator och sett till så att 
allt funkar. Det slog mig direkt hur annorlunda laptopens inbyggda ljudkort låter i jämförelse 
med mitt eget system, jag var tvungen att göra en hel del ändringar i mixarna. 
-- 
Plockade fram en låt jag började jobba på i somras. Klockren som första spår på skivan. Jag 
började med nyckelorden morgon, regn och tickande klocka, och sedan växte låten fram ur 
det. Jag vill att varje låt på skivan ska ha vissa ljud som karakteriserar den, så att lyssnaren 
tänker på låtarna som ”den med den tickande klockan”, eller ”den med den sågande 
trumloopen och det trasiga pianot”. 
 Jag har tänkt mer på hur jag vill att artworket ska se ut och kommit fram till att 
jag är ganska osäker trots allt. Ibland känner jag att jag vill ha en ”murken” ton, eftersom 
jag gillar skitiga och lite trasiga ljud (som preparerade pianon), det blir lite åt Thomas 
Newman-hållet (Six Feet Under). Men jag är också inne på stilrenhet. Svårt val. Jag gör nog 
bäst i att fixa musiken först, som sagt. 
 

Grafisk design 
 
Har nu lagt musiken åt sidan för att koncentrera mig på det grafiska. Arbetet med hemsidan 
går framåt och jag är nöjd med resultatet. Har haft en del prestationsångest vad gäller den 
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biten, men nu känner jag att jag är inne på rätt spår. Själva innehållet ryms i en stilren ram 
och utseendet på sidorna (vilka visas i en iframe) kan enkelt ändras med CSS. Text och bilder 
ligger i transparenta boxar över en bakgrundsbild. När jag först testade denna idé fick jag 
problem. Det visade sig att även innehållet i ett div-lager påverkas av opacityinställningarna, 
så texten blev genomskinlig den med. Jag googlade efter en lösning men hittade ingen 
klockren sådan så jag gjorde ett eget fulhack. Väldigt enkelt, bara att lägga ytterligare ett div-
lager ovanpå det genomskinliga och ha text och bilder där istället. 
-- 
Nu har det varit grafik och web för hela slanten. Jag har haft en del ångest inför 
omslagsdesignen eftersom jag inte haft vare sig tid eller talang (har jag känt) för att kunna 
åstadkomma något riktigt bra och respektingivande. De tidigare idéerna om växter och andra 
foton har nu lagts på hyllan och jag har istället gått på den simpla och stilrena linjen och 
bara jobbat med färger. Jag har använt Photoshop uteslutande och lärt mig en hel del nytt 
om programmet, vilket känns bra. Tidigare har jag hållit mig till den gamla trotjänaren Paint 
Shop Pro, sedan -95, och tyckt att Photoshop känts lite ologiskt och bökigt. 
-- 
Det känns som om en sten lyfts från mitt bröst nu när det grafiska är klart och jag kan 
koncentrera mig på att slutföra låtarna. Två veckor är inte lång tid, men jag tror att jag blir 
klar i tid. Det känns lite mer ok än vanligt, faktiskt. Har väl funderat en del på vad mitt 
ursprungliga mål, att göra en hel fullängdare, kan ha för inverkan på mina chanser att bli 
godkänd nu när det bara blir en EP. Att försöka göra ett helt album från scratch på bara tio 
veckor, inklusive omslag och hemsida, är ju egentligen ganska idiotiskt. Speciellt när läget 
inte är helt stabilt och det inte alltid är så lätt att koncentrera sig. 
 

Slutfasen 
 
Arbetet har gått framåt med låtarna. Eller i alla fall en av dem. Jag kom på hur jag skulle 
utveckla den första (6 A.M.), och när man vet vad man ska göra flyter allt på mycket bättre, 
förstås. Annars blir det mest att jag startar Cubase, sitter och stirrar på skärmen ett tag, och 
spelar lite. När jag inte kommer på vad jag ska göra med låten tappar jag lusten. Det 
problemet har jag nu med spår nummer två. Har försökt vrida och vända på den, men 
kommer inte på något bra sätt att utveckla den på. Tror jag ska försöka använda någon 
annan låts arrangemang som mall och utgå från det. Kanske föder det nya idéer. 
 Jag har lite ångest inför den offentliga presentationen. Har aldrig gillat sånt, 
och nu ska jag dessutom prata om ett projekt jag inte är helt nöjd med. Visst, jag skäms väl 
inte direkt för det jag gjort, men en skiva som jag skulle kunna sälja är det inte. Nu är det mer 
en kamp om att få ihop tillräckligt mycket innan tiden är ute. Det känns lite fel att göra en 
stor grej av det. Offentlig presentation av toppen på isberget, typ. Som det ser ut nu blir det 
tre låtar till huvudexaminationen, och sedan kan jag nog komplettera med ytterligare en låt. 
En EP innehåller sällan mer än fyra spår, och det är också mitt mål. 
 En affisch har det i alla fall blivit. Samma koncept som omslaget fast med vit 
ram och lite mer plats längst ner för namn och webbadress. Gillar verkligen den där fonten 
(Chinese Rocks), den är stilren och lite speciell på samma gång. 
-- 
Har haft svår ångest nu. Jag tycker inte att låt nr 2 klickar riktigt, och när jag tänker på att 
jag ska hålla en offentlig presentation av ett personligt misslyckande känner jag magkatarren 
komma smygande. Måste erkänna att jag ångrar att jag valde att hänga upp min examen på 
något så personligt som min egen konstmusik. 
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-- 
Jag lyckades bli helt klar med första låten (6 A.M.) och byggde på den med nya rytmspår som 
jag gjorde av yoghurtskålssamplingar. 
 

04. Reflektion 
 
Jag hade ganska stora planer när jag påbörjade mitt kandidatarbete. Det skulle bli en 
fullängdare i princip redo för release, med tio spår och genomarbetad grafik baserad på mina 
egna foton och/eller målningar. Så blev det tyvärr inte. I slutändan hade jag bara fått ihop en 
EP med tre spår och mycket enklare grafik än jag tänkt mig, och konstigt nog är webbsidan 
det jag är mest nöjd med, trots att det var den delen jag såg som minst viktig i början. 
 Vad var det då som gick fel? Ja, det är en kombination av olika saker som 
påverkat utgången av projektet. Musik är svårt. Speciellt personlig konstmusik. Det blir extra 
känsligt eftersom den ska representera en själv, och man har sina egna högt ställda krav att 
leva upp till istället för någon extern uppdragsgivares. När man då börjar från scratch och tror 
att man ska kunna åstadkomma en fullängdare man kan vara stolt över, samt respektingivande 
grafisk design, är risken stor att man tar sig rejält med vatten över huvudet. Som jag skrev i 
projektplanen är det största problemet med ett projekt av den här typen att det står och faller 
med inspirationen; får man inga bra idéer, eller rätt idéer, så är det kört. Jag har inte haft 
mycket inspiration på sista tiden, och den brist på krav och stimulans som genomsyrar 
Medieteknik gör inte saken bättre. Man känner sig inte tillräckligt manad att göra saker, utan 
blir mer och mer förslöad. Det är svårt att hitta den där starka gnistan, helt enkelt. 
 Hursomhelst, det var ganska naivt av mig att tro (eller hoppas) att jag skulle 
kunna producera en respektabel fullängdare på bara tio veckor. Visst, det kanske är bättre att 
sätta ribban högt till att börja med och sedan sänka kraven när man märker att det inte håller, 
och att inte lyckas göra allt detta på så kort tid är verkligen ingen skam, men det känns ändå 
som ett misslyckande. Det skulle ha känts bättre om jag lyckats få ihop ytterligare en låt; jag 
tycker egentligen att fyra spår är minimum för en EP. 
 

Musiken 
 
Det jag vill med min musik är att skapa något slags fantasivärld, eller fantasieggande 
musikaliska miljöer. Nu menar jag inte soundtrackmusik till ostiga fantasyhistorier (vanligt 
inom t ex epic metal-genren), eller ”låtsasfilmmusik” överhuvudtaget, utan helt enkelt musik 
som ”berättar” något (inte nödvändigtvis konkret) och tilltalar likasinnade dagdrömmare. Jag 
gillar artister/musiker som skiljer sig från mängden, och de som främst inspirerar mig är 
Björk, Mike Oldfield, Tori Amos, Goldfrapp och Emiliana Torrini. 
 Jag är mycket för att experimentera med olika ljud och klanger och det tycker 
jag att jag utvecklat mer under detta projekt. Som jag skrev i början av detta dokument så var 
en av grundidéerna att jag skulle försöka hålla mig borta från gamla uttjatade brödljud och det 
tycker jag att jag lyckats bra med. Jag har blandat trasiga rytmljud med atmosfäriska melodier 
och skapat kontraster vilket också var en av grundtankarna. När man producerar helt och 
hållet i datormiljö med mjukvarusyntar etc är det lätt hänt att ljudet blir aningen sterilt och 
tråkigt. Det finns olika sätt att blåsa liv i det och tillföra karaktär, och i och med detta projekt 
har jag hittat ett hemligt vapen som funkar på det mesta - disteffekten iZotope Trash. Det är 
en väldigt mångsidig plugg som kan färga och skita ner ljudet på olika sätt och tillföra 
karaktär, allt från mjuk och varm rördist till hårt och trasigt 8-bitarssound. Jag använder den 
väldigt ofta på trummor numer för att göra det lite mer intressant. En liknande plugg är IK 
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Multimedias AmpliTube vars syfte är att simulera gitarr- och basförstärkare. Väldigt bra 
verktyg för att få till ett mindre sterilt sound. 
 Jag körde regelbundet fast med musiken och kände mig ofta helt tom. Jag visste 
vad jag ville göra men det kom helt enkelt inte ut något. Tyvärr är jag typen som inte får 
något gjort när läget är instabilt, vilket det varit under den här tiden, och det blir mest att jag 
sitter och stirrar på skärmen, spelar lite och sedan stänger av. Har lätt för att gräva ner mig 
och inte göra någonting. Jag har prövat olika knep för att locka fram kreativiteten, och ibland 
funkar det. En dag när jag kände mig riktigt frustrerad satte jag mig ner och började 
programmera en trumloop. Detta kräver ofta inte mycket inspiration och kan leda till nya 
musikaliska idéer, så jag plockade fram några trumljud ur samlingen och började bygga ett 
enkelt beat. Det växte mer och mer och kändes bättre och bättre, och jag började leka med 
olika effekter och förstöra de något slätstrukna ljuden. Nu tuggade rytmen som en gammal 
rostig såg och jag fick för omväxlings skull en positiv känsla. För att fortsätta på det något 
trasiga ljudtemat letade jag upp samplingar av ett preparerat piano och gjorde ett skevt, 
klinkande riff. Jag har alltid gillat preparerade pianon. Klangerna skiljer sig mer över 
klaviaturen och det blir en annorlunda karaktär och känsla. Skevt och trasigt, men samtidigt 
vackert och intressant. 
 Nästa ingrediens som verkligen karakteriserar just denna låt (Different Day, nr. 
2 på skivan) är synthljudet som spelar melodin i refrängen. Idén kommer från låten Lovely 
Head på Goldfrapps album Felt Mountain, där sången processats med dist och filter för att få 
en utslätad och syntetisk, nästan utomjordisk, klang. Jag har tyvärr inte begåvats med en 
duglig sångröst så jag använde Native Instruments Absynth för att skapa ett liknande ljud. 
Detta körde jag sedan genom iZotope Trash för att få det lite skränigare och mer detaljerat, 
och jag måste säga att jag är mycket nöjd med resultatet. 
 
Tyvärr är det inte alltid det flyter på så här bra. Jag har brottats mycket med prestationsångest 
och skrotat flera påbörjade låtar eftersom de, i mitt tycke, inte höll måttet. Jag vill förstås att 
det jag gör ska hålla samma kvalitet som allt annat jag har i skivhyllan, annars får det vara. 
Det bör tilläggas att jag fortfarande inte är helt nöjd, utan kommer att putsa på låtarna 
ytterligare innan de är klara för att ges ut. 
 

Grafiken 
 
Från början var det tänkt att jag skulle lägga ner mycket jobb på omslag etc. och göra något 
riktigt avancerat. Detta var lite väl optimistiskt med tanke på hur mycket tid musiken kräver, 
och dessutom har jag känt mig otillräcklig som grafiker. Det är viktigt för helhetsintrycket att 
det ser bra ut och jag vill att min produkt ska kunna mäta sig med mina inspirationskällor. När 
jag insåg att jag inte skulle hinna göra något detaljerat bestämde jag mig för att sikta på en 
stilren design som funkar och inte tar så lång tid att sätta ihop. Efter en del misslyckade försök 
till enfärgade omslag i Adobe Illustrator fick jag en ny idé. Baksidan på en av mina 
favoritskivor, Love In The Time Of Science av Emiliana Torrini, består av en stapel med pixlar 
från ett foto som dragits ut till vågräta streck över hela bilden, och eftersom jag alltid gillat 
detta valde jag att testa samma sak själv. Det tog ett tag att hitta ett foto med rätt färger, och 
sedan rätt ställe att dra ut pixlarna på, men till slut blev jag nöjd. Jag använde Photoshop CS 
för att göra omslaget. Konstigt nog är detta första gången jag på allvar använt Photoshop. 
Tidigare har jag hållit mig till Paint Shop Pro eftersom det känts mer intuitivt, och eftersom 
jag inte orkat lära mig något nytt när jag ändå inte kände mig begränsad. Men nu föll jag 
(äntligen) för grupptrycket och installerade PS. Det tog inte så lång tid att komma in i som jag 
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trott, och jag upptäckte flera suveräna funktioner som underlättade arbetet, t ex att man kan 
sätta ut guidelines och låta texten ”snappa” till dessa. 
 

Webben 
 
Denna del av arbetet var den som flöt på bäst och som jag är mest nöjd med. Jag visste redan 
från början att jag ville basera sidan på en stilren ram och sedan styra själva innehållet med 
CSS för att hålla det så flexibelt som möjligt. I och med detta arbete har jag lärt mig en hel del 
om webbproduktion, och dammat av gamla kunskaper från webbkursen i början av 
utbildningen. Bl a iframe, divs, php och databashantering. 
 Det grafiska konceptet tog inte lång tid att komma fram till. Jag ville ha en smått 
skitig look och valde därför ett foto på en gammal tapet som bakgrund. Bilden har jag tagit 
själv i en övergiven gammal herrgård utanför Linköping. 
 

Tankar och funderingar 
 
Som sagt är ett projekt av det här slaget lite annorlunda jämfört med ett där man utför ett 
uppdrag åt någon annan person eller företag. Man jobbar bara för sin egen skull vilket gör det 
hela väldigt personligt, och därmed jobbigt på ett sätt. Musiken ska stå för sig själv och man 
har inget att luta sig mot, vilket kan kännas aningen skrämmande. Jag är enormt självkritisk 
och hade under slutfasen av produktionstiden sådan prestationsångest att jag på allvar 
övervägde att ge upp och strunta i alltihop. Jag var inte helt nöjd med det jag åstadkommit, 
och verkligen inte nöjd med antalet spår på skivan. 
 Mitt största problem är att jag har svårt för att ta tag i saker och ting, även om 
jag verkligen vill. Jag har funderat på vad som skulle kunna hjälpa mig, och det mest 
uppenbara är att jag borde skaffa någon studiolokal där jag kan sitta och jobba, så att jag 
kommer hemifrån. Det är lättare att komma igång om man måste ”gå till jobbet” på 
morgonen, till ett ställe där man inte kan göra något annat än spela musik. 
 Har även funderat på om jag skulle tjäna på att jobba tillsammans med någon. 
Är lite osäker på detta eftersom jag har mitt sätt att tänka och sällan kopplar tillräckligt bra 
med andra musiker för att kunna samarbeta i någon större utsträckning. Skulle dock gärna 
starta en liten alternativpopduo tillsammans med någon sångerska som skriver bra texter. 
Sång är något jag saknar i min musik. 
 
Jag tror inte att resultatet skulle bli så annorlunda om jag gjorde om projektet nu, utan den 
stora ändringen skulle ligga i projektplanen och mina utsatta mål. Att kunna få ihop ett helt 
album som håller på bara tio veckor är en omöjlighet, och att räkna med lösa låtidéer är 
verkligen inte bra. Man måste få ner idéerna i lite mer konkret form för att se om de verkligen 
funkar eller inte. Det som verkligen skulle hjälpa mig är en studiolokal någonstans där jag kan 
sitta och jobba ostört (långt från grannars basdunk), i en trevlig och inspirerande miljö (dvs 
inte i ett smutsigt källarrum utan fönster i ett industriområde). Annars är min erfarenhet att det 
oftast är livssituation i största allmänhet som avgör när det gäller konstnärligt arbete. 
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05. Slutord 
 
Det har varit ett svårt projekt på så sätt att det handlat om min egen konst och kreativitet. Jag 
har varit helt ensam med det och brottats mycket med prestationsångest och andra negativa 
känslor, men jag känner ändå att det gett mig något. Trots att jag inte är helt nöjd så har jag 
kommit en bra bit på vägen mot målet att ge ut mitt första album. Jag känner att jag utvecklas 
i rätt riktning och har lärt mig en del nya knep inom ljud-, grafik- och webbproduktion. 
 Jag har ofta tänkt att jag borde ha gjort något annat istället, t ex en animerad 
kortfilm tillsammans med andra, men nu kan jag konstatera att detta ändå inte var förgäves. 
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Källförteckning 
 
Album som inspirerat mig musikaliskt, produktionsmässigt och/eller grafiskt, just för detta 
projekt: 
 

• Emiliana Torrini – Love In The Time Of Science (2000 / Virgin) 
• Nine Inch Nails – The Fragile (produktion) (1999 / Nothing) 
• Goldfrapp – Felt Mountain (2000 / Mute) 
• Tori Amos – From The Choirgirl Hotel (mest grafiskt) (1998 / Atlantic) 
• Björk – Medúlla (mest grafiskt) (2004 / Polydor) 
• Björk – Vespertine (2001 / Polydor) 
• Radiohead – Kid A (låten Treefingers i synnerhet) (2000 / Parlaphone) 

 
Här hittade jag information om PHP och MySQL när jag gjorde webbsidan: 
 

• PHP.net (maj 2005) 
• Creating A Guestbook using PHP and MySQL (maj 2005) 

http://www.php-mysql-tutorial.com/mysql-php-guestbook.php 
• Kunniga vänner 
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Bilagor 

I – Projektplan 
 

Målet med projektet 
 
Projektet ska resultera i ett musikalbum bestående av runt tio spår eller 40 minuter med min 
egen musik, samt grafisk design knuten till musiken (design av skivomslag och 
hemsida/webbpresentation). Tanken var först att jag skulle ge ut skivan helt på egen hand, 
dvs. själv finansiera tillverkningen och sälja från min hemsida, men efter visst övervägande 
har jag beslutat att ha detta som plan B. Plan A är nu att skicka runt albumet till olika små 
skivbolag för att se om någon är intresserad av att ge ut det. Som debutant är det väldigt bra 
att ha ett bolag i ryggen även om det är litet, och de har alltid ett överlägset kontaktnät. Själva 
utgivningen av albumet är dock ett projekt i sig och kommer inte vara del av kandidatarbetet. 
 
Musiken kommer helt och hållet att vara skriven och producerad av mig själv. Stilen kan nog 
bäst beskrivas som instrumental elektroakustisk, eller alternativ instrumental pop. Jag blandar 
elektroniska rytmer och ljud/oljud med diverse akustiska instrument och försöker skapa något 
karaktäristiskt och fantasifullt. En tanke är att jag ska försöka hålla mig borta från ”gamla 
vanliga” syntljud så mycket som möjligt och sträva efter ett mer originellt sound. Det blir 
således inga trumljud från Roland TR-808 eller voxpads från JV-1080 (i alla fall inte utan en 
viss mängd bearbetning). Jag vill blanda det vackra och finstämda med det trasiga och 
disharmoniska och ge varje låt en egen karaktär. 
 
Jag kommer att lägga ner mycket arbete på den visuella presentationen eftersom detta är 
väldigt viktigt för hur andra uppfattar en och dessutom mitt näst största intresse. Tanken är att 
jag ska göra en personlig hemsida där jag presenterar mig själv och visar upp det jag gör – 
musik först och främst, men även foto och eventuellt teckning/måleri. Jag tycker själv att det 
är väldigt kul att kolla upp nya artister och konstnärer på nätet och vet hur viktigt det är att ge 
ett bra intryck där. 
 Omslag och webb kommer vara ganska sparsamt utformade, med matta färger 
och stilrena typsnitt. Jag planerar också att använda egna foton i ganska stor utsträckning och 
försöka återspegla musikens karaktär i dessa. 
 
Jag har ingen bestämd målgrupp i åtanke när jag gör min musik, men jag kan väl säga att jag 
snarare riktar mig till människor som lyssnar på ”alternativ” musik och har ett djupare intresse 
än typen som håller sig till Radio Match och dömer ut allt annat som ”konstigt”. De som gillar 
det gillar det och de som inte gör det behöver inte lyssna. Dålig affärstaktik tycker vissa, men 
så tänker inte jag. Det är ingen bra idé att försöka vara något man inte är, så därför satsar jag 
på att vara ärlig, använda min fantasi och göra det jag verkligen känner för. Visst finns det 
alltid en risk i att göra något annorlunda som inte riktigt passar in någon bestämd genre (det är 
egentligen lika nischat i den alternativa musikvärlden) men jag själv tilltalas väldigt mycket 
av det som går emot normerna, och styrkan i detta. Tyvärr är det ju så att många har en 
smärtsamt låg tröskel för vad som är ”för konstigt”, och dessa kommer antagligen inte visa 
något större intresse för min musik, men de som gillar lite annorlunda saker kanske får ut 
något av den. Därmed inte sagt att jag vill göra krystad konstmusik som ingen egentligen 
förstår, och vara udda för sakens skull. Jag har svårt att se något större värde i det, och säger 
som tonsättaren Otto Freudenthal – ”Det är ingen konst att vara obegriplig”. 
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Vem som skulle få ut något av att läsa mina reflektioner är jag inte säker på. Kanske blir 
någon inspirerad till att själv börja leka mer med ljud och testa nya vägar i sitt skapande. 
 

Syftet med projektet 
 
Idén att låta ett albumprojekt extraknäcka som kandidatarbete sista terminen hade jag redan 
när jag påbörjade utbildningen. Först och främst vill jag göra ett konstnärligt statement och 
visa att ”här är jag, jag gör musik och jag menar allvar med det”. Att det sedan ser bra ut med 
ett album i portfolion är en bonus. Tror det kan ge lite extra respekt. 

Jag har drömt om att ge ut min musik ganska länge, men det är först nu som jag 
verkligen känner mig redo att göra ett album. Mina tekniska kunskaper har utvecklats 
tillräckligt, och dessutom har jag fått bättre perspektiv på saker och ting och vet vad jag vill 
göra. Kort sagt så har jag mer koll nu än för ex. fem år sedan, och jag är glad att jag väntat 
med att försöka ge ut något.  
 
I och med detta projekt hoppas jag lära mig ännu mer om ljuddesign och utforska 
produktionstekniker jag inte sysslat med så mycket tidigare, till exempel granulär syntes, 
bearbetning av externa ljudkällor (ex. gitarr) med mjukvarusyntar och kreativ ”förstörelse” av 
ljud med olika plugineffekter. Jag ska även utforska möjligheten att mastra låtarna 
tillsammans i Cubase (inspelningsprogrammet), istället för WaveLab (vanlig ljudeditor) som 
jag annars använder för att mastra enskilda låtar. 
 
När det gäller den grafiska biten, med omslag, foto och webb, hoppas jag att jag kommer 
utvecklas en hel del under arbetets gång. Jag har alltid varit intresserad av detta men känt mig 
aningen otillräcklig. Nu ska jag försöka ta mig till en högre nivå och göra något respektabelt. 
Vill utveckla mitt fotograferande genom att ta mer planerade bilder med genomtänkta motiv. 
Ska studera foton jag gillar och tänka på vad som får dem att se ut som de gör och hur jag kan 
göra för att själva uppnå samma nivå. 

 

Projektmetod 
 
Musiken produceras i min egen hemstudio med hjälp av dator och diverse instrument. Jag 
planerar att börja projektet med att dra mig tillbaka till mina föräldrars hus i Linköping med 
min laptop och en gitarr och bara brainstorma låtidéer i en månad. Sedan återvänder jag till 
Karlshamn och slutför produktionerna i min hemstudio (putsar på mixarna, och lägger 
akustiska instrument eftersom jag inte har den möjligheten med laptopen i Linköping). Jag 
ska låta vänner och bekanta lyssna och tycka till under arbetets gång (speciellt min far som är 
tonsättare). Detsamma gäller den grafiska formgivningen. Jag ska försöka ta ett steg tillbaka 
ibland och se extra kritiskt på det jag gjort. Vad kommer folk att tycka om detta? Hur skulle 
jag själv reagera? Exakt vad skulle fånga mitt intresse? 
 
När det är dags att börja jobba med webb och omslag åker jag nog tillbaka till Linköping för 
att kunna brainstorma lite i lugn och ro, och även ta en del foton. 
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Tidplan för projektet 
 

• Vecka 9 
Vara i Linköping med laptop och en gitarr och skriva låtar. 

• Vecka 10 
Vara i Linköping och skriva låtar. 

• Vecka 11 
Vara i Linköping och skriva låtar. 

• Vecka 12 
Vara i Linköping och skriva låtar? 

• Vecka 13 
Färdigställa låtar i min hemstudio i Karlshamn. 

• Vecka 14 
Färdigställa låtar i min hemstudio i Karlshamn. 

• Vecka 15 
Färdigställa låtar i min hemstudio i Karlshamn. 

• Vecka 16 
Grafisk formgivning/webbdesign/foto (antagligen i Lkpg), putsa på musiken. 

• Vecka 17 
Grafisk formgivning/webbdesign/foto (antagligen i Lkpg), putsa på musiken. 

• Vecka 18 
Grafisk formgivning/webbdesign, mastra albumet. 

• Vecka 19 
Examination av produktionen. 

• Vecka 20 
Skriva rapport. 

• Vecka 21 
Processexamination. 

• Vecka 22 
Utställning. 

 

Eventuell ekonomi för projektet 
 
Jag har all utrustning som krävs och gör allt jobb själv, så det kommer att bli ett ganska billigt 
projekt att genomföra. 
 

Behov av extern hjälp 
 
Jag kommer nog att behöva en del hjälp när det gäller det grafiska, och då har jag flera 
kunniga bekanta att rådfråga. Annars har jag kunskap så jag klarar mig. 
 

Risker med projektet 
 
Den enda risken jag tar, eftersom jag i dagsläget inte har råd att trycka upp och ge ut skivan 
själv och därmed inte tar en finansiell risk, är att det kan bli ett konstnärligt misslyckande. Jag 

 16 



Promopaket: webbsida och demo-EP  Allan Näslund 

måste ha albumet klart till ett visst datum och blir det bara hälften så bra som jag tänkt mig så 
blir det.  

Det är alltid svårt med konst eftersom den bygger så mycket på inspiration, och 
om inspirationen inte infinner sig kör man fast. Nu har jag haft stadig inspiration till det här 
projektet under en längre tid, så det känns bra i dagsläget, men man ska inte ta hem segern i 
förskott. 
 Jag har satt en första deadline för mig själv, och det är början av april då jag 
återvänder till Karlshamn och måste ha en viss mängd råmaterial att jobba med, annars blir 
det hett om öronen. När projektet påbörjas har jag tre eller fyra halvfärdiga låtar, och jag 
behöver minst sex till för ett komplett album. Detta är förstås bara en uppskattning eftersom 
jag inte vet exakt hur långa eller komplexa alla låtar kommer bli, men tio spår är det mest 
troliga. 

Jag ser inga större risker i att jag kommer arbeta ensam. Min egen musik är 
något jag alltid sysslat med helt på egen hand och så vill jag att det ska vara. Andra får gärna 
komma med goda råd och feedback, men i slutändan vill jag ha full kontroll och slippa 
kompromissa. Dessutom skiljer sig mina idéer och tankesätt ofta från andras. Jag erkänner att 
jag är lite dålig på att ta tag i saker och att detta vanligtvis är ett problem när jag jobbar helt 
ensam, men det här projektet är annorlunda eftersom det är något jag brinner för och 
verkligen vill göra. Jag tror därför att arbetet kommer flyta på utan större problem. 
 
 

II - Ordlista 
 
CSS – Cascading Style Sheets. Ett sätt att ändra en webbsida utifrån en separat fil med 
inställningar. 
DIV – Ett fristående lager på en webbsida. Kan flyttas helt fritt och innehålla vad som helst. 
Effekt – (I detta fall:) en apparat eller mjukvara som bearbetar/påverkar ljud på olika sätt. 
Fulhack – En inte helt snygg men ändå tillräckligt funktionell lösning på ett problem. 
IFRAME – Fönster i en webbsida där en separat sida kan visas. 
Javascript – Programmeringsspråk som används på webbsidor för att göra lite mer 
avancerade saker. 
MIDI – Musical Instruments Digital Interface. Det vanligaste språket/systemet som digitala 
ljudprylar använder för att kommunicera. 
Mjukvarusynth – En synth i mjukvara helt enkelt, används oftast tillsammans med 
värdprogram som t ex Cubase, Logic och Sonar. 
MySQL – Vanligt databassystem, för t ex lagring av gästboksinlägg. 
Ostig – Efter engelskans ”cheesy” – smaklös, billig. 
PHP – Står för PHP: Hypertext Preprocessor. Programkod i en webbsida som körs direkt när 
sidan laddas. 
Plug-in/plugg – Programmodul som används i ett värdprogram, t ex effekter i musikprogram. 
Promo – Förkortning av ”promotion” – att marknadsföra något, göra reklam. 
Sampla – Spela in ljud digitalt. 
Sampling – En kort snutt digitalt ljud, t ex trumslag eller ljudeffekt. 
Suzuki – Suzukimetoden – inlärningsmetod som bygger på att man lyssnar och härmar. 
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