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Abstract 
Denna uppsats syfte är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa 

elektronisk dansmusik och att analysera hur sådana verktyg och metoder används, sett 

ur en producents synvinkel. Bakgrunden till uppsatsen är en strävan efter att djupare 

förstå produktionstekniker för elektronisk dansmusik och utveckla kunskap om hur 

sådana kan användas i egen produktion av elektronisk dansmusik. Uppsatsen empiriska 

material består av två musikstyckeanalyser i genren house. De analyserade 

musikstyckena har valts ut eftersom de är aktuella, båda har producerats under 2017 och 

de innehåller olika, för elektronisk dansmusik, karaktäristiska drag. Vidare har de 

bedömts kunna bidra med förståelse för och kunskap om hur dessa musikstycken är 

producerade och varför de låter som det gör men också ökad generell kunskap om 

aktuella produktionstekniker för produktion av elektronisk dansmusik. Analysens 

resultat ger exempel på hur en producent kan tänka när hen producerar elektronisk 

dansmusik. Exemplen omfattar byggstenar för produktionen i form av tekniska verktyg 

och metoder som till exempel sampling samt vikten av hur ett musikstyckes 

arrangemang är utformat.  
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1. Inledning 

Elektronisk dansmusik har spridit sig över hela världen, den hörs i tv, radio, nattklubbar, 

festivaler och reklam. Nya genrer och subgenrer uppstår med jämna mellanrum, färska artister 

med spännande ”sounds” kommer och går. Många av de nya artisterna går tillbaka till de 

äldre låtarna och albumen för inspiration, i form av genrestil, ljud, etablerade regler och 

sampling, för att sedan använda den kunskap som de vet att fungerar och göra det till en 

fusion med nya stilar. Detta är exempel de byggstenar som utgör grunden till den moderna 

elektroniska dansmusiken, eller EDM som det kallas inom branschen. Mitt intresse ligger i att 

gå in i djupet av elektronisk musikproduktion.  

 

Att experimentera har alltid varit en viktig del av elektroniska musiken, genren uppstod 

genom experimentering med nya maskiner redan i början på 1900-talet och fastställdes som 

en genre vid 1950–1980 talet, med uppkomsten av syntpop och disco.1 Denna uppsats är en 

fortsättning till min B uppsats, med att göra en mer ingående analys om den elektroniska 

dansmusikens utveckling. Den tidigare forskning jag gjorde, väckte mera frågor än vad jag 

fick svar på. Exakt vilka verktyg används det för att skapa musiken? Hur används de? Vad gör 

musiken så unik? Det som alltid lockat mig mest inom genren är den stora mängden variation 

och frihet inom musiken, speciellt från en producents synvinkel. Oftast är grundidén den 

samma i modern elektronisk dansmusik, den riktar sig mot dansgolvet i någon form, stadigt 

4/4 eller four-on-the-floor beat med relativt simpla melodier förstärkt av en atmosfär av 

rytmiska element och syntar.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa 

elektronisk dansmusik och att analysera hur dessa används, sett ur en producents synvinkel. 

Med uppsatsen vill jag även öka kunskapen inom skriven litteratur om elektronisk 

musikproduktion och lyfta fram en metod, för att analysera produktionstekniker inom 

                                                
1 Collins, Nick. Schedel, Margaret & Wilson Scot (2013). Cambridge Introductions to Music: Electronic Music. USA, New York: 

Cambridge University Press. 
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musikproduktion. Frågorna som besvarats på i denna analys är som följande: 

 

1. Vilka är produktionsteknikerna som används i analysens två valda musikstycken? 

2. Och hur kan en musikproducent använda dessa tekniker i sina egna produktioner? 

1.2 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska hålla sig inom ramarna för en kandidatuppsats, innehåller uppsatsen två 

stycken musikanalyser. Jag valde att avgränsa uppsatsen till fonografiska verk inom genren 

house. Såväl elektronisk dansmusik som house är båda visserligen breda definitioner, men för 

att ha en utgångspunkt avgränsade jag alltså uppsatsen till genren house. Produktionsmässigt 

är dock min erfarenhet att många houselåtar är ganska likartade och att de skiljer sig mest i 

komposition, arrangemang och sounddesign. För att bättre kunna förstå vilka 

produktionstekniker en modern elektronisk musikproducent kan använda sig av i en 

produktion avgränsade jag vidare till att analysera de olika delarna i en låt. En annan 

avgränsning har varit att inte lägga fokus på att ta reda på exakt vilket program eller vilken 

utrustning som har tillämpats för att nå målet, om inte detta förstås är det unika med 

produktionstekniken. Istället har fokus legat på att analysera vilka spatiala egenskaper, 

musikaliska egenskaper och producenttekniker användes för att nå den slutliga produktionen 

och på så sätt få en bättre förståelse hur dessa tekniker används sett ur en producents 

synvinkel. 

1.3 Etiska överväganden 

I arbetet har jag strävat efter att följa god forskningssed. De två musikstycken som är det 

material som analyseras i musikstyckeanalyserna utgörs av redan tidigare publicerat material 

och ett grundläggande etiskt övervägande har varit att jag efter bästa förmåga genomfört 

analyserna utan bryta mot några etiska regler.2 

                                                
2 Vetenskapsrådet, (2017). ”God forskningsed”. Vetenskapsrådet, Stockholm. PDF fil. https://publikationer.vr.se/produkt/god-
forskningssed/ 
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1.4 Tidigare forskning 

Forskning inom elektronisk dansmusik finns det en del av. Dock går mycket av forskning in i 

historia samt utvecklingen av genren och fokuserar mindre på de musikaliska egenskaperna. 

Men några studier gör även musikanalyser. En av dessa böcker är Electronic Music3, där Nick 

Collins gör ett försök på att generalisera vad en elektronisk dansmusiklåt är för något. Collins 

valde att analysera de olika musikaliska och rytmiska delarna ur en låt med hjälp av göra dem 

till mindre ”loops” . Mark J Butler använder liknande metod i hans bok Unlocking the 

Groove4, vilket är den tidigare studie som jag har hämtat mycket av analysidén från till min 

egna analys. Idén av att ställa upp låtarna i scheman, används även i en c-uppsats skriven av 

Elin Hedlund från Göteborgs Universitet, En musikgenres återkomst? En analys av 

housemusik från 1980- och 2000-talen5. I uppsatsen skriver Hedlund om housemusikens 

återkomst på 2000-talet och hon använder samma metod i hennes uppsats, först ställa upp 

låtarna i scheman och sedan analysera dem. Att dela upp låten i ett schema, där de olika 

instrumenten blir loops, är den metod som inspirerade denna uppsats och hur denna uppsats 

skulle göras för att lättare kunna se vad som händer i låten. Annan tidigare forskning i 

elektronisk dansmusik är böckerna Electronic and Computer Music skriven6 av Peter 

Manning och The Evolution of Electronic Dance music 7 skriven av Peter Kirn. Böckerna är 

om den elektroniska musikens kultur och historia. Dessa valdes att nämnas på grund av den 

lilla skrivna kunskapen som finns inom ämnet. Även för att förstärka och jämföra 

informationen mellan böckerna. För själva analysdelen, blev Nicholas Cooks, A Guide to 

Musical Analysis8 och Gunnar Ternhags, Vad är det jag hör? Analys av Musikinspelningar9 

stommen för tankesättet och tillvägagångssättet för analysen.  

                                                
3 Collins, Nick. Schedel, Margaret & Wilson Scot (2013). Cambridge Introductions to Music: Electronic Music. USA, New York: 
Cambridge University Press.  
4 Butler, Mark J (2006). Unlocking the Groove: rhythm, meter, and musical design in electronic dance music. USA: Indiana University Press. 
5 Hedlund, Elin (2013). En musikgenres Återkomst? En analys av housemusik från 1980- och 2000-talen. Sverige: Göteborgs 
Universitet.  
6 Manning, Peter (2013). Electronic and Computer Music. UK: Oxford University Press. 

7 Kirn, Peter (2011). Keyboard presents: The Evolution of Electronic Dance Music. USA: Backbeat Books. 
8 Cook, Nicholas (1989). A Guide to Musical Analysis. UK: Oxford University Press. 
9 Ternhag, Gunnar (2009). Vad är det jag hör? Analys av musikinspelningar. Sverige, Göteborg: Bo Ejeby Förlag 
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1.5 Teori 

I boken Unlocking The Groove, nämner Butler10 några teorier för att analysera elektronisk 

dansmusik som är relevanta för denna uppsats. Elektronisk dansmusik är, som regel, repetitiv 

och kan delas upp i loopar - korta cykliska block av rytmer och melodier. Denna metod är 

grunden för hur analysen har ställts upp. Genom att dela upp musiken i loopar blir det lättare 

att diskutera sådana loopars rytmiska relation med varandra och helheten. Dansmusik är 

beatdriven och därför är också mycket av musikens komplexitet i de rytmiska delarnas spel 

med varandra. Metoden att analysera musik genom att dela upp musiken i loopar skiljer sig 

från traditionella former av musikanalys, där vikten sällan ligger på rytmiska elementen, utan 

de beskrivs ofta mer som ett stöd element, ett sätt att hålla takten.11 Däremot har Cook många 

allmänna punkter om musikanalys som är nyttiga att tänka på, dessa behandlar hur man skall 

tänka när man gör musikanalys, vad vill man åstadkomma med analysen och vad berättar 

analysen om musiken. Dessa tankesätt tillsammans med Ternhags punkter och förslag till 

analysmetod i boken Vad är det jag hög? 12 blev alltså grunden för hur analysen har gjorts. 

För hjälp till analysen av teknikerna har jag stött mig på Audio Process13 av David Creasey 

för de tekniska termerna och Stora Musikguiden14 av Roine Jansson för musikteori. 

 

Butler nämner de två mest typiska formerna av rytm inom EDM, breakbeats och four-on-the-

floor. Den först nämnda är ofta samplat från äldre funk-, soul- och jazzlåtar. Dessa spelas 

sedan upp i ett mycket snabbare tempo, typiska genrer med breakbeats är jungle, hadcore, 

dubstep och drum’n’bass. Medan four-on-the-floor, som härstammar från rock och 

discovärlden, har ett stadigt beat med bastrumman på varje fjärdedelstakt och virveltrumman 

på varannan fjärdedelstakt. Kännetecknande är även en hi-hat som spelar mellan bastrumman. 

Breakbeats och four-on-the-floor används alltså i EDM-genrerna house, techno, trance och 

eurodance och det är vanligt att EDM består av en kombination av dessa två former av rytm. 

Därför har Butler i sin modell delat upp dessa rytmiska egenskaper i jämna, diatoniska och 

synkoperade rytmer.15 Dessa begrepp används i analysen för att dela upp alla de olika 

                                                
10 Butler (2006), part 2–3. 
11 Butler (2006), s 90–106. 
12 Ternhag (2009), s 39–46 

13 Creasey, David (2017). Audio Process: Musical Analysis, Modification, Synthesis, and Control. USA: Routledge 

14 Jansson, Roine (2007). Stora Musik Guiden, Musikteori för alla. Sverige: Notfabriken Music Publishing. 
15 Butler (2006), s 80–90. 
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rytmerna och notera dem i schemat. Grunden i EDM är i regel 4/4 takten men även om det är 

en jämt 4/4 takt kan det vara problematiskt när rytmerna skall studeras i enskilda loopar. Detta 

eftersom sådana loopar ofta är synkoperade med varandra i syfte att skapa intresse och 

komplexitet. Butler ägnar mycket av sin bok åt att beskriva de olika rytmiska egenskaperna i 

musiken. För att kort summera, menar han att det, beroende på hur loopen är utformad, inte 

alltid är tydligt vilket slag eller element som definierar de starka eller svaga slagen i takten är. 

Man kan ofta uppfatta det på flera sätt. 16 Detta kan ställa till med problem i analysen delen, 

men samtidigt är det denna samling av olika rytmer som skapar komplexiteten och det unika i 

musikstilen. För att kring gå detta i analysen, är det viktigt att objektivt identifiera elementen, 

analysera loopen och sedan analysera loopens relation till helheten.  

1.6 Metod 

För själva analysen, blev det naturliga valet musikanalys. Med denna metod är möjligt att 

förstå och se vad som händer i låten. Egenskaper som kan analyseras via musikanalys är det 

musikaliska innehållet, vilka spatiala egenskaper är viktiga och själva strukturen av musiken. 

Det finns många metoder inom musikanalys, men de flesta metoderna är gjorda för analys av 

en specifik egenskap i musiken. För att ge ett exempel, Schenkeranalys, som endast fokuserar 

sig på den underliggande strukturen av tonala rörelser i ett stycke.17 Med denna metod, skulle 

det inte ge de bästa möjliga svaren på frågorna ställda i denna uppsats. Som en lösning på 

detta, blev det en hybrid av flera olika metoder för att göra en mer heltäckande analys.18 

Analysdelen delades upp i flera steg. Detta för att underlätta utförandet och läsandet av 

analysen. Först placeras låten i ett schema, detta som en ljudhändelsebeskrivning av låten.14 

Därpå genomfördes en fördelning av de olika instrumenten, för att analysera det musikaliska 

och rytmiska innehållet. När detta var klart, skedde en analys av de spatiala egenskaperna – 

timbre, pitch, effekter och ljudbild. Till stöd för detta, hjälpte de allmänna regler Cooks 

skriver om i sin bok A Guide to Musical Analysis19 och den metoden Butler gjorde för att 

ställa upp elektronisk dansmusik i Unlocking the Groove20. 

 
                                                
16 Butler (2006) s 179–201.  
17 Cook (1979), ch 2. 

18Cook (1979), s 237-293.  
19 Cook (1979) 
20 Butler (2006) 
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Ett förtydligande hur schemat ser ut framgår av ett exempel på det grafiska analysschema som 

använts i analysen (Fig.1a.). Låten är uppdelad i struktur, takter och instrument. Varje 

instrument är skrivet ut på vänster sidan och en färgad ruta på instrumentet spalten, motsvarar 

takterna instrumentet spelar i låten, dessa motsvarar en loop. Denna uppdelning gör det lättare 

att följa med och snabbt se vad som sker när i låten.   

 

 

 

 

 

 

Den efterföljande delen av analysen går in i djupet av beatet, vilka delar och när dessa spelar 

(Fig.1b.). Schemat följer liknande struktur som händelsebeskrivningen. Schemat representerar 

beatet sammanställt. I den kan man klart följa med när varje del av beatet spelar. De flesta 

house beats är uppbyggda så att de loopar perfekt i 1–2 takter. De är konstruerade så sätt att 

de har variation varje 1–2 takter. Samma gäller för schemat. En ruta motsvarar då en 

fjärdedels takt av hela beatet och en ruta delas in i fyra sextondelstakter. Varje x motsvarar 

alltså en sextondels takt av ett beat.   

 Figur 1b.  Analysschema för musikanalys gällande beat. 

 

Steg nummer tre i denna metod är att analysera de musikaliska egenskaperna. Alltså vad som 

händer, hur en loop är uppbyggd och vilka egenskaperna denna har. För att spara utrymme i 

texten och i ett försök att hålla uppsatsen något organiserad är inte alla noteringar med i själva 

analystexten. Analyserna är gjorda med hjälp av Ableton Live 9, för att ställa upp och jämföra 

delar av låten. Logic Pro X för att skriva ut noteringar. Noteringen finns som bilagor i slutet 

av uppsatsen. Analysen avslutas med att identifiera vad som är karaktäristiskt för de olika 

instrumenten och effekterna samt mixningen. Med allt detta gjort, besvaras de tre punkter som 

Ternhag lyfter fram i boken Vad är det jag hör?21. 

 

                                                
21 Ternhag (2009), 39-46. 

Figur 1a. Analysschema för musikanalys gällande struktur. 
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1. Vad är det som hörs på en viss inspelning? 

2. Hur är inspelningen gjord? 

3. Varför låter inspelningen på detta vis? 

 

Hur valet av de två musikstycken som används i analysen har gått till beskrivs i inledningen 

av analysavsnittet. Uppsatsen avslutas med att besvara syfte och frågeställningen, här gäller 

det att identifiera produktionstekniker som är relevanta för en elektronisk musikproducent.   

 

1.7 Definition av centrala begrepp 

EDM = Elektronisk dansmusik. 

Loop = Cyklisk repetition av del ur en låt, byggstenar inom EDM. 

DJ intro och outro = Låtarna är uppbyggda på så sätt att de lätt ska kunna mixas in i en DJ-

mix, oftast består introt och outro endast av bastrumma, virveltrumma och hi-hat. 

Breakdown = En paus i beatet, för att bygga tension och spänning. Leder ofta in till en ny del 

av låten och droppen, kan även kallas brygga. 

Drop = En effekt för att bygga upp spänning före versen eller refrängen.  

Offbeat = Slag som träffar utanför de starka slagen i takten. 

Velocity = Styrkan av midi noterna, bestämmer volymen av en midi not. 

Syncopation = Udda rytmer som förstärker de svaga eller starka slagen i en takt. 

Groove = Hur de olika instrumenten jobbar tillsammans för att skapa den rytmiska känslan. 

Sampling = Artisten har använt en del av någon annans musik i sin egna produktion, ofta hårt 

modifierat trumkomp, musikaliska instrument eller sång. 

DAW = Digital workstation, som till exempel Pro Tools, Ableton Live, Logic. 

Synt = Synthesizer. 

Filter svep = Skära bort en del av frekvensspektret, för extra effekt till exempel i droppet.  
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2. Analys 

Analysdelen är indelad i en kort introduktion av artisten och sedan själva analysen. Gällande 

valet av de två låtarna, har beslutet gjorts med hjälp av DJ-mixningar och online webbsidor 

för elektronisk musik.22 Kriterier som har påverkat dessa val är nyhet, popularitet, topplistor 

och egna kunskaper. Låtarna är inom samma genre men uppfyller två olika roller, den ena mer 

lugn och den andra mer energirik, detta för att uppnå skillnader i analysen och kunna 

identifiera aspekter av olika slag. 

2.1 Laurence Guy, Saw You for the First Time (2017) 

Utsläppt: 28.07.2017 

Längd: 6:44 

Tempo: 121 

Skala: A# moll 

Genre: House, Deep House 

Skivbolag: Church 

 

 

  

Laurence Guy från London har under de senaste åren hittat sitt sound, beskriver hans egna 

Spotifysida. Guy har under sin långa karriär släppt ut skivor på skivbolag som Church, Rose 

Records och Cin Cin. Med sitt nya album Saw You for the First Time visar han vad han kan 

(Fig.2a.). Albumet beskrivs på Spotify som en samling på fräscha fusioner av melodisk 

housemusik med ambient, jazz och lo-fi electronica.23 Låten Saw You for the First Time24 

valdes att ingå i den här analysen på grund av popularitet på Spotify, Beatport och Discogs. 

Dessutom är låten helt ny när denna uppsats är skrivs. 

 

 

                                                
22 Soundcloud.com, Beatport.com, Discogs.com, Spotify Top Lists, Factmag.com, Attackmagazine.com, thump.vice.com  

23 Spotify artist page, Laurence Guy 
24 Laurence Guy, 2017 

Figur 2a. Saw You for the First 
Time, omslag. Laurence Guy, 
2017. 
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2.1.1 Händelsebeskrivning - Saw You for the First Time 

                                                     

Låten börjar med en filtrerade bastrumma på varje fjärdedels slag i 4/4 taktarten. Pianot, 

basen och harp melodin är filtrerat och ökar i frekvensinnehåll till takt 33. Trumkompet börjar 

efter 8 takter med en offbeat hi-hat. Virveltrumman börjar vid takt 25 med slag på vartannat 

fjärdelsslag. Före takt 25 pausar bastrumman i två takter. Ett karakteristiskt sätt att indikera att 

något nytt kommer att ske snart. Hi-hatten förstärks med ett extra lager vid takt 25, ett tecken 

på att energin ökar i låten. Därefter sker låtens första break, vid takt 41 för att vara exakt. 

Bastrumman tas bort först, medan resten stegvis faller bort före ett litet drop, som för oss in i 

versen vid takt 57.  

 

Vid takt 57 slår låten igång ordentligt, beatet förstärks med ännu ett extra lager på offbeat hi-

hatten, sextondels hi-hat i bakgrunden, shakers, en pulserande ridecymbal och en koskälla. De 

nya ljuden skapar energi och intresse efter breaket. Pianot och harpan moduleras in och ut i 

frekvensinnehåll med ett filter, vilket ger rörelse och variation. Vid takt 71, faller bastrumman 

bort igen för två takter, en indikation på att något nytt kommer att ske. Vid takt 73 

introduceras saxofonen, som spelar en motvikt till pianot och harpans melodi. För att leda 

lyssnaren till refrängdelen av låten, faller bastrumman igen bort i två takter och hi-hatten filter 

moduleras svagt. Refrängen börjar på takt 89, nu hörs låtens sång för första gången, sången 

hörs endast två gånger under hela låten, vilket tyder på att det är höjdpunkten i låten. Energin 

ökar med ett tillägg av tamburiner och ett extra lager på sextondels hi-hat. Efter 16 takter 

slutar sången och vi hör saxofonen igen. Sedan leds lyssnaren så småningom till break 

nummer två vid takt 121, där det mesta tas bort eller filtreras ner i frekvens, för att sedan igen 

slå igång vid takt 137. Till skillnad från första breaket, är ridecymbalen och saxofonen med i 

några takter i breaket. När låten återigen tar fart vid takt 137 fortsätter det som i refräng 

Figur 2b. Händelseschemat för Saw You for the First Time. (Laurence Guy, 2017) 
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nummer 1. Den samplade sången hörs under de första 16 takterna och saxofonen de följande 

16 takterna. Det är här inga större skillnader från första refrängen, förutom att ett svagt piano 

effekt läggs till. Refrängenet avslutas i en två takters bastrummabreak än en gång. Vid takt 

169 blir det vers igen, där saxofonriffet från break två hörs som variation och låten börjar gå 

mot sitt slut. Avslutningen sker, med ett i den här genrens så ofta förekommande, borttagning 

av instrument tills endast bastrumman spelar de fyra sista takterna. 

2.1.2 Analys av beatet - Saw You for the First Time 

Att fånga människors uppmärksamhet och hålla intresse uppe i nästan sju minuter med 

repetitiva loopar är inte lätt. Laurence Guy visar dock att han har kunskap om vad som 

fungerar: små förändringar, breaks, filtereffekter, rätt placering och val av ljud. Det typiska 

DJ-introt i låten börjar med en filtrerad bastrumma som bygger upp stommen av beatet, detta 

fylls sedan på med flera lager av ljud. Den rytmiska delen samspelar även med pianot, basen 

och harp melodin. I detta fall, som med många andra house låtar, är det helheten och de små 

detaljer som gör låtarna intressanta. Det som ligger allra mest i fokus, beatet, är inte särskilt 

komplicerat. Men samspelet mellan beatet och resten i sin helhet skapar ett skönt flytande 

groove. När beatet är igång i sin helhet, ser det ut såhär i schemat. 

                                                                                                        

 

 

I analysen av beatet märker man alla de små detaljerna i beatet. Dessa detaljer, som hörs i 

offbeat hi-hat rytmen, den underliggande sextondels shaker samt hi-hat ger det mesta för 

energin och framåt rörelsen. Tillägg på detta är även koklockan i versen och tamburinen i 

refrängen. Sextondelseffekten är det unika i detta beat, den ger draget och variationen i ett 

annars ganska normalt housebeat. Bastrumman på varje fjärdedels takt, virveltrumman på 

varje andra fjärdedelstakt och hi-hat där emellan. Hi-hat effekten som jag kallar den ger en 

pulserande effekt åt hela beatet, ljudet är en hi-hat som öppnas snabbt med pedalen. Även 

koklockan förstärker hi-hat rytmens puls. Variationen och ”shuffleeffekten” fås genom 

Figur 2c. Beatet i refrängen, Saw You for the First Time (Laurence Guy, 2017) 
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volymförändringar på shaker och sextondels hi-hatten rytmen. Ridecymbalen ger även mer 

energi till beatet och spelar en underliggande rytm på åttondelsslag i takt med bastrumman. 

Eftersom ridecymbalen slår samtidigt som bastrumman, automatiseras ridecymbalens ljudnivå 

så att den sänks i volym, troligen med hjälp av en kompressor som triggas av bastrumman. 

Detta kallas även sidechaining och är en effekt som är vanlig inom elektronisk 

musikproduktion. Med hjälp av denna effekt kan man skapa en sorts sugande effekt till 

bastrumman och virvelslaget.  

 

Allt detta tillsammans bildar ett sammanhängande beat där de högre frekvenserna skapar ett 

täcke av ljud som håller energin uppe. När jag i analysen försökt att efterlikna beatet och 

ställa upp det i en DAW, passar en 45–55 sextondelsswing med på hela beatet, förutom på 

bastrumman, väldigt bra in. Med swingen på trumkompet blev imitationen alltså liknande. Det 

verkar vara typiskt att varje producent har sitt egna go-to swing när de producerar sin musik. 

Denna teknik härstammar från de äldre trummaskiner som hade inbyggda åttondels- samt 

sextondelsswing i sig. Swing är också något som uppstår om man samplar annan musik och 

t.ex. tar en del av ett äkta trumkomp. Då får man trummisens naturliga swing med.25 

 

2.1.3 Analys av musikaliska egenskaper - Saw You for the First 

Time 

Basslingan är rätt så enkel, den går från A# till C tillbaka till A# igenom hela låten i en stadig 

rytm. Basljudet moduleras genom hela låten, liknande som pianot och harpan. Själva basljudet 

är samma som pianot men sänkt i pitch och filtrerat så att endast de lägsta frekvenserna hörs. 

Pianot spelar ackordsföljden C# med A# i basen till Eb med C i basen och C# maj7, basens 

noter kompletterar ackorden och det skapas harmoni. Piano- och harp melodin är den samma 

igenom hela låten. Pianot varierar lite, med att första ackordets noter spelas aningen i otakt 

med varandra. Nästan som ett arpeggio. Lyssnar man noggrant låter pianot och harpan lite 

förvrängt. Troligen är det på grund av att det är samplat och lagt igenom en hel del effekter, 

på grund av detta har artefakterna som uppstår från sampling förstärkts. Artefakterna kan 

höras speciellt bra om samplingen är från en vinylskiva och har ökats eller minskat i tempo, i 

detta fall tror jag det är sänkt i tempo. I effektväg har Guy använt chorus- och phasereffekter 

på pianot. Allt detta skapar en aningen förvrängd ljudbild, som kan förknippas med äldre 

                                                
25 Collins, 2013 s 114 
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vinylskivor. Med tanke på hur han beskriver sin egna arbetsstation med Logic Pro X, en 

Moog Sub Phatty synt och en skivspelare för sampling, är detta inte så underligt.26 Laurence 

Guy sade i en kort diskussion via Facebook att pianot och harpan var samplade, men tyvärr 

hade han glömt från vart. Däremot var sången samplad från låten A Beautiful Friendship av 

Esther Phillips, från albumet From Whispers to a Scream (1971).27 Motvikten musikaliskt är 

saxofonen och sången. Saxofonen introduceras i slutet av versen och refrängen, man kunde 

tolka sången som ett svar till saxofonen, eller tvärtemot. Tillsammans bygger de den största 

variationen och spänningen i låten. Saxofonen spelar en melodislinga på 12 takter, medan 

sången svarar på detta med endast korta fraser. Så mycket mera händer det inte musikaliskt 

inte i låten. Sångtexten finns i bilagorna längst nere.                                     

 
Figur 2d. Saxofonmelodi, Saw You for the First Time (Laurence Guy, 2017). 

 

2.1.4 Analys av arrangemanget, effekter och ljudbild - Saw You for 

the First Time 

På grund av hur allting är arrangerat och upp byggt, får låten en pulserande effekt. Allting 

loopar och kompletterar varandra. Det blir likt en hypnotisk effekt. Låten är ett bra exempel 

på hur en lugnare houselåts arrangemang kan se ut. Det DJ vänliga introt och outrot, 

kännetecknar att låten är gjord för dansgolven, även om låten är i den lugnare stilen. Energin i 

låten byggs upp med jämna mellanrum, karaktäristiskt för houselåtar är att lägga till eller ta 

bort något varje 8, 16 eller 32 takter. I detta fall variera det från normen i introt och outrot. I 

refrängen och versdelen stämmer det dock, båda två är 32 takter långa. Förändringar i 

arrangemanget är mest inom beatet, som fylls på med nytt, hi-hatten fylls på med tre olika 

lager från introt till refrängen. Virveltrumman förstärks med ett handklapp i versen och 

refrängen. Shaker, koklockan och ridecymbalen läggs till i versen. När låten sedan når sin 

klimax läggs tamburinen med för ännu ett extra lager. Detta är en väldigt kännetecknande 

teknik för loopbaserade houselåtar. Man kan även dela upp låten i sång och saxofon, det är en 

vanlig teknik i denna genre, alltså att ha två olika teman i en låt och sedan byta mellan dem. 

                                                
26 Connor, 2017 
27 Esther, Phillips. 1971. “A Beautiful Friendship”. Från albumet: From Whispers to Screams, Kudu Records USA. 
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Viktigt för all musikproduktion är volym och filtermodulation, inom elektronisk musik är 

filtermodulation speciellt viktigt. Med dessa två metoder kan producenten skapa spänning och 

föra låten vidare, ge den mera energi eller ta bort energi när det behövs. Mycket av energin 

byggs upp och tas bort med hjälp av filter i Saw You for the First Time. Detta hörs tydligt 

igenom hela denna låt. Pianot och harp melodin filtreras upp och ner, i syfte att signalera 

sångens energi mängd och bygga spänning i en annars repetitiv låt. Hi-hatten filtreras aningen 

när låten går till nästa del och under breaket filtreras det mesta ut. Ofta innehåller houselåtar 

1–2 längre breaks, där delar av låten filtreras, tas bort eller något nytt introduceras för att 

sedan gå till nästa segment i en låt. Guy använder även korta 2 takters pauser i bastrumman 

för extra effekt mellan de olika delarna. Man kan också höra en svag vinylsamplingsljudeffekt 

som har lagts på som ett extra lager i ljudbilden, ett mycket vanligt trick när man samplar, 

som kan användas för att fylla ut tystnaden eller som effekt. 

 

I effektväg har Laurence Guy varit ganska sparsam, det vanliga reverbet och lite delayeffekter 

på till exempel saxofonen i break 2 kan höras. Det mesta har gått in att modulera de 

musikaliska delarna, pianot har en tydlig chorus- och phasereffekt på sig. Harpan låter även 

liknande. Sampling ur vinylskivor kam hämta med artefakter, beroende på kvalitén av 

ursprungsmaterialet, som kan ge soundet mer fyllighet. Mixen kan anses som en aning 

smutsig, rå och inte så polerad jämfört med mycket av de andra låtarna på marknaden. Dock 

är mixen välgjord, man hör alla instrument och det mesta har försiktigt placerats ut på rätt 

ställen för att skapa en fungerande ljudbild. Pianot till höger, harpan till vänster. Medan beatet 

och sången är i mitten, hi-hats och shakers har placerats lite åt vardera håll i ljudbilden för 

extra bredd. Men inte alltför mycket för att hålla mixen mono vänlig och fungerar därför 

utmärkt för nattklubbar. Mixen ökar i bredd i vers och refrängen delarna, detta hörs tydligt i 

hi-hats.  
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2.2 Fouk, Organ Freeman (2017) 

Utsläppt: 24.11.2017  

Längd: 5:44 

Tempo: 123 

Skala: A moll 

Genre: Deep House, House, Funk 

Skivbolag: Output Records 

                                   

 

 

Fouk består av ett samarbete med två artister från Holland, Daniel Leseman och Junktion 

(Hans Peeman). Dessa två har även släppt musik skilt och anses höra till en av de mer 

framgångsrika artisterna inom icke mainstream housemusik i Europa. De är även ägare av 

skivbolaget Output Records, samma som denna låt är utgiven på. De har också släppt ut 

skivor på Heist Records, Razor-n-Tape, Local Talk Records med mera.28  

Organ Freeman är ur deras helt nya EP, Butterfunk. Stilen är house, med influenser från disco 

och funk. När denna uppsats skrivs är ep:n ungefär en vecka gammal, detta blev ett perfekt 

tillfälle för att analysera något helt nytt. Fouk har länge varit en av mina favoritartister när det 

gäller energiska och spännande house-funk-disco låtar, detta kändes därför väldigt passligt att 

analysera denna låt i konstrast med Laurence Guy’s låt Saw You for the First Time.  

2.2.1 Händelsebeskrivning - Organ Freeman  

 

Jämfört med Saw You for the First Time, händer det en hel massa i Organ Freeman. Låten 

börjar och slutar även här med ett simpelt intro och outro. Med bastrumma, virveltrumma, hi-

hat och congas. Detta är typiskt för houselåtar och beror på att låtarna ofta görs med åtanke på 

dansgolven och DJ:s som mixar ihop musiken. Beatet är det första som fylls på med en 

sextondels hi-hat vid takt 17 och bastrummans filter öppnas så att alla frekvenser släpps 

igenom. Publikljudet, som hörs i början, återkommer med jämna mellanrum genom låten, ofta 

tillsammans med byte till nästa del av låten eller introduktion av något nytt instrument. 

 

                                                
28 Spotify Artist page, Fouk 

Figur 2e. Butterfunk EP 
omslag. Fouk, 2017. 
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Resten av instrumenten introduceras via filter- och volymmodulation. Dessa stiger i energi 

och frekvens tills takt 49. Till skillnad från Saw You for the First Time, har beatet två teman  

som varierar mellan en sextondels hi-hat och en offbeat hi-hat. Detta kan vi se tydligt vid takt 

33–41 och 41–49 i schemat (Fig 2f.). Detta byte hörs endast i första halvan av låten och i 

breaket. I refrängen introduceras Hammondorgel som är en viktig del av låtens unika ljudbild. 

Tillsammans med denna hörs även en basslinga. Denna härstammar från acid-houserörelsen 

på 80- och 90-talet. Acidbasen används dock som ett ledande instrument i denna låt och hörs 

vid takterna 65–81 och 101–113, som även är låtens höjdpunkter. De underliggande gitarrerna 

skapar mycket av energin och dessa spelar endast i refrängen och breakdelarna av låten.  

 

Låtens break sker vid takterna 81–101, där trummorna filtreras ut och vi får höra en intressant 

effekt, som kort kan förklaras som en blandning av tidstretchning, eko och delay. Låten har 

ännu ett liknande men kortare break vid takterna 133–141. Det mesta av energin ligger mellan 

takterna 33–141 och låtens energi sjunker snabbt efter takt 141, då det blir en kort vers före 

outrot. Det mesta faller bort stegvis och vi förs till sista 4 takterna där bara bastrumman och 

congas spelar igenom ett filter. För att hålla upp energin och skapa variation finns det en del 

effekter som ofta hörs vid slutet eller början av avsnitt om 8 eller 16 takter. En del av 

effekterna som hörs längs låtens gång är cymbaler, kort sampling från andra Fouklåtar, 

syntstab och ekoeffekten. Även om det händer en hel del i låten, är det mesta i full fart redan 

efter en minut och större skillnader hörs inte i de rytmiska och musikaliska delarna längs 

låten. Det är effekterna och arrangemanget som håller uppe intresse och farten i låten. 

 

 

 

Figur 2f. Händelseschema, Organ Freeman (Fouk, 2017). 
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2.2.2 Analys av beatet - Organ Freeman 

 

Beatet har två variationer, först spelar beatet med en sextondels hi-hat och varierar sedan med 

en offbeat hi-hat rytm. När låten når sin topp i andra refrängen spelar båda hi-hats samtidigt. 

Beatet har influenser från funk- och discomusiken, bastrumma på varje fjärdedelstakt med 

virvel och handklapp på vartannat fjärdedelsslag. Det är även lite variation i virvel och 

handklappar, dessa två varierar i styrka och timing. Timingsskillnad skapar variation och 

swing som drar lyssnaren till virveltrummans slag. Timingskillnaden mellan virveltrumman 

och handklappet varierar mellan 10–20 millisekunder i detta fall, denna teknik är väldigt 

kraftfull om den används rätt. Tekniken kan skapa variation, styra lyssnaren och ändra beatets 

känsla helt och hållet beroende på hur slagen är placerade. Några millisekunder före ger en 

dragning till bastrumman, eller springande effekt medan efter ger en mer avslappnad och lugn 

effekt. Det finns en underliggande puls även i denna låt, detta är en svag hi-hat i bakgrunden, 

som skapar rörelse och energi i ett annars ganska statiskt beat i början av låten. I figuren 

nedanför (Fig. 2g) är analysen av beatet i refräng nummer två, när allting spelar samtidigt. 

Även här som låten Saw You for the First Time, byggs beatet upp med jämna mellanrum. 

Skillnaden i Organ Freeman är att beatet är i fokus genom hela låten, med undantag för 

breaket, där beatet hörs igenom ett filter. 

 
    Figur 2g. Beatet i refrängen, Organ Freeman (Fouk, 2017). 

 

Överlag är beatet väl konstruerat. Beatet består av äkta trumljud istället för den mer 

elektroniska ljudbilden i Saw You for the First Time. Rytmerna låter även mer mänskliga, 

sextondels hi-hatt har en naturlig swing med shufflevariationer som små fills. Bastrumman, 

virveltrumman och offbeatet hi-hatten ger den så kallade housekänslan. Ridecymbalen som 

hörs svagt i bakgrunden är med för att signalera att låten är nu i full fart. Allt detta, plus den 

lilla variationen i virveltrumman och handklappet, skapar ett övertygande beat. Samspelet 

mellan beatet och de övriga instrumenten ger ett funkigt groove som drar lyssnaren mot 

bastrumman och virveltrumman. 
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2.2.3 Analys av musikaliska egenskaper - Organ Freeman 

 

I låten hörs två instrument som fyller upp basfrekvenserna. Det första är en samplad bas som 

hörs i början och i slutet. Den ligger under allting i mixen och ger lite låg mid energi före 

låten slår igång ordentligt. Basen ökar i volym och frekvensinnehåll tillsammans med de 

andra musikinstrumenten i introt, men försvinner när versen börjar. På detta tilläggs den 

andra, en mer drivande bas. Denna är även den bas som syns i händelsebeskrivningen. Basen 

förstärker groovet tillsammans med gitarr samplingen som hörs i versen och refräng delarna. 

Basen spelar tonerna A och D, i en stigande rörelse, medan gitarren består av tonerna A, G, A, 

E. Denna rörelse i tonerna mellan basen och gitarren, skapar en underliggande rytm och 

harmoni som kompletterar beatet.  
 

Hammondorgeln har två olika funktioner, den spelar korta melodislingor som kompletterar 

groovet och spelar en ackordföljd på C Maj – B dim 5 – D dim. Tillsammans med riffet på 

kvartintervallet och tersintervallet på tonen A, med detta skapas en gospelkänsla. Harmonin 

som uppstår här är unik och passar bra in med acidbasen som också spelar vid refrängdelarna 

i låten. Acidbasen, som i detta fall fungerar mer som ett mer ledande instrument, kompletterar 

och passar bra in med groovet och helheten. Det unika acidljudet skapas genom att ha en 

sågtands vågform i en synt, där vågformen går igenom ett highcut-filter med hög resonans. 

Soundet skapas när filtret har hög resonans och snabbt moduleras. Förutom det kan vi höra 

korta syntstabs tillsammans med gitarren och några andra kort riffs från Hammondorgeln.

 
Figur 2h. Acidbas melodin Organ Freeman (Fouk, 2017). 

 

2.2.4 Analys av arrangemanget, effekter och ljudbild - Organ 

Freeman 

För en houselåt är Organ Freeman av den kortare varianten. Arrangemanget är dock typiskt 

housearrangemang, med vers, refräng och ett större break. Refrängerna är 32 takter långa, 

medan versen fyller rollen att signalera att något nytt kommer att ske i låten. Breaket skiljer 

sig inte från normen. Låtens höjdpunkt är när acidbasen spelar i refrängen, då spelar allting 

och energin är på toppen. Såsom i Saw You for the First Time, har arrangemanget en stor roll 
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också här. Variationen i beatet, effekterna som håller intresset i gång och de väl placerade 

korta breaks ger helheten sväng och fart. I effektväg händer det en hel del massa i låten. 

Publikeffekten, korta samplade fraser, eko och delayeffekten, rop och cymbaler. Effekterna är 

utplacerade oftast vid början eller slutet av 8 eller 16 takter och dessa effekter används för att 

föra lyssnaren till nästa del av låten eller för att skapa stämning och spänning. Typiskt för 

Fouk, är effekter som korta rop och syntstabs som hörs varje 4 eller 8 takter. Speciellt unik är 

breakets eko och delayeffekten. Troligen är effekten gjord med en Granulatorplugin 

(timestretch plugin) effekt kombinerat med echo och delay.  

 

Ljudbilden är klar och kraftfull, den är gjord för att slå rakt i ansiktet på lyssnaren. Jämfört 

med Saw You for the First Time, som är mer rå och gammalmodig i ljudet. Alla instrument är 

dock väl utplacerade i ljudbilden och allting får sin plats. Beatet är i mitten medan de tonala 

instrumenten sprids runt i ljudbilden. Som ett resultat blir ljudbilden behaglig att lyssna på, 

effekterna förstärker ljudbilden med att ibland hoppa ut och ge allting lite mera sväng. 

Ljudbilden varierar i bredd mellan intro och refrängen för att förstärka refrängen. Även här är 

mixen gjord för nattklubbar med bra monokompatibilitet. Överlag liknar ljudbilden mer en 

funklåt än en houselåt, den är aningen lätt i basfrekvenserna. Detta kan också bero på att 

versionen som använts i analysen, eftersom låten vid tiden för analysen inte officiellt kommit 

ut digitalt, endast fanns tillgänglig som förhandslyssning på Soundcloud.  

2.3 Resultat av analysen 

Låten Saw You For the First Time är en lång loop, det sker inte större skillnader musikaliskt 

från början till slut. Efter analysen är min välgrundade uppfattning att låten har en skön och 

lugn känsla, aningen melankolisk. Rytmen för lyssnaren stadigt framåt medan det musikaliska 

leder in på en hypnotisk resa. Den förvrängda ljudbilden symboliserar känslan, som jag 

tolkade som hoppfull men sorglig, som om man skulle längta efter att se någon. Sången är 

trygg, men saxofonen låter mera sorglig. Saxofonen och sången ger variation och utveckling, 

medan resten av instrumentens rytmer och melodier är de samma så gott som igenom hela 

låten med knappt någon variation. Repetitionen blir en effekt i sig. Därför är val och 

arrangemang av ljuden viktigt. Alltså att lägga till och ta bort på rätt tillfälle håller intresse 

och spänningen uppe. Groovet är det som ger låten driv och gung. Hi-hat-programmeringen 

och val av rätta ljud till beatet är enligt min analys nyckeln här. En blandning av åttondel och 

sextondels hi-hats med en stark dragning till virveltrumman, som med hjälp av bastrumman 
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och swinget skapar, det jag uppfattar som, en skön rytmisk helhet. Såklart är även valet av 

ackorden och harmonin viktiga, men de rytmiska egenskaperna i pianot, harpan och basen 

limmar ihop låten. Rent musikaliskt är låten inte komplex. Det handlar mera om att 

producenten har gjort rätt val av ljud och ackord för att skapa känslan, eller i detta fall rätt 

samplingar. Saxofonen tillsammans med samplade delarna från A Beautiful Friendship29 

sången, knyter, enligt min tolkning, ihop helheten och känslan i låten. Till skillnad från Organ 

Freeman låter beatet helt elektroniskt. I beatet ligger många små detaljer som skapar energi 

och ger oss det övergripande groovet som svänger framåt. 

 

Organ Freeman har en annan funktion. Låten har en helt annan energinivå med en massa 

effekter, fler instrument, tyngre beat och en annorlunda ljudbild. Influenserna är olika med 

funk- och soulinstrument, som Hammond och elgitarrer. Låten är helt klart och tydligt mera 

dansorienterad än Saw You for the First Time. Organ Freeman är för att höja känslan på 

dansgolvet. Beatet är mera i fokus än i Saw You for the First Time. Bastrumman, 

virveltrumman och off-beat hi-hatten har mera slagkraft i sig. Men även här kompletterar det 

tonala instrumenten beatets rytm. Basen dansar runt bastrumman och virveltrumman, medan 

hi-hatten kompletterar basens rytm. Detta spel mellan beatet och basen skapar synkopering 

och ger låten mera drag. Effekterna håller intresse och energin högt uppe längs hela låten, de 

korta sång- och ropsamplingarna, som är så utmärkande för genren. Dessa syftar på att nu slår 

låten igång för fullt. Den snygga tids-, eko- och delayeffekten hoppar ut från mixen och 

väcker, enligt min tolkning, lyssnarens intresse ännu mer. Samma gäller även för acidbasen 

och hammondorgelkombinationen, dessa är något oväntat och nytt som fångar lyssnarens 

uppmärksamhet. Låten är, enligt min bedömning, unik på de sättet att Fouk utnyttjar 

instrument som inte så ofta hörs inom house. Alltså experimenterar Fouk på liknande sätt som 

äldre houseartister en gång gjorde när de formade genren.  

                                                
29 Esther Phillips, 1971 
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3. Slutsatser och avslutande 

reflektion 

Denna uppsats har förstärkt många av de tidigare uppfattningar jag har haft om 

housemusikproduktion. Bra musik är en kombination av många saker, inget nytt där. Det kan 

även vara svårt att exakt säga vad som gör en bra låt bra. Mycket av detta är subjektivt, men 

mycket i vad som gör låtar bra är hur det musikaliskt och rytmiskt fungerar tillsammans. 

Vilken känsla som skapas. Hur helheten låter. Detta visar analyserna och även om låtarna är 

ganska olika, finns det några saker som knyter ihop dem. Hur kan vi då använda dessa 

tekniker i våra egna produktioner? 

 

Många av produktionsteknikerna är de samma som i vilken som helst annan musikproduktion, 

det ligger i grundläggande kunskap om musik och verktygen. Att börja med en idé och sedan 

bygga på den med val av musikaliska och rytmiska instrument. Utveckla idén och hitta rätt 

känsla i produktionen. Att kunna utnyttja ens verktyg man har till förfogandet. Förstå sig på 

vilken effekt de musikaliska egenskaperna har och med hjälp av det kunna skapa en känsla. 

Val av ljud och effekter för att förstärka låten. För att sedan arrangera och mixa ihop allting 

till ett klingande fonografiskt verk. Housemusiken följer alla dessa regler, men har även andra 

friheter och krav. Beatet är nästan alltid den mest centrala och drivande kraften i låten, de 

musikaliska rytmerna brukar även på något sätt komplettera beatet. Vare det sig med korta 

riffs och melodier eller de synkoperade basslingorna. Det övergripande groovet i låten är 

viktigare än själva valet av ljuden. Men för att hålla intresset och spänning uppe, visar 

uppsatsens resultat, att valet av ljud spelar en stor roll. Hur dessa ändras, förstärks av flera 

lager eller små variationer. Dessa skapar ofta en underliggande puls, en nästan osynlig ökning 

av energi som skapas av det repetitiva. När något nytt sedan äntligen sker i låten, blir denna 

effekt desto starkare för lyssnaren, vilket förklarar varför arrangemanget har en så stor roll i 

housemusiken. Att lägga till eller ta bort något på rätt tillfälle. Introducera ett nytt instrument 

som skapar variation och intresse vid rätt tillfälle. Detta tillsammans med filtermodulation och 

volym för att styra spänningen och energin i en låt, är enligt mig de viktigaste verktygen som 

en musikproducent har till sitt förfogande. Ännu mer viktigt för houseartister. För att göra 

detta har en house producent nästan hur stor som helst frihet. Denna frihet går också över till 
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valen av ljud. Det finns inga gränser för vilka instrument som kan spela med varandra, det kan 

vara helt elektroniskt eller en sampling från annat material – vare sig en sampling från en 

funkklassiker eller en sampling ur en afrikansk kör på Youtube. Valet är hos artisten. Något 

som kännetecknar nästan all elektronisk musik, är dock användning av synthesizers. Men 

även här finns en hel omfattning av olika ljud, analoga, digitala, samplingar som moduleras så 

att de inte mera låter ens som själva samplingen. Skall det vara FM syntes, additiv syntes eller 

subtraktiv syntes? Influenserna kan även vara nästan vad som helst, från det mera 

jazzorienterade Saw You for the First Time till svängiga funk soul blandat med gospel orgeln i 

Organ Freeman.  

 

Hur man gör allting finns det inte heller någon klar regel för. Man kan göra allting själv, som i 

Organ Freeman eller med samplingar från andra låtar, som i Saw You for the First Time. Så 

länge man håller sig till housegroovet, är det fritt fram. Även om helheten är väldigt viktig, 

ligger mycket av variationen och spänning i de effekter och detaljer som är med i låtarna. 

Sextondels hi-hatten i Saw You for the First Time, tidsskillnaderna i virveltrumman och 

handklappet i Organ Freeman som exempel. Det ligger ofta en underliggande puls med hi-hat 

eller ride cymbaler som ger mycket av energin i låtarna. Att hitta ett skönt groove, som ger 

lyssnaren lusten att gunga på huvudet eller dansa, är i grunden vad housemusik är. Musiken är 

gjord för nattklubbarna, för festen, för glädjen. Jag tror att så länge man tänker på dessa 

grundregler men bryter normen, kommer att house fortsätta att blomstra som genre.  

3.1 Avslutande reflektioner 

Största delen av den tidigare forskningen om EDM är inom kulturen och musikens historia. 

Collins beskriver till exempel kort om hur housemusiken uppstod. Han gör även en kort 

musikanalys som stöder det jag gjort i uppsatsen. Han ger några generella punkter i vad 

produktionerna innehåller. För att nämna några exempel sampling, kraftig bas, groove, 

varierande roller för melodi och harmoni.30 Detta stämmer med min analys, även om låten han 

analyserade var från 80-talet. Butler31 gör samma sak, dock mer ingående i groovet och 

kulturen i house- och technomusiken. Däremot kändes de flesta teorier och metoder Cook32 

                                                
30 Collins, 2013 s 114 

31 Unlocking the Groove, 2006 
32 A Guide to Music Analysis, 1987 
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lagt i hans bok fram aningen för komplexa i detta fall. Uppsatsen faller någonstans emellan 

dessa alla teorier och metoder, med ett försök att göra lite av allt. Samtidigt som jag ville lyfta 

fram vilka produktionstekniker som dagens producenter använder. Liknande som själva 

musiken jag analyserat, med samplingar och influenser från andra genres, blev denna uppsats 

en fusion av olika teorier och metoder.  

 

Denna uppsats är inte gjord för att exakt berätta hur en producent skall göra ett specifikt ljud 

eller ett beat, utan fokuserade mera på de övergripande verktygen och metoderna. Hur en 

producent kan tänka när han eller hon gör en låt. Det finns inget rätt och fel i produktion 

enligt mig. Musikproduktion handlar mest om att hitta sin egna väg, sitt egna arbetsflöde. 

Målet var att leta fram olika produktionstekniker, som musikproducenter kan använda i 

skapandet av housemusik. Svaren jag fick var inte för mig direkt nya eller överraskande för 

mig själv, dock förstärker det den metodik jag tidigare har använt för musikproduktion. Denna 

uppsats gav dock ett sätt för mig i framtiden att skapa en fungerande modell för analys och 

studier av housemusik. Ett sätt att ställa upp allting och få ett klarare sätt att analysera 

musiken mer ingående. Med denna uppsats ville jag även göra ett försök på att lyfta fram en 

hybrid metod för musikanalys, som fungerar bra i analys av elektroniskmusik. Men skulle 

säkert fungera lika bra med annan musik också. Syftet började från ett personligt intresse men 

har sedan drivits mer och mer om att försöka skapa något användbart, speciellt inom en genre 

som är relativt ny och det inte finns så mycket skriven litteratur om. Housemusiken har länge 

varit nära hjärtat för mig och önskade det funnits mera forskning om detta. Fortsatta studier i 

ämnet vore intressanta, en närmare titt på varför en så repetitive musikgenre lockar många 

lyssnare är något jag själv skulle villa veta mera om.    
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Bilagor 

Laurence Guy – Saw You for the First Time 
Händelsebeskrivning (figur 2, b) 

 

Saw you for the First Time beatet i refränget (figur 2, c) 

 

Sångtext, 
Girl, I know you, 

I know you, 

Girl, 

I know you, 

I Saw you for the first time. 

I know you, 

I know you, 

Girl, 

I know you, 

I saw you for the first time. 
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Noteringar 

 
Piano, notering 

 
Bas, notering 

 
Saxofon, notering figur (2, d)

 
 

Fouk – Organ Freeman 
Händelsschema (figur 2, f) 

 

Organ Freeman beat i refrängen (figur 2, g) 
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Noteringar 
 

Bas, notering 

 
Hammond riff, notering 

 
Hammond ackord, notering 

 
Gitarr riff, notering 

 
Acidbas, notering (figur 2, g) 

 
 

 


