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Abstract 
Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. 

Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen 

över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. Men vilka byggstenar 

och tekniker använder han sig av? Syftet med denna uppsats är att ta reda på hörbara 

kännetecken i Avicii’s musik och få en bättre förståelse för hur en framgångsrik 

producent skapar och bygger upp sin musik, både musikaliskt och produktionsmässigt. 

Avicii’s produktioner är speciellt intressanta eftersom de tenderar att innehålla både 

elektroniska och akustiska element. I undersökningen används musikanalys som metod 

där fyra av hans produktioner har analyserats med hjälp av bl.a. ljudhändelse-

beskrivningar och detaljerade analyser av olika musikaliska och produktionstekniska 

egenskaper. Detta har gett ett resultat som visar på att det finns flera likheter mellan de 

olika produktionerna i bl.a. struktur, instrumentering samt ljudbild. Det som skiljer sig 

mest är produktionernas melodier samt harmonisk struktur. Sångtexter har inte 

analyserats i detta arbete. 
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Musikanalys, Avicii, Tim Bergling, elektronisk dansmusik, EDM, ljudhändelse-

beskrivning
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Inledning 

Den elektroniska dansmusiken har under de senaste årtiondena blivit allt mer synlig i 

samhället. Från att till en början främst förekomma på mindre nattklubbar och evenemang kan  

man idag höra den elektroniska musiken i alla medier. På grund av den fortgående  

teknikutvecklingen kan nu i princip vem som helst med tillgång till en dator och ett par  

hörlurar lära sig att producera sin egen musik utan att behöva ta hjälp av professionella  

musikstudios eller dyr utrustning. Detta har gjort att en ny sorts trend har uppstått, så kallade  

“bedroom producers”. Denna typ av musikproducenter börjar ofta producera musik som en 

hobby i t.ex. sitt sovrum, för att sedan dela med sig av sin musik på internet i större eller 

mindre omfattning. 

 

Flera mycket framgångsrika musikproducenter har startat sin karriär på detta sätt, t.ex. Tim  

Bergling, mer känd som Avicii. Genom åtskilliga timmar spenderade framför datorn i sin lilla  

enrummare gick han från att vara en helt vanlig musikintresserad kille från Stockholm, till att 

bli en artist som spelar sin musik framför tusentals personer på flera av de största festivalerna 

runt om i hela världen.  

 

Eftersom Avicii kan anses som en av frontfigurerna i den elektroniska dansmusikens stora 

genombrott ställer jag mig frågan vad det är som kännetecknar produktionerna skapade av en 

så framgångsrik artist. Vilka byggstenar och element använder han sig av för att skapa sin 

musik? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera ett urval av produktioner ur Avicii’s diskografi, och  

därmed försöka hitta hörbara kännetecken som utmärker dessa produktioner. På grund av  

Avicii’s enorma framgångar inom den elektroniska musikscenen, samt inom populärmusiken,  

kan denna uppsats fungera som hjälp för andra musikproducenter inom liknande genrer att  

utvecklas både produktionsmässig samt stilmässigt. Detta kan ske genom att få en bättre bild 

av hur en framgångsrik producent använder sig av olika typer av tekniker och element i sina  

produktioner. 
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Frågeställning  

Frågeställningarna för denna uppsats är som följande: 

 

1. Vilka hörbara musikaliska kännetecken förekommer i de utvalda Avicii-  

produktionerna?  

2. Vilka hörbara produktionstekniker förekommer i de utvalda Avicii-produktionerna?  

 

I denna uppsats kommer musikaliska kännetecken att bestå av egenskaperna struktur, 

instrumentering, melodi och harmoni samt dynamik och textur. Produktionstekniker innefattar 

de mer tekniska delarna av produktionsprocessen. De produktionstekniska egenskaperna som 

kommer att analyseras är ljudbild, effekter och ljudsyntes. 

Teori 

I boken Song Means; Analysing and Interpreting Recorded Popular Songs (Moore, 2012) har  

forskaren Alan Moore tagit fram teorier om hur man analyserar populärmusik. Han beskriver  

ett flertal olika egenskaper som bör tas med i en analys för att göra den komplett, samt  

beskriver hur dessa egenskaper skall analyseras. Till en början tas tre olika egenskaper upp;  

lager, soundbox och klangfärg (Moore, 2012:19–49). Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av dessa egenskaper var för sig. 

Musikaliska lager  

Den första egenskapen som Moore tar upp kallas lager. Denna egenskap delas upp i fyra olika 

grupper. Första gruppen kallas “explicit beat layer”, vilket består av produktionens rytmiska 

element som t.ex. trummor. Detta lager skapar grundrytmen inom produktionen och 

innehåller element som ofta är utan bestämd tonhöjd (Moore, 2012:20). 

 

Andra gruppen som tas upp kallas “functional bass layer”. Denna grupp består av  

produktionens låga frekvensregister, vilket ofta består av någon form av basinstrument. Denna  

grupp av element deltar och bygger upp produktionens “groove” (Moore, 2012:20).  

 

Tredje gruppen kallas “melodic layer”. I denna grupp samlas produktionens melodiska  

element, som t.ex. sång eller olika soloinstrument. Moore skriver att det är denna grupp av  
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element som ofta har en stor inverkan på produktionens stil. Det är ofta dessa element som  

fastnar i lyssnarens minne (Moore, 2012:20).  

 

Den fjärde och sista gruppen kallas “harmonic filler layers”, vilket består av produktionens 

element och instrument som fyller upp frekvenserna mellan bas och diskant. Som exempel 

ges bl.a. gitarrer, syntar samt piano. Moore beskriver även att denna grupp ofta har den  

största inverkan på produktionens stil (Moore, 2012:21).  

Ljudbild (Soundbox) 

Den andra egenskapen som Moore nämner kallas “soundbox”. Soundboxen består av tre  

dimensioner; ljudets position i stereobilden, ljudets närhet eller distans i mixen samt ljudets  

frekvensegenskaper. Genom att analysera en produktions olika element utifrån dessa 

egenskaper kan man visualisera hur de olika elementen ligger i ett utrymme (space), eller i  

en så kallad “soundbox” (Moore, 2012:29–44). Även Gibson (2005) nämner ett liknande sätt 

att visualisera en produktion i ett utrymme. Gibson ställer däremot upp olika element i ett 

tredimensionellt rum med hjälp av tre axlar; X, Y och Z. X-axeln består av elementets 

position i stereobilden, Y-axeln är elementets frekvensspektrum och Z-axeln visar ljudets 

distans i rummet. Distansen bestäms av flera av ljudets egenskaper, bl.a. volym, 

frekvensomfång samt dynamik (Gibson, 2005:26–29). 

Klangfärg 

Moore beskriver ett instruments klangfärg (timbre) som karaktären av en ljudkälla. Som  

exempel ger han ljudkällorna olika typer av benämningar som t.ex. mjuk, hård, tjock, tunn, 

kall och varm. Moore nämner även att känslan hos personen som spelar ett instrument 

påverkar klangfärgen. Inom elektronisk musik påverkas ofta ljudkällors klangfärg genom 

postproduktion. Som ett exempel på detta ges bl.a. distorsion eller manipulering av frekvenser 

med hjälp av en ”equalizer” (Moore, 2012:44–49). 

  

Utöver detta nämner Moore även flera andra egenskaper som är viktiga att ta i beaktande i en 

musikanalys, t.ex. verkets form, tonart, taktart och rytm. Dessutom nämner han ett sätt att dela 

upp produktionens harmoniska struktur i loops ifall produktionen har en repetitiv struktur, 

vilket är vanligt inom elektronisk dansmusik (Moore, 2012:76).  
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Även Nick Collins analyserar elektroniska dansmusikproduktioner i boken Electronic Music 

(Cambridge Introduction to Music) (2013). Författaren använder sig av ett ljudhändelse-

schema i tabellform, men fokus ligger på att dela upp produktionen i kortare “loops” och 

analysera de rytmiska och musikaliska egenskaperna i produktionen (Collins, 2013:112–118).  

Tidigare forskning 

I Ralf Von Appens och André Doehrings analys av Madonnas låt Hung Up i online  

publikationen German Society for Popular Music Studies (2017) analyseras produktionens  

struktur, harmoni, melodi, rytm, instrumentation och sångtext. Till en början struktureras  

produktionen upp i en tabell bestående av följande faktorer; tid, takt, sektion, funktion, ackord 

samt sångtext. Författarna nämner att skapande av en visuell ljudhändelsebeskrivning hjälper 

både författaren samt läsaren genom att ge en överblick av produktionens instrumentering och 

struktur (Von Appen och Doehring, 2017:8—9). Denna tabell kompletteras därefter med en 

skriftlig detaljerad ljudhändelsebeskrivning av produktionens struktur. De beskriver 

strukturen genom att kronologiskt gå igenom de olika elementen samt hur de utvecklas under 

produktionens gång. Eftersom produktionen som analyseras innehåller elektronisk ljudsyntes, 

nämner de även att man inte skall fokusera för mycket på hur ett specifikt ljud är skapat eller 

syntetiserat, dvs. vilken specifik mjukvara som använts. Detta är en fråga som endast 

producenterna själva kan svara på. Istället är det mera relevant att försöka förstå vad som fick 

producenten att skapa eller välja ett visst ljud, samt hur ljudet låter (Von Appen och Doehring, 

2017:16). Precis som i Moores (2012) bok analyserar Von Appen och Doehring även 

produktionens och de enskilda elementens klangfärg. De nämner bl.a. att flera element verkar 

vara optimerade för mindre ljudenheter som inte kan producera låga frekvenser lika bra som 

större högtalare (Von Appen och Doehring, 2017:17). Därefter beskriver de hur vissa ljud 

ligger i soundboxen och hur spatialiteten i produktionen ser ut. Det sista delen av analysen är 

en kort analys av sångtexten.  

 

Elin Hedlund på Göteborgs universitet har skrivit en kandidatuppsats som heter En  

musikgenres återkomst? En analys av housemusik från 1980- och 2000-talen (Hedlund, 

2013). I denna uppsats har författaren analyserat fyra olika produktioner från två olika 

tidsåldrar inom genren house; två som släpptes på 80-talet samt två från år 2010. Hon ville 

hitta skillnader och likheter mellan genrerna mellan de olika tidsperioderna. För att komma 

fram till detta har hon skapat tabeller för sina ljudhändelsebeskrivningar, men även brutit ut 
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de rytmiska delarna av produktionerna, pga. den repetitiva strukturen i housemusik (Hedlund, 

2013: 6—7). 

 

I en annan kandidatuppsats som berör musikanalys inom genren house är uppsatsen 

Byggstenar inom elektronisk dansmusikproduktion (Mikander, 2018). Här tar författaren reda 

på vilka produktionstekniker som används av housemusikproducenter. Denna uppsats är  

strukturerad med hjälp av fyra steg. Det första steget bestod av att, precis som Hedlund  

(2013), dela upp produktionens struktur i en tabell som ljudhändelseschema. Därefter 

analyserade han musikaliskt och rytmiskt innehåll i de olika instrumenten som tagits fram i 

steg ett. Tredje steget bestod av att analysera “beatet” i produktionerna och undersöka hur de 

olika instrumenten spelar tillsammans. Det fjärde och sista steget bestod av att analysera 

elementens spatiala egenskaper som Mikander benämner som timbre, tonhöjd, effekter och 

ljudbild (Mikander, 2018:5). 

 

Ett annat ovanligare sätt att analysera populärmusik tas fram i artikeln Musical trends and  

predictability of success in contemporary songs in and out of the top charts (2018). I denna  

forskning har man ur en databas, som listar produktioners akustiska egenskaper, tagit fram  

500 000 framgångsrika samt mindre framgångsrika produktioner som släppts i Storbritannien  

mellan åren 1985 - 2015. På grund av det stora antalet produktioner har man analyserat all  

data med hjälp av maskininlärning för att hitta faktorer som påverkar produktionernas  

position i topplistorna. De trender som man kommit fram till att de framgångsrika  

produktionerna följer är (egen översättning från engelska): 

  

1. Framgångsrika produktioner är gladare än medeltalet.  

2. Framgångsrika produktioner har en ljusare klangfärg än medeltalet.  

3. Framgångsrika produktioner är mindre ledsna än medeltalet.  

4. Framgångsrika produktioner är mer party-vänliga än medeltalet.  

5. Framgångsrika produktioner är mindre avslappnade än medeltalet.  

6. Framgångsrika produktioner är mindre dansvänliga än medeltalet.  

 

Man noterar även att produktioner överlag har blivit ledsnare under de senaste 30 åren även  

om de framgångsrika produktionerna är gladare än medeltalet. Detta förklarar man genom en  

teori om att de glada produktionerna står ut ur mängden. En annan trend är att  

produktionernas dansvänlighet har ökat, samt att de har blivit mindre avslappnade med tiden.  
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Detta tror forskarna att beror på den ökande trenden av elektronisk musik under de senaste 30 

åren. 

Metod 

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats har jag använt mig av mig av metoden 

musikanalys. Ternhag (2009) skriver att användningen av ljudhändelsebeskrivningar inom 

musikanalys används när man försöker ta reda på vad som hörs i produktioner. Med tanke på 

att min frågeställning är att ta reda på hörbara musikaliska och produktionstekniska 

kännetecken i Avicii’s produktioner så är detta den analysmetod som känns mest relevant.  

 

Till en början har jag skapat ett ljudhändelseschema i tabellform där jag strukturerar  

produktionens olika element likt modellerna man kan hitta i Von Appen och Doehring  

(2017) samt i Hedlund (2013) och Mikander (2017). Detta ger en översikt av produktionen 

samt en startpunkt för följande mer detaljerande skriftliga analys av de enskilda elementen 

samt produktionernas arrangemang och instrumentering.  

 

För att veta vilka egenskaper som skall analyseras har jag bl.a. förhållit mig till de  

musikaliska och tekniska egenskaper som Moore (2012) presenterat, samt egenskaper inom  

elektronisk musik som Collins (2013) har nämnt. De egenskaper som jag har valt att  

analysera mera ingående är arrangemang, melodi och harmoni, dynamik och textur, ljudbild, 

effekter samt ljudsyntes. Dessutom kommer ljudhändelsebeskrivningarna att ge en bild över 

hur produktionernas struktur ser ut samt en bild av dess instrumentering.  

 

Vissa element har jag även valt att presentera visuellt. Bland annat har ljudbilden presenterats 

med hjälp av Gibsons tekniker i boken The art of mixing: A visual guide to recording,  

engineering, and production (2005). Även ljudhändelsebeskrivningen har jag valt att 

presentera visuellt med hjälp av den inledande tabellen av produktionernas arrangemang och  

instrumentering under tid. 

 

Slutligen avslutas analysen med en jämförande analys mellan produktionerna och deras 

egenskaper. Ingen jämförande analys med andra artisters produktioner har gjorts i detta arbete 

eftersom jag är intresserad enbart av hur Avicii’s musik är skapad, och inte direkt vad som gör 

den unik i jämförelse med andra artisters musik. 
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Produktionerna som har analyserats är utvalda enligt reglerna som finns skrivna under 

rubriken urval och avgränsningar. Alla produktioner som har valts ut har skrivits och 

producerats av Avicii, även om alla av dem är skrivna av ett flertal låtskrivare.  

 

De valda produktionerna är i filformatet WAV, vilket betyder att alla produktioner kommer  

att hålla samma höga kvalitet. Vid analys av struktur, ljudbild och andra tekniska egenskaper  

kommer lyssningen att ske i mjukvaran FL Studio 12 samt diverse tredje parts mjukvara. 

Avgränsningar och urval 

För denna svara på forskningsfrågorna i denna uppsats valdes fyra stycken produktioner där 

Tim Bergling (Avicii) förekommer som både låtskrivare och producent. Alla utvalda 

produktioner följer följande fyra krav;  

 

- Produktionerna har släppts de senaste sex åren.  

- Produktionerna har funnits med på Billboard Hot 100.  

- Produktionerna innehåller sång.  

- Avicii står skriven som ensam producent för produktionerna. 

 

Under de senaste sex åren har fyra stycken av Avicii’s produktioner förekommit på Billboard 

Hot 100, av vilka alla produktioner innehåller sång. Dessutom står Avicii skriven som ensam 

producent på alla dessa produktioner, vilket är mycket viktigt eftersom produktionstekniska 

egenskaper kommer att analyseras och jämföras. Eftersom antalet av Avicii’s produktioner 

som förekommit på Billboard hot 100 listan under de senaste sex åren inte är fler än fyra, så 

har inget ytterligare urval gjorts. Fyra stycken produktioner känns som en bra utgångspunkt 

för att kunna svara på forskningsfrågorna utan att göra arbetet för omfattande för denna 

uppsats.  

 

Produktionerna som valts ut för denna uppsats är;  

 

- Wake Me Up, 2013 (högsta placering på Billboard hot 100 är #4).  

- You Make Me, 2013 (högsta placering på Billboard hot 100 är #8).  

- Hey Brother, 2014 (högsta placering på Billboard hot 100 är #16).  

- The Days, 2014 (högsta placering på Billboard hot 100 är #78).  
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Vissa avgränsningar gjordes även bland de egenskaper som har analyserats. På grund av att 

det är svårt att ta reda på hur mycket Avicii har varit delaktig under bl.a. skrivning av 

sångtext, är detta en egenskap som inte har analyserats. Förutom detta har inte heller 

sångarnas prestationer och uttal analyserats.  

 

Musikaliska lager samt klangfärg som nämndes i teoridelen har ingen specifik underrubrik. 

Dessa egenskaper förekommer istället på olika platser i de övriga analyserna. 

Etiska överväganden 

I denna forskning har jag strävat efter att inte bryta mot någon av Vetenskapsrådets etiska 

regler (2017). Produktionerna som analyserats består av redan tidigare publicerat material som 

jag själv äger som digitala ljudfiler. 

Definition av centrala begrepp 

EDM = Förkortning av elektronisk dansmusik.  

Element = Enskilt instrument eller ljudkälla som förekommer i produktionerna.  

Loop = Repetition av låtsekvens.  

Sample = Ett element eller ljud “taget” eller lånat ur en annan produktion  

DAW = Förkortning av “Digital Audio Workstation”, vilket är mjukvara som  

musikproducenter skapar sin musik i.  

Ljudsyntes = Ljud som skapas med hjälp av digital mjukvara eller analoga syntar (Chafe, 

1999). 

Synt = Digital mjukvara eller analog hårdvara som används för att skapa och forma olika  

typer av ljud.  

Offbeat = Element som spelar på varannan åttondelsnot.  

Filter / Filtrering = Manipulering av frekvensinnehållet i en ljudkälla.  

Klapp = En inspelad handklapp eller digitalt producerat ljud som liknar ett handklapp. Dessa 

används ofta inom elektronisk dansmusik under det engelska namnet “clap”.  

Panorering = Placering av element i ljudbilden.  

Mono = Centrering i ljudbilden.  

Arpeggio = Ett ackordspelande element som spelar enskilda noter i ackordet i snabb takt.  
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Snap = Ett inspelad eller digitalt producerat ljud som låter som en knäppning med fingrarna.  

Impact = En lågfrekvent smällande effekt, ofta förekommande i övergångar mellan olika  

sektioner inom elektronisk musikproduktion.  

Sub drop = En lågfrekvent effekt bestående av en sinuston som långsamt sjunker i frekvens.  

Decay = Längden av ett digitalt producerat ljud.  

Rompler = En digital mjukvara bestående av inspelade lager av instrument som kan  

programmeras med hjälp av MIDI-information.  

Inverterat ackord = Ett ackord där bastonen är uppflyttad en oktav.  

För att underlätta analysen kommer engelska ord att förekomma på ställen där en svensk  

översättning inte är möjlig, eller där en svensk översättning skulle försvåra läsandet av  

analysen.  

Förrefräng = En sektion av en produktion som kommer före refrängen, även kallad ”pre-

chorus”. 

 

Dessa begrepp har använts i analysdelen i denna uppsats. Flera av orden har valts att inte 

översättas från engelska till svenska eftersom detta kan försvåra läsningen samt att dess 

engelska version ofta förekommer inom elektronisk musikproduktion. 

 

 

 

 
 

 



  11 

Analysresultat 

Analyserna av de fyra produktionerna kommer att delas upp i underrubriker för varje 

produktion, samt i underrubriker för de olika egenskaper som analyseras. För varje 

produktion används samma mönster. Inledningsvis kommer kort information om låtskrivare, 

producenter, tempo och tonart. Därefter presenteras en tabell av produktionens struktur samt 

en ljudhändelsebeskrivning av enskilda element i kronologisk ordning. En översikt av 

låtstruktur och instrumentering kan ses i figurerna 1, 3, 5 och 7.  

 

Eftersom vissa egenskaper i produktionerna i analysresultatet liknar varandra till stor del, 

har dessa flyttats under rubriken bilagor (Bilaga 1–4). Dessutom finner man även alla figurer 

i bilagorna. 

Wake Me Up 

Den första produktionen som valts ut att analyseras i denna uppsats är Wake Me Up. Denna låt 

släpptes som singel den 17:e juni 2013, men förekom även på Avicii’s första album True,  

som släpptes den 13:e september 2013. Wake Me Up är skriven av Egbert Nathaniel  

Dawkins, Michael Aaron Einziger samt Tim Bergling (Avicii), där Bergling även står ensam  

för produktionen av låten. Sången står Aloe Blacc för. Produktionen går i tempot 124 BPM  

och är skriven i tonarten D dur. 

 

 
Figur 1. Ljudhändelseschema för Wake Me Up. 

 

Det korta introt på fyra takter består av en rytmgitarr som under dessa takter långsamt filtreras  

ned med hjälp av ett lowpass-filter. Efter dessa två takter introduceras sången, som fyller ut de  

filtrerade frekvenserna av gitarren. Dessa två element fortsätter samspela fram till takt 21, där  
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bas, bastrumma och en handklapp introduceras. I takt 29 kan man höra hur ett lowpass-

filtrerat piano ligger i bakgrunden. Även detta piano filtreras långsamt upp, vilket hjälper till 

att bygga upp inför förrefrängen i takt 37. Som övergång från vers till förrefräng använder 

Avicii sig av ett filtersvep som påverkar alla spelande instrument, samt whitenoise-effekter 

som ofta förekommer inom housemusik.  

 

I den 8 takter långa förrefrängen introduceras, med hjälp av en gitarr, låtens melodi.  

Även rytmgitarren och pianot som förekom i första versen förekommer här filtrerade i  

bakgrunden och filtreras långsamt upp fram till takt 44, där alla bakgrundselement försvinner  

och sologitarren kompletteras med ett flertal syntar i olika oktaver som alla spelar samma  

melodi.  

 

Den 16 takter långa refrängen består av en melodi på två takter som repeteras om och om 

igen. Denna melodi spelas på ett flertal syntar samt gitarr, och fyller därmed ut en stor del av  

ljudbilden. I bakgrunden hör man återigen samma rytmgitarr och piano som använts tidigare.  

Trummorna består av en bastrumma på varje taktslag, samt en hi-hat som spelar på varannan  

åttondelsnot (offbeat). För att skilja åt refrängens två halvor försvinner bastrumman i takt 57  

och de låga frekvenserna i resten av elementen filtreras snabbt ut och in tillbaka. Refrängens  

andra del fortsätter på samma sätt som den första, med tillägg av en ridecymbal på varje  

taktslag. Dessutom tar man i slutet av refrängen bort bastrumman i två takter, för att markera  

att låten skall övergå i en ny sektion.  

 

Den andra versen fortsätter på samma sätt som vers 1, dvs. med en rytmgitarr samt sång.  

Dessa två element fortsätter ensamma till takt 69, varefter det filtrerade pianot samt en hi-hat  

introduceras. Precis som i första versen introduceras återigen en bastrumma samt en 

handklapp i andra delen av andra versen, i detta fall vid takt 77. Vid takt 93 kommer 

produktionens brygga, vilket består av samma element som i den tidigare förrefrängen, fast 

med en variation i sången. Sologitarren spelar här dock inte den fulla melodislingan, utan 

endast en repetition av melodins första takt. Efter 8 takter vid takt 101 övergår man till en 

likadan förrefräng som tidigare, vilket leder lyssnaren in i den andra refrängen vid takt 109. 

Denna refräng är uppbyggd på samma sätt, samt med samma element som den första 

refrängen. 
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Melodi och harmoni   

Den första delen av produktionens verser innehåller en repeterande ackordföljd på tre ackord;  

Bm, G, D. Därefter varieras ackordföljden och ett nytt ackord läggs till, vilket ger  

ackordföljden Bm, G, D och F#. Denna ackordföljd repeteras fram till refrängen, där det sista  

ackordet F# byts ut mot ett A.  

 

Melodin som förekommer i första delen av verserna är en två takter lång melodifras som  

repeteras med olika variationer av den sista takten. I den andra delen av verserna varieras  

sången med en annan repeterande melodifras, där sista takten innehåller samma melodi som  

slutet på sångens första melodifras. Refrängen innehåller en melodifras på två takter som  

endast innehåller 5 olika toner bestående av åttondels- och sextondelsnoter. Denna fras  

repeteras om och om igen utan variationer genom hela refrängen.  

 

Dynamik och textur 

Produktionen varierar i dynamik i de olika sektionerna. De båda verserna innehåller relativt få  

element, vilket ger en mera lugn och öppen stämning. Vid slutet av verserna sjunger sångaren  

kraftigare och med hjälp av de olika effekterna byggs spänningen upp, bara för att avta i  

början av förrefrängen. Därefter bygger man med hjälp av effekter upp spänningen igen mot  

refrängen. Refrängen innehåller många fler element än versen, vilket fyller frekvensspektrat  

och ger ett fylligare sound.  

 

Ljudbild  

Denna produktion består av en mängd element som är panorerade på ett logiskt sätt som fyller  

hela ljudbilden. Elementen som fyller upp det låga frekvensregistret, bastrumma och bas, är  

båda centrerade i mono (figur 2), vilket man ofta kan höra inom elektronisk dansmusik. 

Bastrumman i versen ligger något längre bak i mixen än bastrumman som förekommer i 

refrängen. Detta kan bero på att bastrumman i versen är processerad med en mindre mängd 

rumsklang. Andra mer högfrekventa rytmiska element som t.ex. hi-hats, handklappar och 

cymbaler är utspridda i stereo och även dessa verkar ha en liten mängd rumsklang.  
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Figur 2. Visuell ljudbild för Wake Me Up. 

 

Pianot och rytmgitarren som är produktionens harmoniska lager ligger långt fram i mixen och  

är brett placerade i ljudbilden, vilket ger plats för de melodiska lager som hålls centrerade i 

mono. Dessa består av bl.a. sången samt sologitarren som spelar ledmelodin. Båda av dessa 

element är placerade långt bak i ljudbilden med hjälp av en riklig mängd rumsklang. I 

refrängen kompletteras dock sologitarren av flera lager syntar som spelar samma melodi i 

olika oktaver. I alla fall ett av dessa lager är placerat i mitten av ljudbilden medan de andra är 

placerade brett i stereo. Dessa syntar är processerade med rumsklang, dock mindre än  

sologitarren vilket får dem att låta som att de ligger lite längre fram i ljudbilden.  

Effekter 

Wake Me Up innehåller flera av de typiska effekterna man kan hitta i housemusik-

produktioner. Vid övergångarna mellan produktionens olika sektioner kan man höra s.k.  

white noise-sweeps som höjs i volym och frekvens ju närmare övergångarna man kommer,  

samt sänks i volym efter övergången. För att komplettera dessa övergångar använder Avicii 

sig även av filter på olika sätt och på olika element. Bl.a. kan man höra hur låga frekvenser 

filtreras ut ur de olika elementen i övergångarna mellan vers och förrefräng, samt mellan vers 

och refräng. Filtrering sker även på enskilda instrument som t.ex. i början av första versen där 

gitarrens höga frekvenser filtreras ut för att ge plats åt sången som då introduceras. En annan 

intressant effekt som används vid övergångarna är en ökning av rumsklang (reverb) och eko 

(delay) på sången. Denna effekt används även i låtens slut, där alla element som förekommer 

ökar i rumsklang som klingar ut under ca. en takt.  
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Ljudsyntes   

Wake Me Up är en produktion där Avicii har använt sig av både akustiska och elektroniska  

element. Den digitala ljudsyntes som man kan höra är syntarna som spelar ledmelodin i  

refrängen. Dessa består av flera olika lager av syntar som är producerade på olika sätt. Dessa  

spelar dock samma melodi i olika oktaver, vilket tillsammans bildar en helhet som täcker en  

större del av frekvensspektrat. Den första synten som de flesta antagligen skulle associera  

med denna produktion spelar den högsta oktaven och låter som om den är processerad med en  

del distorsion, vilket hjälper den att sticka ut bland de andra elementen i refrängen. 

You Make Me 

You Make Me släpptes som singel 30 augusti år 2013, och förekom även på Avicii’s  

debutalbum True. Denna låt är skriven av Ash Pournouri, Salem Al Fakir, Vincent Pontare  

samt Tim Bergling, där Bergling även här står skriven som ensam producent. Produktionen är  

3 minuter och 53 sekunder lång, har tempot 125 BPM och är skriven i tonart F# moll. 

 

 
Figur 3. Ljudhändelseschema för You Make Me. 

 

Produktionen börjar med en ca. två takters lång intoning (fade-in), bestående av ett piano.  

Introt som följer består av ett piano samt en bastrumma på varje taktslag. Dessa element  

samspelar i 8 takter, och vid takt 11 introduceras första versen. Versen består av samma  

instrumentering som introt, med tillägg av sång. Efter fyra takter, dvs. vid takt 15, varieras  

ackordföljden och en handklapp spelar åttondelsnoter som för lyssnaren vidare in andra delen 

av första versen. Vid takt 19 introduceras bas, virveltrumma samt hi-hat, vilka fortsätter spela  

tillsammans med de tidigare elementen i 8 takter till.  

 

Därefter kommer produktionens förrefräng vid takt 27. Denna består av en synt som spelar  

arpeggierade ackord. Dessutom kan man höra sång som i denna del innehåller flera olika lager  
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som spridits ut i ljudbilden. Dessa två element spelar tillsammans i 8 takter varefter pianot,  

basen, hi-hat och virveltrumma introduceras på nytt för att förbereda lyssnaren för refrängen.  

De två sista taktslagen i takt 42 består av ett flertal syntar som tillsammans spelar en upptakt  

till ledmelodin.  

 

Den första refrängen vid takt 43 och framåt består av samma ackordföljd på piano som i  

versen. Utöver detta hör man ett flertal syntar som alla spelar samma melodi i olika oktaver.  

Det låga frekvensregistret består av en bas samt en bastrumma. Det rytmiska lagret  

kompletteras av en virveltrumma som spelar på vartannat taktslag. Dessa element spelar  

tillsammans genom hela refrängen som avslutas vid takt 59. I andra halvan av refrängen vid  

takt 51 kan man också höra tillkomsten av en hi-hat samt en snap.  

 

Den andra versen börjar med samma synt som spelade arpeggierade ackord i förrefräng  

nummer ett. Denna spelar ensam mellan takt 59–67, där sången introduceras på nytt. Därefter  

fortsätter den andra versen, förrefräng samt refräng på precis samma sätt som de första  

motsvarande delarna, med några få variationer i trumfills och effekter. 

  

Melodi och harmoni   

Introt börjar med en två takter lång repeterande snabb ackordföljd på piano. Samma  

ackordföljd repeteras även i verserna under 6 takter, med variation i ackordföljden under de  

två sista takterna. Under produktionens förrefräng repeteras samma ackord, också i omvänd  

ordning. För övrigt används samma ackordföljd genom hela produktionen med vissa  

variationer.  

 

Sångens melodi i verserna består till en början av en 8 takter lång melodislinga som repeteras  

två gånger. Melodislingan övergår sedan i förrefrängen till en annan 4 takter lång melodislinga  

som repeteras två gånger under 8 takter. De två sista takterna av denna melodislinga repeteras  

därefter under uppbyggnaden till refräng varav de två sista tonerna återkommer upprepade  

gånger och skapar en uppbyggande effekt.  

 

Refrängen består av en ledmelodi som är två takter lång. Denna melodi repeteras under hela  

refrängen, men består dock av flera små variationer i notlängd och vissa toner utesluts för att  

skapa variation.  
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Dynamik och textur 

Dynamiken i denna produktion varierar inte lika mycket som i den tidigare produktionen, utan  

hålls relativt jämn mellan verserna och refrängen. Den största skillnaden i dynamik hittar man  

i produktionens förrefränger. Där tas de flesta element bort och endast synten som spelar  

ackord i arpeggio samt sången hörs tillsammans. En liknande sektion förekommer också  

direkt efter första refrängen och före den andra versen.  

Ljudbild 

I denna produktion hålls flera av de rytmiska elementen centrerade i ljudbilden (figur 4). Bl.a. 

är bastrumman, virveltrumman och hi-hats centrerade och processerade med en liten mängd  

rumsklang. Dock kan man höra att slagverk som t.ex. handklappar, shakers och cymbaler 

spridits längre ut i ljudbilden. 

 

 
Figur 4. Visuell ljudbild för You Make Me. 

 

Precis som i den föregående produktionen ligger pianot i denna produktion långt fram i mixen  

samt brett i ljudbilden, vilket ger plats för bl.a. sången som hålls centrerad genom verserna. 

Sången har man dock breddat ut med flera panorerande inspelningar i låtens förrefräng, vilket 

skapar en bredare ljudbild. Förutom detta innehåller sången en större mängd rumsklang vilket 

ger den djup i mixen. Ledmelodin i refrängen består av ett antal olika syntar som spelar i olika 

oktaver, där samtliga är placerade brett i stereobilden samt långt fram i mixen. 
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Effekter 

Se bilaga 1. 

 

Ljudsyntes 

Den första ljudsyntes som förekommer i denna produktion är den bas som hörs i andra delen 

av första versen. Denna bas fyller upp en stor del av produktionens låga frekvensregister, men 

innehåller även en typ av distorsion som får den att höras tydligare bland alla de andra 

samspelande elementen. I förrefrängen kan man även höra en synt som till en början ensamt 

spelar tillsammans med sången. Denna synt har en kort decay men starkare attack och spelar 

ackord i arpeggio.  

 

I refrängen kan man även i denna produktion höra liknande ledmelodisyntar som i Wake Me  

Up, där flera syntljud tillsammans spelar samma melodi i olika oktaver. De två syntar som  

tydligt framträder är båda processerade med distorsion och använder sig av vibrato på vissa  

utvalda toner.  

Hey Brother 

Hey Brother släpptes den 9:e oktober 2013 som singel, och även denna produktion  

förekommer på Avicii’s debutalbum True. Produktionen är skriven av Ash Pournouri, Salem  

Al Fakir, Veronica Maggio, Vincent Pontare samt Tim Bergling. Även på denna produktion  

är Tim Bergling skriven som ensam producent. Låten är 4 minuter och 15 sekunder lång,  

tempot ligger på 125 BPM och den är skriven i tonarten G moll.  

 

 
Figur 5. Ljudhändelsechema för Hey Brother. 

 

Denna produktion börjar med ett två takter långt intro bestående av en sologitarr som spelar  

åttondelsnoter av tonen G i två oktaver. Efter dessa två takter introduceras sång, och gitarren  
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utökas med en rytmgitarr. Dessa element hörs tillsammans fram till takt 19 där en bastrumma  

och en bas introduceras. Gitarren börjar här spela mera rytmiskt istället för de tidigare  

utdragna ackorden. Versen fortsätter på detta sätt ända fram till takt 35, där den övergår till en  

förrefräng där ett piano, violiner, hi-hat samt tamburin tillkommer. Produktionens 14 takter  

långa förrefräng börjar vid takt 49, där även låtens ledmelodi introduceras. Här börjar pianot  

spela åttondelsnoter och en handklapp håller rytmen på varje taktslag. För att signalera att man  

kommer närmare refrängen filtreras de låga frekvenserna långsamt ut och ett white noise-  

sweep leder lyssnaren in i den första refrängen. 

  

Den 16 takter långa refrängen består av ett flertal olika instrument. Ledmelodin spelas på ett  

instrument som skulle kunna tolkas som ett blåsinstrument blandat med en synt. Piano samt 

bas spelar en 4 takter lång ackordföljd i åttondelsnoter som repeteras om och om igen genom 

hela refrängen. Det rytmiska lagret består av en bastrumma, en handklapp samt en hi-hat som 

spelar samma rytm genom hela refrängen. Pianot som spelade i förrefrängen förekommer även 

här. Refrängen avslutas med reverb-tail under två takter, och leder därmed in i andra versen.  

Andra versen som börjar vid takt 75 innehåller samma element som första versens andra del,  

dvs. rytmgitarr i stereo, bas, sång samt bastrumma. Man kan även höra en handklapp mellan 

varje taktslag.  

 

Den andra versen är uppbyggd på samma sätt som den första versen med få  

variationer i olika slagverk som t.ex. hi-hats. Förrefräng nummer två består, till skillnad från 

den första, av en bastrumma, samt en större handklapp (stadium clap) på varje taktslag. Även 

den andra refrängen är uppbyggd som den första. Däremot försvinner bastrumman under de 

fyra sista takterna istället för endast under den sista takten. Produktionen avslutas med flera 

olika white noise-effekter.  

 

Melodi och harmoni   

I denna produktion används samma ackordgrupp fast i olika följder. Verserna består av två  

olika ackordföljder där den första består av följande ackord; Gm, D#, A#, F och Gm. Den  

andra ackordföljden består av samma ackord men i annan ordning. Dessa två fraser repeteras  

genom verserna men varieras i låtens förrefräng där man hör ackordföljden; Gm, D#, A#, och  

ett inverterat Dm. Denna ackordföljd repeteras två gånger, och går sedan tillbaka till versernas  

andra ackordföljd; F, A#, D#, F och Gm.  
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I refrängerna varieras ackordföljden igen, och här kan man höra; Gm, D#, F, Gm, A#, och ett 

inverterat Dm, vilket repeteras genom refrängerna. Sångens melodi i verserna följer två olika 

melodifraser som repeteras. I förrefrängen introduceras en ny fras som repeteras två gånger, 

och avslutas med samma melodifras som även förekommer i versernas slut. Refrängens 

ledmelodi liknar sångens första melodifras i förrefrängen, fast innehåller en del variationer 

som gör den lite mer avancerad. Denna 8 takter långa melodi repeteras om och om igen genom 

hela refrängen.  

Dynamik och textur 

I början av denna produktion finner man endast två element, gitarr samt sång. Detta skapar en  

lugn stämning som i andra delen av verserna förändras pga. att gitarren använder sig av en  

snabbare rytm samt att trummor och bas tillkommer. I produktionens förrefräng sänks  

dynamiken, bara för att öka på nytt ju närmare refrängen man kommer. 

 

Ljudbild  

Ljudbilden i denna produktion är uppbyggd på liknande sätt som de tidigare produktionerna.  

Centrerat i mitten förekommer basen samt flera av de rytmiska elementen, bl.a. bastrumma,  

tamburin och hi-hat (figur 6). Dessa element ligger långt fram i mixen tillsammans med  

virveltrumman som hörs i refrängen som även denna hålls centrerad i mono. Virveltrumman  

har dock kompletterats med en snap som är något panorerad till höger, alternativt processerad  

med haas-effekten som dubblerar signalen och fördröjer ena sidans signal vilket ger en bred  

stereobild av ljudet, vilket utgör den bredd som syns i figur 6. Denna effekt verkar även ha 

använts på handklappen som förekommer i förrefrängen, vilket även ger denna en stor bredd i 

ljudbilden samt ett djup i mixen med hjälp av en större mängd rumsklang. 
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Figur 6. Visuell ljudbild för Hey Brother. 

 

De olika gitarrerna och pianot som förekommer på flera ställen under produktionens gång är  

alla placerade långt fram i mixen samt brett utspridda i ljudbilden. Detta ger plats åt sången  

som hålls centrerad genom hela produktionen, med vissa fraser och stämmor dubblerade i  

stereo. Sången är även i denna produktion processerad med en större mängd rumsklang än  

flera av de andra elementen. Även refrängens mest prominenta ledmelodisynt har centrerats i  

mitten av ljudbilden och innehåller en större mängd rumsklang.  

 

Effekter   

Se bilaga 2.  

Ljudsyntes 

Flera instrument i denna produktion verkar vara akustiska, alternativt programmerade i s.k.  

romplers, med vilka man kan programmera akustiska instrument med hjälp av MIDI-

information. 

The Days 

The Days är skriven av Robbie Williams, Salem Al Fakir, Vincent Pontare samt Tim Bergling.  

Till skillnad från de tidigare produktionerna är denna producerad av Vincent Pontare, Salem  

Al Fakir samt Tim Bergling. Denna låt är 4 minuter och 38 sekunder lång, går i tempo 127  
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BPM samt är i tonart C-dur.  

 

 
Figur 7. Ljudhändelseschema för The Days. 

 

Produktionens intro börjar med fyra takter gitarr, samt en melodifras spelad av en synt som  

kompletterar gitarren under de senare två takterna. Efter det korta introt introduceras sången  

och dessa tre element spelar tillsammans fram till takt 13 då en bastrumma, virveltrumma och  

en hi-hat introduceras. Dessa element spelar tillsammans till takt 21 då låten övergår till 

förrefräng. Här ändras ackordföljden och gitarrens höga frekvenser filtreras ner. Ett piano  

introduceras och tar över gitarrens tidigare del i frekvensspektrat. Här tar man även bort  

bastrumman och en snap tar över virveltrummans plats på vartannat taktslag. Dessa element  

spelar tillsammans till takt 29 där refrängen börjar. Denna refräng spelas dock till en början  

10 takter utan trummor, vilket gör det svårt att avgöra om det verkligen är produktionens  

refräng eller uppbyggnad inför refräng. Här har gitarren filtrerats upp igen, samtidigt som  

pianot filtrerats ned, vilket betyder att de instrumenten därmed har bytt plats i frekvensspektrat  

igen. Den “riktiga” refrängen som man hör vid takt 39 innehåller samma instrument som den  

föregående sektionen, med tillägg av en bastrumma och en synt som spelar ackord i arpeggio.  

Den andra versen vid takt 49 börjar med ett kort intro som består av samma instrument som 

det första introt, dvs. gitarr med kompletterande melodisynt. Resten av den andra versen följer  

samma mönster som den första versen förutom små skillnader i trummor samt trumfills. Även  

förrefäng nummer två samt den andra refrängen är strukturerade på samma sätt som de  

första.  

 

Efter halva takt 94 introduceras produktionens enda brygga. Här introduceras produktionens  

ledmelodi. Bryggan spelar i 16 takter fram till halva takt 110 där den tredje refrängen börjar.  

Denna refräng innehåller samma element som de tidigare två refrängerna, med undantaget av  

att sången har bytts ut mot ledmelodisyntar. I denna refräng kan man även höra en orgel som  

spelar svagt i bakgrunden. Den tredje refrängen är även dubbelt så lång som de två tidigare,  
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dvs. 32 takter lång. För att skapa variation höjs melodisynten en oktav efter halva refrängen  

vid halva takt 126. Produktionen avslutas vid halva takt 142 med en ca. två takter lång  

uttoning av ledmelodisynten.  

 

Melodi och harmoni   

Introt och den första versen följer en ackordföljd på fem ackord, C, G, F, Em, Am, som  

repeteras. Dessa byts ut i förrefrängen mot F, G, Am som repeteras ända fram till refrängen där  

ackordföljden varieras än en gång. Denna gång ser ackordföljden ut som följande; F, C, G Am  

och denna repeteras genom alla refränger, inklusive den långa uppbyggnaden till den tredje  

refrängen.  

 

Sångens melodi i versen följer en två takter lång melodislinga, som följs av en synt som  

“svarar” på sången i en typisk ”call and response” stil. Denna svarar även med en två takter 

lång melodislinga där rytmen följer sångens rytm, fastän synten inte spelar exakt samma toner.  

I förrefrägen ändras sångens melodi till en annan två takter lång melodislinga som repeteras  

med mindre variationer. I refrängen använder sig sången sig av ännu en ny två takter lång  

melodislinga som repeteras tre gånger och varieras i den fjärde repetitionen. Denna repetition  

repeteras även två gånger.  

 

Dynamik och textur 

Introt och första versen innehåller väldigt få element, vilket skapar ett visst lugn. Energinivån  

ökar dock i förrefrängerna, eftersom flera element tillkommer och hjälper till att bygga upp 

mot refrängerna. Refrängen är uppdelad i två delar, där den första delen inte innehåller 

trummor och därmed har en lägre energinivå, men dock högre än i förrefrängen. Detta gör det 

svårt att veta om denna del skall ses som en refräng, eller som en uppbyggnad mot refräng.  

I bryggan efter den andra refrängen går energinivån ner, men byggs sakta upp igen inför den  

tredje och kanske största refrängen. Här introduceras som sagt flera ledmelodisyntar som tar  

över sångens plats.  

Ljudbild 

Som vi kan se i figur 8 så är de flesta rytmiska instrument i denna produktion centrerade i 

ljudbilden eftersom bl.a. bastrumma, virveltrumma, hi-hats och cymbaler är placerade i mono. 
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Shakern som man hör i andra versen är dock brett utspridd i stereo eftersom den spelar på 

samma taktslag som hi-haten. 

 

 
Figur 8. Visuell ljudbild för The Days. 

 

Produktionens harmoniska lager, i detta fall gitarr och piano, är precis som i de föregående  

produktioner långt fram i mixen samt placerade brett i ljudbilden för att ge plats åt sången  

som även här är centrerad i mono. Sången i denna produktion verkar vara processerad med en  

större mängd eko, vilket tydligt kan höras efter dess olika fraser.  

 

De olika melodisyntarna har sina egna platser i ljudbilden. Den första melodislingan som man  

kan höra i introt är centrerad, men är processerad med en stor mängd rumsklang som skapar  

en viss bredd. Ledmelodin som förekommer i den tredje refrängen består av åtminstone två  

olika syntar, där den ena är bredare placerad i ljudbilden än den andra.  

Effekter 

Se bilaga 3.  

Ljudsyntes 

Denna produktion innehåller några olika digitalt producerade element. Synten som spelar  

tillsammans med gitarren i verserna består av en snabb attack som filtreras ned vilket ger ett  

snabbt och kort ljud. Den är även processerad med en mängd rumsklang och ett eko som ger  

en rytmisk känsla.  
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Basen som förekommer i verserna samt i refrängen fyller upp de låga frekvenserna, men  

verkar vara processerad med distorsion. Även melodisyntarna som förekommer i tredje  

refrängen verkar vara processerade på liknande sätt, eftersom de är så skarpa i sin ton och  

utmärker sig bland de andra elementen. 
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Resultatanalys 

I resultatanalysen presenteras mönster och samband mellan de olika egenskaperna i de fyra 

produktionerna. Varje egenskap har sin egen underrubrik. I detta arbete hör följande 

egenskaper till musikaliska kännetecken; struktur, instrumentering, melodi och harmoni samt 

dynamik och textur. De produktionstekniska kännetecknen består av egenskaperna ljudbild, 

effekter samt ljudsyntes.  

 

Struktur 

Alla produktioner följer en liknande struktur innehållande ett intro, vers, förrefräng, refräng  

samt repetition av denna struktur. Dessa olika sektioner varierar till viss del i längd (antal  

takter) mellan de olika produktionerna, men man hör en tydlig skillnad mellan de olika  

sektionerna i samtliga produktioner.  

 

Produktionernas struktur skiljer sig dock åt till viss del. Till exempel The Days använder sig av 

tre refränger till skillnad de tre övriga som endast innehåller två refränger. The Days använder 

sig även av en brygga som inte förekommer i de resterande produktionerna. 

 

Instrumentering 

Genom att studera analysens ljudhändelsetabeller kan man tydligt se likheterna i  

instrumentering mellan de olika produktionerna. Det rytmiska lagret består i samtliga  

produktioner av en bastrumma samt en offbeat hi-hat. Resten av elementen i det rytmiska  

lagret varieras till viss del mellan produktionerna.  

 

Det harmoniska lagret består genomgående av ett piano, vilket många skulle uppfatta som ett  

av Avicii’s kännetecken. Alla produktioner förutom You Make Me innehåller även en  

rytmgitarr.  

 

Baslagret består genomgående genom alla produktioner av basinstrument, både akustiska  

samt elektroniska. Dessa liknar varandra väldigt mycket mellan produktionerna, men ingen av  
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basljuden utmärker sig på något speciellt sätt som skulle kunna förknippas med just Avicii’s  

produktioner.  

 

Det finns även likheter i det melodiska lagret, där samtliga produktioner innehåller sång i  

verserna samt syntar som spelar ledmelodi i iallafall en av produktionens refränger. 

  

Melodi och harmoni 

Det är svårt att hitta ett genomgående mönster inom de melodiska samt harmoniska  

egenskaperna eftersom de olika produktionerna varierar till stor del i ackordföljder samt  

melodifraser på flera olika sätt. Vi kan dock se att en stor mängd repetition sker av de olika  

ackordföljderna samt melodifraserna, men ett genomgående klart mönster har inte kunnat  

definieras. En intressant upptäckt som dock har hittats är att ledmelodierna i refrängerna i  

samtliga produktioner börjar på samma ton som den första bastonen.  

 

Dynamik och textur 

Dynamiken i produktionerna varierar en hel del mellan produktionerna. Det man dock kan  

höra i samtliga produktioner är att spänningen ökar efter hälften av verserna, då Avicii ofta  

ökar mängden rytmiska element just här, som han sedan tar bort igen i förrefrän-sektionerna  

där spänningen i samtliga produktioner minskar. Refrängerna innehåller alltid flest element, 

och dessa upplevs därför som den fylligaste delen av samtliga produktioner.  

 

Ljudbild 

Ljudbilden i de olika produktionerna liknar varandra till stor del. Genom att studera figurerna 

kan vi se att flera element är placerade på samma ställen i ljudbilden i samtliga produktioner. 

Piano och gitarr (förutom i You Make Me) som hör till det harmoniska lagret är i samtliga 

produktioner placerade brett i ljudbilden samt långt fram i mixen.  

 

Bastrumma och bas hittar man genomgående centrerade i mono, vilket kan förklaras med att  

man vill förhindra fasproblem bland de låga frekvenserna då låten skall spelas på större  

ljudsystem som ofta endast spelar i mono.  
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Sången är i samtliga produktioner processerad med en mängd rumsklang samt eko, och är  

centrerad i mitten av ljudbilden. I en del av produktionerna innehåller dock sången flera lager  

av stämmor, och då har dessa placerats brett ut i ljudbilden.  

 

Resten av elementen har ingen speciell plats som förekommer genom alla produktioner, utan  

dessa varieras.  

 

Effekter 

Samtliga produktioner innehåller olika former av white noise-effekter. Dessa är dock inte  

alltid hörbart lika eller processerade på samma sätt men de liknar varandra genom  

produktionerna. Dessa förekommer ofta vid övergångarna mellan produktionernas olika  

sektioner.  

 

Frekvensfiltreringar av olika element kan även höras i samtliga produktioner. Även dessa kan  

man höra vid övergångar mellan olika sektioner. Ett väldigt specifikt exempel på dessa är att  

Avicii i samtliga produktioner filtrerar ut produktionernas låga frekvenser i takterna före  

refränger.  

 

Samtliga produktioner består även av en uttonande rumsklang (fade out) som avslutar låtarna.  

Dessa liknar varandra väldigt mycket, och verkar bestå av en automatiserad ökning av  

rumsklang av de elementen som spelar precis före avslutet av produktionerna och som sedan  

klingar ut under några sekunder.  

 

Sidechain är en annan effekt som används genom samtliga produktioner. Denna effekt skapar  

en pumpande känsla bland de melodiska elementen genom att en volymautomation sker på  

samma taktslag som bastrumman spelar.  

 

Ljudsyntes 

Ljudsyntesen mellan produktionerna varieras ganska rejält. Flera av syntarna som spelar  

ledmelodier i refrängerna liknar varandra i sound och processering, men dessa typer av syntar 

förekommer inte genomgående i alla produktioner som analyserats.  
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet består först av en kort sammanfattning och diskussion av forskningens 

resultat. Därefter diskuteras för- och nackdelar av analysmetoder samt förslag på fortsatt 

forskning 

 

I de analyserade Avicii-produktionerna finns flera hörbara kännetecken som liknar varandra 

produktionerna emellan. Inom så gott som alla egenskaper som analyserats (struktur, 

instrumentering, melodi och harmoni, ljudbild, effekter och ljudsyntes) finns likheter. Man kan 

se att instrumenteringen (samt musikaliska lager) ligger varandra mycket nära i varje 

produktion. Det finns även likheter i hur de olika elementen är placerade i ljudbilden.  

Den egenskap som mest varieras mellan produktionerna är melodi och harmoni där det är svårt 

att hitta exakta mönster i hur melodierna är konstruerade samt hur Avicii använder sig av 

ackordföljder.  Däremot kunde man se återkommande repetitioner av melodislingor och 

ackordföljder. 

 

Min analys har endast jämfört ett litet urval av Avicii’s produktioner enligt de regler som 

upprättats under urval och avgränsningar, vilket betyder att resultatet skulle kunna bli 

annorlunda om man analyserar alla Avicii’s produktioner eller med ett annat urval av 

produktioner.  

 

Som nämnts i metodavsnittet har jag i denna uppsats använt mig av ett antal olika  

tillvägagångssätt för att analysera Avicii’s musik. Genom att kombinera en analys av de 

egenskaper som Alan Moores (2010) nämner med Gunnar Ternhags (2009), Nick Collins 

(2013) och David Gibsons (2005) förslag på tillvägagångssätt att analysera musik har jag 

skapat en egen analysmetod som jag tycker har fungerat bra. För att analysera denna typ av 

musik som blandar akustiska och elektroniska instrument behövdes flera typer av 

analysmetoder.  

 

Vid sökandet av teori, tidigare forskning och analysmetoder hittade jag flera förslag på  

analysmodeller för housemusik. Dessa modeller fokuserade dock mycket på äldre och mer  

traditionell housemusik som främst består av loopar samt samplat material. Dessa  
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motsvarade dock inte riktigt den typ av musik som Avicii har producerat och som skulle  

analyseras i denna uppsats. Ljudhändelsebeskrivningar tillsammans med djupdykning i vissa 

utvalda egenskaper kändes som ett bättre val av analysmetod. Jag ansåg att detta på ett bättre 

sätt kunde svara på mina forskningsfrågor. Det är svårt att komma fram till exakta resultat som 

kan visa på exakta mönster i alla de egenskaper som valts ut att analyseras. Bl.a. gick jag in 

med inställningen om att jag troligtvis skulle kunna se ett visst mönster inom egenskapen 

melodi och harmoni, men det visar sig att detta var en svår egenskap att analysera i Avicii’s 

musik på grund av den stora variationen mellan produktionerna.  

 

Pga. av sättet att dela upp de olika egenskaperna i underrubriker måste viss text repeteras flera 

gånger om. Detta kan göra att läsningen blir tyngre än om man hade organiserat texten genom 

att slå ihop flera egenskaper under en rubrik, eller en enda lång analys som exemplen hos 

Ternhag (2009) och Von Appen (2017). Nackdelen med detta sätt är att det blir svårt att hitta 

information om en viss egenskap i en specifik produktion. Det gör det även svårare att jämföra 

egenskaperna mellan produktionerna. 

 

Med denna forskning hoppas jag att andra musikproducenter inom liknande genrer skall få en  

bättre bild av hur en framgångsrik producent som Avicii skriver och producerar sin musik. Ett 

förslag för fortsatt forskning är att analysera egenskaper i Avicii’s musik och jämföra dessa 

med egenskaper i andra liknande artisters produktioner. På detta sätt skulle man kunna ta fram 

kännetecken som är unika för just Avicii. Detta var dock inte ett av mina mål i denna uppsats, 

men dessa forskningsresultat skulle kunna utgöra grund för en sådan typ av forskning. 

 

Ett annat förslag för fortsatt forskning skulle kunna vara att ta reda på hur Avicii’s musik har 

utvecklats under hela hans karriär. Detta skulle kunna göras genom att välja ut ett antal låtar ur 

olika tidsperioder och försöka hitta likheter och skillnader mellan dessa.  

 

Eftersom det inte verkar finnas så omfattande forskning i genrer där man blandar elektroniska 

och akustiska instrument så skulle även detta område utgöra en grund för fortsatt forskning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Wake Me Up – Ljudhändelseschema och visuell ljudbild 

 

 
Figur 1. Ljudhändelseschema för Wake Me Up. 

 

 
Figur 2. Visuell ljudbild för Wake Me Up. 
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Bilaga 2 - You Make Me – Ljudhändelseschema, visuell ljudbild och 

effekter 

 

 
Figur 3. Ljudhändelseschema för You Make Me. 

 
Figur 4. Visuell ljudbild för You Make Me. 

 

Effekter 

Det första som hörs i denna produktion är ett pianoackord som under två takter långsamt ökar  

i volym och tonas in (fade in) i introt. Denna effekt används ofta inom housemusik för att  

skapa snygga övergångar precis före introt eller mellan produktionens olika sektioner. Precis  

som i Wake Me Up används även i denna produktion ett antal white noise-effekter vid de olika  

övergångarna. Vid övergångarna mellan vers och förrefräng samt mellan förrefräng och  

refräng använder Avicii sig av samma filtertekniker som i föregående produktion. Vid  

refrängens slut ökar bl.a. pianots rumsklang. Denna minskar sedan i volym under versen samt  
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i det korta outrot där rumsklangseffekten kompletteras med en så kallad impact-effekt som  

främst hörs i de låga frekvenserna. 

Bilaga 3 – Hey Brother - Ljudhändelseschema, visuell ljudbild och 

effekter 

 

 
Figur 5. Ljudhändelsechema för Hey Brother. 

 

 
Figur 6. Visuell ljudbild för Hey Brother. 
 

Effekter 

Denna produktion använder sig av flera olika typer av white noise-effekter i övergångarna  

mellan de olika sektionerna. För att förstärka dessa övergångar används även ljudet av  

intonande cymbaler, vilket ger en uppbyggande effekt. Vid övergången mellan vers och 

förrefräng kan man höra en ljudeffekt (i det låga frekvensregistret), som snabbt sjunker i 

frekvens och skapar en sub drop-effekt. Samma effekt används även vid andra övergångar. 

 

Precis som i de föregående produktionerna använder Avicii sig av flera olika frekvensfilter i  

övergångarna mellan de olika sektionerna. En version av detta kan höras i takterna genast före  



  36 

refrängen, där instrumentens låga frekvenser filtreras ut, bara för att komma tillbaka igen. 

Även i uppbyggnaden mot refräng används ett lowpass-filter på ledmelodisynten, som sakta 

släpps upp och försvinner i takten precis före refrängen.  
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Bilaga 4 – The Days - Ljudhändelseschema, visuell ljudbild och 

effekter 

 

 
Figur 7. Ljudhändelseschema för The Days. 

 

 
Figur 8. Visuell ljudbild för The Days. 

 

Effekter 

Denna produktion använder sig av liknande effekter som de föregående produktionerna.  

Mellan övergångarna kan man än en gång höra de typiska white noise-effekterna, fast i denna  

produktion hålls de något kortare. Frekvensmanipulation med hjälp av filter på enskilda  

element är också rikligt förekommande. Dessa kan man höra vid t.ex produktionens förrefräng 

där pianots höga frekvenser långsamt filtreras upp, samt en liknande filtrering av  

melodisynten vid uppbyggnaden till tredje refrängen. Avicii använder sig av en likadan  

filtrering av alla element vid takterna före den tredje refrängen. Ledmelodisynten i tredje  

refrängen introduceras även med en kort intoning med hjälp av rumsklang, vilket ger en  

känsla av svep direkt in i melodin.  


