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Abstract 
I denna studie undersöks musikaliskt hörbara kännetecken i Alan Walker’s fonografiska 

verk. Syftet med denna studie var att bidra med en större förståelse för hur en 

professionell producent, som Alan Walker, arrangerar sina produktioner och kan därför 

ses som ett hjälpmedel för musikproducenter som vill utveckla sina produktioner inom 

elektronisk dansmusik. För att få djupare kunskap om musikaliskt hörbara 

kännetecken i Alan Walker’s verk har fyra produktioner ur Alan Walker’s diskografi 

analyserats. Detta med en form av musikanalys som innefattar 

ljudhändelsebeskrivningar som har kompletterats med ljudhändelsescheman. De 

musikaliska aspekter som analyserades var rytm, harmoni, melodi, ljudbild, klangfärg, 

instrumentation, struktur och arrangemang. Resultatet visar på att det finns likheter 

mellan de olika verken i flera aspekter, framför allt i rytm och instrumentering. 
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1. Inledning 

Som tonåring hade jag ett stort intresse av datorspel. En av mina personliga höjdpunkter var 

när jag och mina vänner åkte till Jönköping för att spela datorspel från morgon till kväll på 

Dreamhack. Dreamhack är ett evenemang där spelintresserade personer träffas och spelar 

olika datorspel med varandra under fyra dygn (Dreamhack, 2019). Jag minns tydligt 

Dreamhack år 2014, då jag blev introducerad till den norska producenten Alan Walker. 

Hans låt Fade fångade allas uppmärksamhet och spelades frekvent i lokalerna under hela 

evenemanget. Låten spred sig fort och blev en stor hit inom gamingkulturen. Kort därefter 

blev Alan Walker signad till MER Recordings där låten Fade blev omarbetad och sång lades 

på samt släpptes på nytt under namnet Faded (MER, 2019). Efter detta har Alan Walker gjort 

succé inom elektronisk dansmusik och har idag över nio miljarder streams på olika 

plattformar samt spelar på utsålda arenor världen över (ibid). 

 

När mitt intresse för Alan Walker’s musik väcktes, upplevde jag att hans verk var annorlunda. 

Men vad är det för faktorer som gör hans produktioner speciella? Detta är något jag vill skapa 

en större förståelse om. 

 

Det har tidigare forskats kring världskända producenter och deras fonografiska verk 

(Broström, 2016 & Granqvist, 2019). I ett urval av Max Martin’s verk fann man specifika 

musikaliska kännetecken, där belystes ett mönster att verkens verser var mer drivande än 

verkens förrefräng (Broström, 2016). Alan Walker engagerar sig inom EDM genre 

(Matt, 2018) vilket även kända producenten Avicii gjorde. Avicii’s fonografiska verk har vid 

tidigare tillfällen blivit föremål för forskning (Granqvist, 2019). 

 

Vid tidigare tillfällen har det lyfts fram att en mer djupgående analys krävs för att skapa en 

större förståelse kring producenters musikaliska kännetecken (Broström, 2016). Denna 

kunskapslucka är något jag avser att undersöka genom att analysera Alan Walker’s 

fonografiska verk. 
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1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse om de musikaliskt hörbara 

kännetecknen i Alan Walker’s fonografiska verk. Med tanke på Alan Walker’s stora framgång 

så kan denna studie ses som ett hjälpmedel för de musikproducenter som vill utveckla sina 

produktioner inom elektronisk dansmusik.  

 

Ovanstående syfte har lett till följande frågeställning: 

• Vilka musikaliskt hörbara kännetecken finns i Alan Walker’s fonografiska verk? 

1.3 Omvärldens syn på Alan Walker’s 

produktioner 

För att veta vad som skall analyseras i denna studie har jag granskat olika recensioner samt 

videoklipp för att få en större förståelse om hur omvärlden uppfattar Alan Walker’s 

produktioner.  

1.3.1 How to sound like Alan Walker 

I ett Youtubeklipp skapat av användaren Composerily framkommer en förklaring över olika 

element som han anser Alan Walker’s produktioner innehåller och vad som kännetecknar 

producentens ”sound”. Detta gör Composerily genom att skapa en låt och försöka efterlikna 

vad han anser att en Alan Walker produktion består av. Denna satiriska video är humoristiskt 

gjord men bidrar ändå med en god förklaring över vad han anser känneteckna Alan Walker’s 

sound (Composerily, 2017). 

 

Vad Composerily anser känneteckna Alan Walker’s rytm i sina produktioner är till stor del en 

kompressions-effekt som kallas sidechain. Vad denna effekt gör är att på varje taktslag så 

trycks ljuden som har denna effekt på sig ner i volym och lämnar utrymme i mixen åt 

bastrumman. Vidare förklarar användaren att påverkan av denna effekt skapar själva svänget i 

Alan Walker’s produktioner (ibid). 
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1.3.2 Recension av Albumet Different World 

På hemsidan Muzikspeaks har en recension om Alan Walker’s album Different World gjorts. 

Författaren går där igenom albumets verk och recenserar dessa. Nedan följer citat ur denna 

recension. 
 

It’s clear that Walker likes to use real sounds to enhance the soundscapes he creates, which really add to the 

ambience throughout the record – it might just be one of the saving graces of the record, making him stand out 

from so many other EDM producers. (Matt, 2018) 

 

Some of the best tracks on the record include: ‘I Don’t Wanna Go’ (featuring Julie Bergan) with its really 

interesting, low vocals throughout the verses before breaking out into a wonderfully powerful chorus yet it’s 

obviously very Alan Walker in style, with the almost bubbly synths. (ibid) 

 

Unfortunately, ‘Alone’ is nothing more than a solid album track, that I am certain fans will love, but it’s not the 

most memorable track, by far, despite the typical Alan Walker-style synth breaks. (ibid) 

2. Teori 

Ett fonografiskt verk är en term som används vid musikanalys. I boken Vad är det jag hör?: 

Analys av musikinspelningar skriver Gunnar Ternhag (2009) att alla låtar oavsett genre bör i 

en musikanalys bedömas som fonografiska verk (Ternhag, 2009:39). 

 

Fonografiska verk är ljud-konstruktioner skapade av ljudinspelningar i ett estetiskt och 

konstnärligt syfte, snarare än i ett dokumenterande syfte. Fonografiska verk kan inte 

framföras live, de är musik vi enbart kan granska genom en autentisk uppspelning (Brown, 

2000:363). 

 

I boken Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song lyfter Allan Moore 

(2012) fram olika musikaliska aspekter som används när man analyserar populärmusik. 

Tre centrala begrepp som han nämner är funktionella lager, soundbox och klangfärg. 
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2.1 Funktionella Lager 

Moore förklarar att i det flesta fall inom populärmusiken så kan man bryta ner dessa 

funktionella lager i fyra olika delar. 

2.1.1 Explicit beat layer 

Detta lager har funktionen att skapa ett sväng i produktionen, består exempelvis av trummor 

eller andra typer av rytmiska instrument och brukar oftast ha en ospecificerad tonhöjd 

(Moore, 2012:20). 

2.1.2 Functional bass layer 

Även detta lager har en stor funktion när det kommer till själva svänget i en produktion som 

befinner sig i det låga frekvensregistret, och består oftast av någon form av basinstrument. 

Förutom svänget så bidrar det till produktion med störst del att sammansätta grundtonens 

harmonier på ett eller fler sätt (ibid). 

2.1.3 Melodic layer 

I detta lager samlas alla melodiska element där det vanligtvis innehåller fler olika melodiska 

delar, såsom sång men även en stor del av olika instrument såsom elgitarr, piano, 

soloinstrument etcetera. Moore säger att detta lager har en stor påverkan på en produktions 

musikstil och är oftast det lager som lägger sig på lyssnarens minne (ibid). 

2.1.4 Harmonic filler layer 

Detta lager har till uppgift att fylla frekvensregistret mellan basregistret och diskantregistret. I 

detta lager befinner sig den största spridningen av instrument, såsom kompgitarr, orgel, piano, 

blåsinstrument med flera. Moore menar på att detta lager är det som har störst påverkan på en 

produktions musikstil (Moore, 2012:21). 

2.2 Soundbox 

Soundbox är ett hjälpmedel för att visuellt kunna visa en representation av ljud i en mix 

genom att placera element inom en slags tredimensionell låda (Moore, 2012:30). 
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Figur 1. Soundbox från Allan Moore (2012:35) 

 

I figur 1 ovan ges en förklaring på hur en mix kan se ut visuellt. Placering av element på 

höjden representerar frekvensområdet, där de element som har en lägre frekvensåtergivning 

befinner sig lägre i soundboxen och de som har en högre frekvensåtergivning befinner sig 

högre. Placering av element på bredden representerar dess position i mixen. Man kan se på 

figur 1 ovan att gitarr och cymbaler är positionerad till höger, basinstrument, trummor och 

sång i mitten och slutligen piano och tamburin till vänster. Placering av element på djupet 

representerar ljudets distans i mixen, där det element med exempelvis lägre volym i mixen 

placeras längre bak i soundboxen och det med högre volym placeras närmare. 

Volym är dock inte enbart den faktorn som bestämmer ljudets distans. Det kan även vara 

faktorer som frekvensomfång samt dynamik (Moore, 2012:30–44). 

2.3 Klangfärg 

Moore förklarar att klangfärg är en slags karaktär av en ljudkälla. Ett exempel som tas upp är 

skillnaden på klangfärgen mellan pop och rock. Han förklarar att i en stereotypisk rocklåt 

brukar de finnas till exempel distade elgitarrer och i en stereotypisk poplåt till exempel 

stråkar. Moore menar även att klangfärg inte bara är själva effekterna på ett visst instrument, 

utan även personen som spelar instrumentet har en påverkan av klangfärgen (Moore, 

2012:45). 
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I boken Understandning and Crafting the Mix beskriver William Moylan (2014) att klangfärg 

är något vi människor uppfattar som en helhetsbild av ett specifikt ljud, något som vi tror är 

enskilda ljudkällor trots att flera olika faktorer påverkar det vi uppfattar. Fastän många 

frekvenser är närvarande så tenderar vi människor att undermedvetet sammansätta dessa till 

en enskild textur. Detta är något som Moylan förklarar som sammanflätning (fusion). Han 

menar att vi människor sammanflätar de delar som är harmoniskt relaterade till 

grundfrekvensen, men även övertoner som är avlägset relaterade till grundtonen, till en och 

samma ljudkälla. Fusion mellan två olika klangfärger (två olika ljudkällor) kan ske under de 

rätta omständigheterna. Ifall flera ljudkällor har samma anslag, eller är nära varandra 

harmoniskt, så är det med stor sannolikhet att man uppfattar det som en enskild ljudkälla. Ju 

mer komplex en ljudkälla är, desto mindre chans finns det att en sammanflätning av andra 

ljudkällor kommer ske. Ifall lyssnare känner igen en viss ljudkälla, så är minimeras chansen 

att det kommer ske någon fusion. Ljudkällor som är skapade genom ljudsyntes har större 

chans att sammanflätas med andra liknande ljudkällor, än att de sammanflätas med akustiska 

element (Moylan, 2014:23–24). 

2.4 Fonografiska verkets form 

Ett tillvägagångsätt som Allan Moore (2012) menar på är vanligt inom populärmusik är något 

som han kallar för grundläggande upprepning. Vad som menas med detta är när en sekvens av 

ackord upprepas under en viss sektion, eller ibland under hela de fonografiska verkets 

tidslinje. Denna typ av sekvensteknologi har blivit allt mer vanlig under de senaste åren inom 

populärmusik och kallas numera för ”loops” (Moore, 2012:76). 

 

Några av de mest förekommande arrangemangen av en loop är: 

 

• Fyra ackord med samma längd (där varje är varaktig en, eller ibland två takter) 

• Två ackord med samma längd (där varje är varaktig två takter, eller ibland en takt) 

• Tre ackord, varav en av dessa ackord är dubbelt så lång än de andra två (Moore, 

2012:77). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning där författarna har gjort analyser på fonografiska 

verk. Varför jag har valt just dessa är för att samtliga analyser ligger nära det 

forskningsområdet jag skriver om i denna studie. Jag har inspirerats från dessa forskningar i 

upplägget av min musikanalys. Då jag anser att det är pedagogiskt upplagt och skapar 

förståelse om analysens innehåll. 

3.1 André Doehrings analys av New For U 

I boken Song Interpretation: in the 21st-Century Pop Music som är en antologi, finns flera 

olika analyser av fonografiska verk som är skrivna av musikvetare. En av dessa analyser är 

André’s “New For U”: New for Us. on Analysing Electronic Dance Music skriven av André 

Doehring (2015). I denna analys så analyserar Doehring produktionens struktur, soundbox, 

harmoni, instrumentation.  

 

Det första som analyseras är själva “beatet” där Doehring går igenom de olika perkussiva 

elementen som hörs i produktionen och förklarar vart i ljudbilden de olika elementen är 

placerade, vilket frekvensomfång de har samt vilken funktion rytmen bidrar med (Doehring, 

2015:143). Sedan går han igenom produktionens instrumentation där han förklarar vilka 

ackord de olika elementen spelar samt vad för olika harmonier som förekommer. För att 

förklara produktionens struktur så har Doehring använt sig av ljudhändelseschema för att ge 

en överblick på produktionens takt, längd, sektion, funktion (Doehring, 2015:145). 

Utöver ljudhändelseschema så kompletteras analys av struktur med en typ av 

ljudhändelsebeskrivning för att analysera produktionens olika element på ett mer detaljerat 

plan (ibid).  
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3.2 Analys av genren EDM  

I boken Electronic Music har Nick Collins (2013) gjort en analys om elektronisk dansmusik, 

även kallad EDM. Syftet med hans analys var att försöka förstå vad en EDM-låt är för något 

på ett generellt plan. I analysen så fokuserar Collins på det olika musikaliska samt rytmiska 

elementen i en EDM-produktion. 

 

Med hjälp av ljudhändelseschema förklarar han att något som är typiskt inom en EDM-

produktion är att produktionen ofta delas in i flera olika “loops” där man successivt i 

produktionens gång adderar eller subtraherar olika typer av element som spelar i slingor 

(Collins, 2013:112–118). 

3.3 Musikproduktionsanalys av Avicii’s 

inspelningar 

Robin Granqvist (2019) har gjort en studie om Avicii’s musikaliska kännetecken som heter 

Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar (Granqvist, 2019). I denna studie har 

Granqvist gjort en musikanalys där han analyserade fyra olika produktioner av Avicii. Syftet 

med denna studie var att hitta musikaliska kännetecken som utmärker Avicii’s produktioner 

och bidra till kunskapsfältet inom elektronisk dansmusik samt populärmusik (Granqvist, 

2019:2). 

 

För att genomföra denna musikanalys valde Granqvist ut fyra olika fonografiska verk där han 

analyserade produktionernas dynamik, textur, ljudbild, effekter samt ljudsyntes. Detta med 

metoderna ljudhändelsebeskrivning, ljudhändelseschema samt en visuell presentation av mix 

(Granqvist, 2019:7). 

 

Resultatet Granqvist kom fram till var att det fanns ett antal likheter mellan de olika 

produktionerna. Man kunde se ett mönster i bland annat struktur, då samtliga produktioner 

bestod av sektionerna intro, vers, förrefräng, refräng och sedan en repetition av dessa 

sektioner. Man kunde även se en liknelse i instrumenteringen, då samtliga produktioner 

innehöll både akustiska samt elektroniska instrument (Granqvist, 2019:26–28). 
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3.4 Musikaliska kännetecken i Max Martins 

Produktioner 

Gustav Broström (2016) har gjort en studie om Max Martin’s musikaliska kännetecken som 

heter Musikaliska kännetecken i Max Martins produktioner (Broström, 2016). I denna studie 

undersöktes musikaliskt hörbara kännetecken i Max Martin’s produktioner. Syftet med denna 

studie var att bidra till kunskapsfältet genom att fylla delar av kunskapsluckan. Broström 

skriver att efterfrågan av information om Max Martin’s tekniker och musikaliska hörbara 

kännetecken var stor på olika musikforum (Broström, 2016:4). 

 

I denna musikanalys har Broström valt ut tre produktioner som är producerade samt skrivna 

av Max Martin, samt tre produktioner som är producerade och skrivna av andra producenter. 

Han jämförde sedan dessa produktioner mot varandra för att se om det fanns några 

musikaliskt hörbara kännetecken i Max Martin’s produktioner, såsom sångtext, ljudbild, rytm, 

harmoni, melodi, arrangemang, klangfärg samt instrumentation (Broström, 2016:5–8). 

 

Metoderna som användes i musikanalysen var ljudhändelsebeskrivning, för att analysera de 

hörbara kännetecknen i produktionerna. Sedan användes en komparativ metod för att jämföra 

produktionerna mot varandra (ibid). 

 

Resultatet Broström kom fram till var att det tydligt går att se en liknelse i Max Martin’s 

produktioner. Till exempel att Max Martin’s produktioner är mycket mer drivande i verserna 

än vad de är i själva “prechoursen”. Vilket inte det andra produktionerna som analyserades 

var. Man kunde även se att ljudbilden på Max Martin’s produktioner var lika varandra 

(Broström, 2016:24–25). 
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4. Metod 

I boken Vad är det jag hör?: Analys av musikinspelningar skriver Gunnar Ternhag (2009)  

om olika tillvägagångssätt man kan använda sig av när man ska göra en musikanalys. 

Ternhag beskriver att ljudhändelsebeskrivning används när man vill ta reda på vad som hörs i 

en viss inspelning (Ternhag, s.43). Eftersom jag i denna studie önskade ta reda på vad för 

musikaliskt hörbara kännetecken det finns i Alan Walker’s fonografiska verk, så användes 

ljudhändelsebeskrivning. Jag ansåg att denna metod kändes relevant för att svara på 

forskningsfrågan i denna studie. Ternhag beskriver att denna typ av analys beskrivs gärna i 

kronologisk form från början till slutet av en produktion, då det annars kan ske att 

tillvägagångssättet blir obegripligt för läsaren, då man vanligtvis lyssnar på låtar i en 

kronologisk ordning (ibid).  

 

Tillsammans med ljudhändelsebeskrivningen har även ljudhändelseschema för varje 

produktion gjorts. Detta för att ge en mer överskådlig blick över de olika produktionernas 

struktur, arrangemang och instrumentering. Användningen av ljudhändelsebeskrivning 

tillsammans med ljudhändelseschema är något som även Granqvist (2019), Doehring (2015) 

och Collins (2013) har använt sig av i sina studier. Forskning har därmed lagt en grund av hur 

forskningsområden kan analyseras, vilket även applicerades i denna studie. 

 
Figur 2. Ljudhändelseschema från Robin Granqvist (2019:11)  
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Det som har analyserats i denna musikanalys är det olika musikaliska aspekter som Moore 

(2012) och Moylan (2014) presenterat. Vilket är funktionella lager, (som består av rytm, 

harmoni, melodi), soundbox (ljudbild) samt klangfärg. 

 

Som tidigare nämndes i metodavsnittet så har även struktur, arrangemang och instrumentering 

analyserats med hjälp av ljudhändelseschema. Dessa olika aspekter tillsammans ansåg jag 

skapa en bra utgångspunkt för att kunna svara på denna studies frågeställning. 

4.1 Utförande av metod 

Det första jag gjorde var att skapa ett ljudhändelseschema för respektive fonografiskt verk. 

Med hjälp av ljudhändelseschema så ges en visuell presentation av verkens instrumentation, 

där instrumenten är lodrätt placerade i schemat utefter deras funktionella lager.  

En annan visuell del som presenteras i ljudhändelseschemat är verkets tidslinje som är 

strukturerat i takter. Med hjälp av denna tidslinje så ges en överblick av verkets struktur och 

arrangemang. 

 

Efter detta gjordes en ljudhändelsebeskrivning på verkets olika sektioner såsom intro, vers 

brygga etcetera. Varför jag delade upp ljudhändelsebeskrivningen i sektioner är för att jag var 

intresserad av att se om det fanns några likheter i de fonografiska verkens olika sektioner, och 

på så sätt kunna besvara denna studies forskningsfråga ifall det finns några musikaliska 

hörbara kännetecken i Alan Walker’s fonografiska verk. 

 

De faktorer som analyserades i ljudhändelsebeskrivningen är först och främst vad som hördes 

i verken, men även det utvalda aspekterna rytm, harmoni, melodi, soundbox och klangfärg 

som Moore (2012) och Moylan (2014) presenterat.  

 

Slutligen gjordes en jämförande analys för att se om det fanns några likheter verken emellan. 

4.2 Motivering och kritik av metod 

Eftersom utgångsläget är jag och mitt analyserande av hörbara kännetecken i Alan Walker’s 

fonografiska verk, kan det vara svårt att vara objektiv till vad som hörs i en produktion. Då 

jag tidigare lyssnat flitigt på Alan Walker’s fonografiska verk kan mitt analyserande vara olik 
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en annan som aldrig lyssnat på Walker’s verk. Detta är något som även Gunnar Ternhag 

(2009) tar upp i boken Vad är det jag hör? I en ljudhändelsebeskrivning bör forskaren vara så 

objektiv som möjligt, men eftersom analysen handlar om att tolka det hörbara i en produktion 

är det princip omöjligt att förhålla sig helt objektiv (Ternhag, 2009:43). 

4.3 Urval & avgränsningar 

Urvalet av fonografiska verk i denna studie är fyra olika produktioner där Alan Walker har 

medverkat både som låtskrivare och producent.  

 

De utvalda produktionerna följer kravet nedan; 

 

• Produktionerna skall ha minst 200 000 000 streams. 

 

En bra utgångspunkt för avgränsning av fonografiska verk för denna studie hade varit ifall ett 

antal av Alan Walker’s verk hade varit på Billboard Hot 100 under en tidsperiod, då jag ville 

analysera Alan Walker’s mest framgångsrika produktioner. Men som nu är fallet så har enbart 

låten Faded legat på Billboardlistan. Därför valde jag istället att använda mig av 

utgångspunkten att samtliga fonografiska verk skall ha minst 200 000 000 streams. Varför just 

200 000 000 är för att en stor del av produktioner som ligger på Billboard Hot 100 i nuläget 

har dessa streamingsiffror (Billboard, 2019).  

 

De fonografiska verk som valts ut för denna studie är: 

• Faded (Walker: 2015) 1 091 506 734 streams på Spotify 15-10-2019 

• Alone (Walker: 2016) 365 879 746 streams på Spotify 15-10-2019 

• Sing Me to Sleep (Walker: 2016) 242 905 207 streams på Spotify 15-10-2019 

• Darkside (Walker: 2018) 227 408 609 streams på Spotify 15-10-2019 

4.4 Etiska överväganden 

I denna studie har jag försökt sträva efter att inte bryta mot några av Vetenskapsrådets etiska 

regler gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5. Resultatanalys 

I denna musikanalys av de utvalda fonografiska verk så är utformandet genomfört på följande 

sätt; 

1. Kort presentation av verkets låtskrivare, producenter, verkets tempo och tonart. 

2. Presentation av verkets ljudhändelseschema. 

3. Ljudhändelsebeskrivning över vad som hörs under en viss sektion av verket, och sedan 

analysera aspekterna rytm, harmoni, melodi, ljudbild. 

5.1 Faded 

Faded är en av Alan Walker’s första produktioner och var den låt som startade hans karriär. 

Faded släpptes som singel den 3 december 2015 men var även med på Alan Walker’s 

debutalbum Different World som släpptes 14 december 2018. Detta verk är skriven av Alan 

Walker, Anders Froen, Gunnar Greve, Jesper Borgen. Verket är producerad av Alan Walker, 

Jesper Borgen och Mood Melodies. Sångerskan som sjunger på detta verk är Iselin Solheim. 

Verkets tonart är Ess moll och har ett tempo på 90 BPM. 

 

 
Figur 3. Ljudhändelseschema över verket Faded. Egen bearbetning. 
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5.1.1 Intro 

Under introt på 4 takter så hör man ett piano som spelar en ackordföljd i brutna ackord samt 

en ledmelodi. I bakgrunden kan man höra naturljud som påminner om fågelkvitter. Pianot 

spelar en ackordföljd av Ebm, Cb, Gb och Db. 

5.1.2 Vers 

Vid takt 5 så introduceras sång och samspelar tillsammans med pianot som nu istället spelar 

ackordföljden i fjärdedelar fram till takt 13. Sången har en tydlig efterklang som fyller upp 

verkets frekvensspektra. Vid takt 11 hörs ett noise sweep (FireWalk, 2016) som har ett låg-

passfilter pålagt och filtreras upp fram till takt 13, detta för att markera övergången till verkets 

nästa sektion. 

5.1.3 Brygga 

Vid takt 13 hörs ett impactljud (Sounds Recorded, 2016) som sakta faller ner i volym fram till 

takt 15. Utöver detta impactljud introduceras även i takt 13 bas, arpeggiosynt, pad samt en 

synt som spelar en av verkets grundmelodi. Synten som spelar denna melodi har en speciell 

klangfärg, då det låter som varje tons startpunkt är aningen utanför dess tonläge men 

successivt glider upp till den rätta tonen, denna funktion kallas även för glide. Vid takt 17 

hörs ett tydligt anslag på en ridecymbal som sedan följs upp med virvelanslag på vartannat 

taktslag fram till takt 20. Utöver detta hörs en synt som har ett låg-passfilter pålagt och 

introduceras i takt 17. Denna synt spelar ackordföljden i upptakt samt med tillägg av tre 

anslag som spelas med swing, vilket bidrar med ett gung i denna sektion. Successivt filtreras 

låg-passfiltret på synten upp, fram till takt 20. 

 

Mellan takt 20 till 21 så hörs enbart efterklangen av de olika elementen medan ett noise sweep 

med ett låg-passfilter successivt filtreras upp fram till takt 21. Mellan övergången från brygga 

till refräng hörs ett trumfill bestående av tre olika pukor. 

5.1.4 Refräng 

Vid takt 21 börjar refrängen och några nya element som introduceras är en bastrumma som 

spelar på varje taktslag, klapp som hörs vartannat taktslag samt ett flertal olika syntar som alla 

spelar samma ackord fast i ett flertal olika oktaver vilket bidrar till en stor densitetförändring i 

verket. Denna refräng består av två olika melodier, den första melodin repeteras mellan takt 

21 till 29 och den andra melodin repeteras mellan takt 29 till 37. 
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Vid takt 29 försvinner bastrumma och klapp under två taktslag, detta för att markera att 

refrängens andra del påbörjas. Förutom dessa element kan man tydligt höra en sidechain-

effekt som gör att volymen sänks på samtliga instrument vid varje taktslag och bidrar med att 

upptakten markeras tydligt och tillför med ett gung. 

5.1.5 Andra vers 

Vid takt 37 introduceras den andra versen i detta verk och ett återkommande element som 

hörs är arpeggiosynten som fanns med i verket brygga. Förutom detta hörs en synt som har ett 

låg-passfilter pålagt i bakgrunden och spelar ackordföljden i åttondelar samt sextondelar samt 

en pad som även denna ligger långt bak i mixen och spelar ackordföljden i helnoter. Ett nytt 

element som introduceras i denna sektion är en ny melodislinga som följer liknande struktur 

som syntmelodin i verkets förgående sektion fast består nu av enbart två toner. Dessa olika 

element samspelar med varandra fram till verkets andra refräng. Vid takt 45 introduceras 

basen till denna sektion vilket medför med tyngd till sektionen. Mellan takt 43 till 45 kan man 

höra hur melodislingan som först låter som en staccatopluck med ett låg-passfilter pålagt, 

succesivt filtreras upp och gör så att de låter mer distat och skrikigt. Något annat man kan 

höra mellan takt 43 till 45 är ett noise sweep med ett låg-passfilter pålagt, som succesivt 

filtreras upp och vid takt 45 hörs ett anslag på en ridecymbal. Detta sker även mellan takt 47 

och 49. 

5.1.6 Andra brygga 

Andra bryggan som påbörjar takt 49 är egentligen bara en fortsättning av verkets andra vers. 

Alla de olika element som hörs i andra versen fortsätter även att höras i denna sektion. För att 

bygga upp inför verkets andra refräng så hör man klappslag som stegrar från att först höras 

vartannat taktslag till att sedan gå över till fjärdedelar, åttondelar och sextondelar. Mellan takt 

53 till 57 så har Alan Walker delat upp sångrösten i olika samplingar för att använda rösten 

som ett instrument, denna metod är mer känd som vocal chop (ADSR, 2018). Samma typ av 

trumfill används även mellan denna brygga och refrängs övergång som tidigare använts i 

verket. 

5.1.7 Andra refräng 

Den andra refrängen som påbörjar takt 58 innehåller samma element som första refrängen. 

Undantaget i denna refräng är att genom hela sektionen så hörs bara syntmelodi 2. 
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5.1.8 Outro 

Outrot i detta verk innehåller samma element som i verkets intro, Med skillnaden i denna 

sektion att ackordföljden spelas i ritardando. 

5.1.9 Verkets ljudbild 

 
Figur 4. Soundbox över verket Faded. Egen bearbetning. 

Sammanfattning av verket 

Denna produktion är uppbyggt runt fyra ackord där mycket repetition kring de olika 

melodierna sker. Verket börjar lugnt med ett piano och stegvis in i verket ökar densiteten. 

Något som är påtagligt när man lyssnar på detta verk är den stora densitetskillnaden som sker 

i refrängerna. I verkets verser samt bryggor så är ljudet ganska luftigt och svävande, medan i 

refrängen så blir ljudbilden mycket tyngre och fylligare då man hör att de olika elementen 

låter mer komprimerade. Utöver kompressionen hör man även att flertal olika syntar med 

sågtandsmönster ligger i bakgrunden vilket bidrar till att ljudbilden låter vassare. 

 

De två olika syntmelodier som hörs under verkets första refräng liknar varandra till en stor 

del, då båda följer samma typ av struktur men med en liten ändring av melodier. I figur 5 

nedan visas syntmelodi 2. Under avsnittet bilagor återfinns syntmelodier även i noter. 
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Figur 5. Syntmelodi 2 från Faded. Egen bearbetning. 

5.2 Alone 

Alone släpptes som singel den 1 december 2016 men även denna var med på Alan Walker’s 

debutalbum Different World. Detta verk är skriven samt producerad av Alan Walker, Anders 

Froen, Gunnar Greve, Jesper Borgen och Jonnali Parmenius. Sångerskan som sjunger på detta 

verk är Noonie Bao. Verkets tonart är G moll och har ett tempo på 97 BPM. 

 
Figur 6. Ljudhändelseschema över verket Alone. Egen bearbetning. 

5.2.1 Vers 

Verket introduceras en med riser-effekt som direkt leder in i versen. I denna vers kan man 

höra en bas som spelar fyra olika helnoter, en elgitarr som spelar en melodislinga samt sång. 

Både elgitarren och rösten har mycket efterklang pålagt, vilket bidrar med ett luftigt och 

svävande ljudlandskap. Mellan takt 6 till 8 kan man höra en virvel med låg-passfilter pålagt 

som ligger långt bak i mixen och har anslag på de tredje taktslagen i varje takt. 
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Mellan takt 9 till 10, vilket är övergången från vers till refräng kan man höra slagverk som 

påminner om marschtrummor. 

5.2.2 Brygga 

Vid takt 10 introduceras en synt som spelar ackorden Gm, Eb, Bb, Dm i en repeterande form 

ända fram till takt 16. Strukturen av denna synt bygger på upptakt och spelar i fjärdedelar. 

Dock så spelas sista delen av ackorden Eb och Dm med tre korta anslag som har swing pålagt, 

vilket bidrar med ett sväng i denna sektion. Utöver synten så introduceras även en pad som 

har ett låg-passfilter pålagt i takt 10 som successivt filtreras upp fram till takt 16. Sången som 

hörs i denna sektion är lagrad med flera olika tagningar vilket bidrar med att det låter som en 

kör. 

 

Bryggans andra del som börjar vi takt 14 markeras genom att man hör ett anslag på en 

ridecymbal som sedan följs upp med en bastrumma som spelar varje taktslag fram till takt 16. 

Man kan även höra en stängd hi-hat som successivt ökar i volym och panoreras från vänster 

till höger fram till takt 16. Mellan takt 16 till 17 så försvinner alla instrument och ett trumfill 

bestående av pukor som leder lyssnaren till refrängen. 

5.2.3 Refräng 

Vid takt 18 påbörjar refrängen och det olika element som hörs i denna i sektion är bastrumma, 

klapp, tamburin och ett flertal olika syntar. Bastrumman i denna sektion spelar på varje 

taktslag genom hela refrängens gång tillsammans med en klapp som hörs vartannat taktslag. 

De olika syntar som hörs i denna sektion spelar alla samma ackordföljd, fast i fler olika 

oktaver vilket bidrar till en fyllig ljudbild med en hög densitet. 

 

Melodierna som hörs under denna sektion är två olika melodislingor. Den första 

melodislingan spelas mellan takt 18 till 21 och den andra mellan takt 22 till 25. Vid takt 22 

när den andra melodislingan introduceras kan man även höra en tamburin som ligger långt 

bak i ljudbilden och hörs på varje taktslag fram till takt 25. 

 

Mellan takt 25 till 26 så hörs ett kort mellanspel bestående av en synt som spelar en 

melodislinga. Denna synt har en kort attacktid samt en pålagd efterklang.  
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5.2.4 Andra vers 

Vid takt 27 påbörjar andra versen i detta verk och ett nytt element som introduceras är en 

arpeggio-synt som spelar en variation mellan två olika toner i åttondelar. Utöver denna 

arpeggio-synt hörs även en pad som ligger långt bak i ljudbilden och spelar ackordgången i 

helnoter tillsammans med en bas som spelar ackordens grundtoner. I denna vers hörs även en 

bastrumma som har ett låg-passfilter pålagt vid varje taktslag.  

 

För att markera den andra delen av denna vers som startar vid takt 31 så introduceras även 

klapp och hi-hat. Klappen spelar på vartannat taktslag och hi-hat spelas på varannan upptakt. 

5.2.5 Stick 

Under detta stick som pågår mellan takt 35 och 38 kan man höra ett åkerkopplande tema med 

marschtrummor som spelas. Dessa slagverk har en stor mängd efterklang pålagt vilket bidrar 

med att ljudlandskapet låter stort. I denna sektion har Alan Walker använt samplingar av 

rösten för att skapa en vocal chop som även denna har stor mängd efterklang pålagt och bidrar 

till ljudlandskapet. 

5.2.6 Andra brygga 

Denna brygga är i princip en upprepning av verkets första brygga. Ett av de nya element som 

introduceras i denna brygga är ett piano som ligger i bakgrunden av ljudbilden och spelar 

ackordföljden i brutna ackord. Bryggans andra del som påbörjar takt 43 innehåller nu även 

klapp på varje taktslag tillsammans med bastrumman. 

5.2.7 Andra refräng 

Som tidigare brygga så är även den andra refrängen i detta verk en upprepning av den första 

refrängen. Skillnaden är att istället för 8 takter lång refräng som första var så är denna refräng 

16 takter. För att markera övergången till andra delen av refrängen så försvinner de rytmiska 

lagret och basen under takt 55 och hörs igen vid takt 56. Verket avslutas med ett avklingade 

eko av syntmelodin. 
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5.2.8 Verkets ljudbild 

 
Figur 7. Soundbox över verket Alone. Egen bearbetning. 

Sammanfattning av verket 

Denna produktion likt Faded, är uppbyggt runt fyra ackord där mycket repetition kring de 

olika melodierna sker. I verkets refränger så byts dock de sista ackordet ut. I vers och brygga 

så följer ackordgången Gm, Eb, Bb, Dm, fast i refrängen så byts sista ackordet Dm ut mot ett 

F. De två olika syntmelodierna som spelas under refrängerna liknar varandra i struktur, men 

har en viss variation i toner från varandra. I figur 8 nedan visas syntmelodi 1. 

 
Figur 8. Syntmelodi 1 från Alone. Egen bearbetning. 

 

Likt Faded så inleds denna låt med en lugn känsla där båda elgitarren och sången har mycket 

efterklang som bidrar till det lugna och stilla ljudlandskapet. När lyssnaren introduceras till 

bryggan så höjs intensiteten både i sång och det instrumentala då man hör flera stämmor av 

sången samt att syntarna som har ett låg-passfilter pålagt successivt filtreras upp fram till 

refräng. I refrängerna introduceras ett flertal olika syntar vilket bidrar till att densiteten höjs.  
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Många av de underliggande syntar som hörs i bakgrunden under refrängerna är gjorda från 

sågtandsmönster och bidrar till att ljudbilden låter skarp och vass. Likt Faded kan man även i 

detta verks refränger höra en sidechain-effekt som bidrar med att upptakten markeras. Dock är 

denna effekt inte lika tydlig i detta verk.  

5.3 Sing Me to Sleep 

Sing Me to Sleep släpptes som singel den 2 juni 2016 och var med på albumet Different 

World. Detta verk är skriven av Alan Walker, Anders Froen, Gunnar Greve, Iselin Solheim, 

Jesper Borgen, Magnus Bertelsen, Tommy La Verdi. Verket är producerad av Alan Walker, 

Jesper Borgen och Mood Melodies. Sångerskan som sjunger på detta verk är Iselin Solheim. 

Verket går i E moll och har ett tempo på 88 BPM. 

 
Figur 9. Ljudhändelseschema över verket Sing Me to Sleep. Egen bearbetning. 

5.3.1 Vers 

Verket inleds med ett intro på 1 takt som innehåller en synt med ett låg-passfilter pålagt som 

successivt filtreras upp. I bakgrunden kan man höra något som jag skulle påstå är barn som 

leker och pratar med varandra. Vid takt 2 inleds verkets första vers och det som hörs under 

versens första 8 takter är sång, piano barnen samt en synt. Pianot och sången samspelar med 

varandra där man kan höra att pianot följer sångens melodi. Synten som hörs under versens 

första del spelar tonen E i en repeterande form varannan takt. Denna synt har än lång 

decaytid, vilket menas med att den ringer ut länge. 
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Samtliga av de olika elementen som hörs i denna sektion har en stor andel efterklang pålagt 

och bidrar med ett lugn och en mystik till ljudlandskapet. Mellan takt 9 till 10 kan man höra 

ett noise sweep som har ett låg-passfilter pålagt succesivt filtreras upp och sedan följs upp 

med ett anslag på en ridecymbal, detta för att markera övergången till versens andra del. 

 

Vid takt 10 när den andra delen av versen introduceras så ökar intensiteten. Man kan höra att 

sångerskan sjunger med mer kraft samt att fler olika dubbleringar av sång hörs i bakgrunden 

som är panorerade i stereo. Utöver detta introduceras även en bas som spelar grundtonerna i 

åttondelar samt en synt med ett låg-passfilter pålagt som spelar ackorden Em, C, Am. Som 

basen så grundar sig denna synt i åttondelar fast man kan höra i slutet av ackorden Em och 

Am att det byts till sextondelar som spelas med swing. I bakgrunden under denna del så kan 

man höra en flöjt som repeterande spelar en kort melodislinga bestående av sextondelsnoter. 

Denna flöjt hörs vid slutet av takt 11, 13 och 15 och ringer ut under en takt. Vid takt 14 hör 

man att synten successivt filtreras upp samt att en dov bastrumma som spelar på varje taktslag 

introduceras. Mellan takt 17 till 18 så försvinner alla element förutom sången, Detta för att 

markera övergången till verkets brygga. 

5.3.2 Brygga 

Vid takt 18 påbörjar verkets första brygga och i denna sektion kan man höra att pianot som 

hördes under verkets första takter återinförs. Detta piano spelar en ackordgång på fyra takter, 

innehållande Am, D, G, Em. Under de två första takterna så spelas ackorden i halvnoter och 

under de andra två takterna så tas Em bort och ersätts med att ackordet G spelar en helnot. 

Tillsammans med detta piano hör man även synten som varit med i tidigare sektion, fast 

spelar nu upptakt och i staccato med tillägg av tre korta anslag som spelar i swing under vissa 

partier vilket bidrar till ett sväng i denna sektion. Man kan även höra bastrumman som 

tidigare blivit introducerad i verkets vers. Ett nytt element som introduceras i denna sektion är 

en synt som spelar en melodi. Synten som spelar denna melodi har hörts tidigare i verket 

Faded, då det låter som varje tons startpunkt är aningen utanför dess tonläge men successivt 

glider upp till den rätta tonen.  
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Vid takt 22 ökar intensiteten i denna sektion då man hör en virvel som introduceras och spelar 

till en början på varje taktslag men ökar successivt till åttondelar och så småningom 

sextondelar. Man kan även höra att cutoff-filtret på synten som spelar i upptakt filtreras upp 

successivt fram till verkets refräng. Mellan takt 25 till 26 så hör man ett noise sweep som har 

ett låg-passfilter pålagt successivt filtreras upp och följs sedan upp med ett trumfill bestående 

av pukor. 

5.3.3 Refräng 

Vid takt 26 påbörjar verkets första refräng, där de olika hörbara elementen är bastrumma, 

klapp, cabasa och ett flertal olika syntar som spelar bas, sektionens ackordföljd och melodi. 

Den rytmiska delen likt de andra två verken i refräng så spelar bastrumman på varje taktslag 

och klapp vartannat taktslag. Utöver detta hör man även något som jag tror är en cabasa som 

spelar på upptakten under hela refrängens gång. 

 

Under denna refräng grundar sig ackordgången i en repetition av ackorden Em, D, G, C och 

avslutas på D igen. De första ackorden Em och D spelas i fjärdedelsnoter och resterande 

ackord i halvnoter. De syntar som spelar denna ackordgång är likt de andra verken lagrade i 

fler olika oktaver, vilket bidrar till en tjock och fyllig ljudbild. 

 

Melodislingan som hörs under denna refräng repeteras under hela refrängens gång. I slutet av 

refrängen mellan takt 33 till 34 så försvinner basen och de perkussiva elementen. Detta för att 

markera övergången till verkets nästa sektion. 

5.3.4 Andra vers 

Vid takt 34 påbörjar verkets andra vers och denna sektion påminner mycket om den första 

versens andra del, då samma typ av instrumentering används. Vilket är bastrumma som hörs 

varje taktslag, flöjten som följer samma melodi som tidigare, basen som spelar grundtonerna i 

åttondelar, synten som spelar sin ackordföljd i åttondelar med en variation på slutet av varje 

ackord där den spelar i sextondelar med swing och även synten som spelar tonen E som 

fortfarande innehar dess långa decaytid. Några variationer som dock sker annorlunda i denna 

sektion är framförallt synten som spelas i åttondelar samt sextondelar, då man kan höra att 

ackordgången endast innehåller två ackord istället för tre som det var förut, vilket är ackorden 

Em och C. Man kan även höra i denna sektion att cutoff-filtret på denna synt är mycket mer 

öppet, vilket bidrar med att denna sektion låter mer intensiv än förgående vers. 
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Förutom synten som spelar denna sektions ackordföljd kan man även höra att synten som 

spelar tonen E består nu av ett annorlunda instrument, som enligt mig liknar en flöjt. Denna 

flöjt kan man höra vid takt 35 samt 38 där dess efterklang hörs under två takter. 

 

Sången som hörs under denna sektion följer samma melodi och struktur som man kunde höra 

i den första versen. I slutet av denna sektion så kan man höra mellan takt 41 och 42 att synten 

som spelar sektionens ackordföljd filtreras upp aningen mer, detta för att markera övergången 

till verkets andra brygga. 

5.3.5 Andra brygga 

Den andra bryggan i detta verk är en repetition av verkets första brygga, där samma typ av 

uppbyggnad samt instrumentering används. 

5.3.6 Andra refräng 

Vid takt 50 påbörjar den andra refrängen i detta verk och likt de två tidigare sektioner så är 

även denna refräng en repetition av förgående refräng. Något som skiljer dessa två refränger 

åt är att denna refräng spelas under 16 takter medan förgående refräng var 8 takter. Mellan 

takt 57 till 58 så försvinner de rytmiska lagret, detta för att markera övergången till refrängens 

andra del. Vid takt 58 när den andra delen av refrängen påbörjas så kan man höra långt bak i 

mixen att en ridecymbal introduceras och spelar på varje taktslag samt att en vocal chop hörs. 

Detta bidrar med att denna sektion lyfter aningen mer i intensiteten och når sin klimax. 

5.3.7 Verkets ljudbild 

 
Figur 10. Soundbox över verket Sing Me to Sleep. Egen bearbetning.  
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Sammanfattning av verket 

Till skillnad mot de andra verken som grundar sig i samma ackordföljd längs hela tidslinjen så 

är detta verk uppbyggt på ett flertal olika ackordgångar, då verkets verser spelar ackorden Em, 

C, Am respektive C, Em i verkets andra vers. De olika bryggor samt refränger grundar sig i 

samma ackordföljd fast spelas i olika ordning under sektionerna då ackordföljden i bryggorna 

är Am, D, G, Em och refrängerna Em, D, G, C. 

 

Både syntmelodi 1 och flöjten i detta verk är konstruerade på ett sådant sätt som jag anser 

bidrar med en call and response effekt, vilket i detta fall menas med att syntmelodin och 

flöjten samspelar med sången under vers och brygga. Man kan höra att mellan varje paus som 

sångerskan tar så hörs dessa element i respektive sektion. 

 

Syntmelodin som hörs under verkets refränger är en melodislinga som är fyra takter lång och 

repeteras under sektionernas gång. I figur 11 nedan visas syntmelodi 2. 

 
Figur 11. Syntmelodi 2 från Sing Me to Sleep. Egen bearbetning. 

 

Likt de andra verken så inleds detta verk med ett lugnt och stilla ljudlandskap och ökar sedan i 

intensiteten ju längre in i verserna man lyssnar. Bryggorna i detta verk påbörjas någorlunda 

lugnt, då det stora fokuset ligger på piano. Successivt ökar intensiteten då man kan höra att 

cutoff-filtret på synten som spelar sektionens ackordföljd filtreras upp successivt ju närmre 

refrängen man kommer samt virvel introduceras. 

 

I refrängen kan man höra att ett flertal olika syntar som spelar olika oktaver introduceras, 

vilket bidrar till en höjning av densitet i ljudbilden. Likt de andra verken så grundar sig många 

av dessa syntar i sågtandsmönster och bidrar till en skarp och vass ljudbild med många 
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hörbara övertoner. Likt de tidigare verken så kan man höra en sidechain-effekt under 

refrängerna, som bidrar med att upptakten markeras tydlig och skapar ett gung.  

5.4 Darkside 

De slutliga verk som analyseras är Darkside. Detta verk släpptes som singel den 27 juli 2018 

och även detta verk är med på albumet Different World. Verket är skriven av Alan Walker, 

Anders Froen, Andrew Frampton, Atle Pettersen, Fredrik Borch Olsen, Gunnar Greve, James 

Njie, Jamie Aura Stenzel, Jesper Borgen, Lars Kristian Rosness, Marcus Arnbekk, Tommy 

Laverdi och William Wiik Larsen. Verket är producerad av Alan Walker, Fredrik Borch 

Olsen och Mood Melodies. De sångerskor som står för sång i detta verk är Au/Ra och Tomine 

Harket. Verket går i E moll och har ett tempo på 85 BPM. 

Figur 12. Ljudhändelseschema över verket Darkside. Egen bearbetning. 

5.4.1 Intro 

Verket inleds med att man hör en riser som successivt stegrar i volym under första takten. 

Denna riser låter som att den är skapad genom att spela in en kort sekvens av en röst, för att 

sedan vända på inspelningen så den spelas baklänges. Utöver denna riser-effekt kan man även 

höra en synt som introduceras i verkets första takt, denna synt spelar en melodislinga och 

klangfärgen av detta element har hörts i tidigare verk. Vad som gör denna synt så utstickande 

är på grund av dess glide-effekt. 

 

Vid takt 2 så introduceras ett piano som spelar en ackordföljd med brutna ackord och bidrar 

med ett lugn till denna sektion. Dessa brutna ackord grundar sig i ackorden Em, D, C, G och 

sen tillbaka till D igen. Ett annat element som hörs i denna sektion och bidrar med ett lugn är 
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atmosfärsljudet som ligger långt bak i mixen. Detta atmosfärsljud påminner om regn. Vid takt 

3 kan man höra en röst som sjunger verkets titelnamn, Darkside. Denna röst har blivit 

modulerad då man kan höra att rösten har blivit nerstämd ett antal oktaver. Mellan takt 5 och 

6 kan man höra att cutoff-filtret på synten successivt filtreras upp, detta för att markera 

övergången till verkets nästa sektion. 

5.4.2 Vers 

Vid takt 6 påbörjar verkets första vers och många av de element som hördes i introt hörs även 

i denna sektion. Några nya element som introduceras vid takt 6 är en bas samt sång. Basen 

spelar ackordens grundtoner och ligger till en början långt bak i mixen och samspelar 

tillsammans med pianot. Sången som hörs under denna sektion har en påtaglig efterklang 

pålagt vilket bidrar till det lugna ljudlandskapet. 

 

Mellan takt 9 och 10 kan man höra en riser-effekt som påminner om en vindpust och detta 

element leder lyssnaren in på versens andra del. Vid takt 10 så ökar volymen på basen och ger 

den en större plats i mixen samt att ett perkussivt element som följer pianots anslag 

introduceras. Mellan takt 13 och 14 kan man återigen höra en riser-effekt för att markera 

övergången till verkets nästa sektion.  

5.4.3 Brygga 

Vid takt 14 påbörjar verkets första brygga och ett element som tar stor plats i ljudbilden är 

sång, då man kan höra ett flertal olika stämmor som ligger lagrade under ledstämman. Ett nytt 

element som introduceras i denna sektion är en synt som spelar ackordföljden Em, G, C, D. 

Denna synt spelar ackorden i staccato på upptakten och i vissa partier spelar den tre korta 

anslag med swing pålagt. Förutom synten så används en sidechain-effekt som sänker ljudet på 

samtliga instrumentala element varje taktslag. Vilket bidrar med att upptakten markeras ännu 

mer och ger ett sväng till denna sektion. 

 

Det rytmiska element som hörs under denna sektion är bastrumma, klapp och hi-hat. 

Bastrumman spelar till en början på varannan takt men ökar successivt till vartannat taktslag, 

varje taktslag och slutligen varje åttondel. Klappslagen hörs under hela sektionens gång 

vartannat taktslag. Hi-hat introduceras vid takt 20 och spelas i sextondelar med swing. 

Vid takt 21 försvinner alla element förutom sång och kompletteras med ett trumfill bestående 

av pukor, detta för att markera övergången till verkets nästa sektion.  
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5.4.4 Refräng 

Vid takt 22 påbörjar verkets första refräng och de hörbara elementen är bastrumma, virvel, 

klapp, hi-hat, sång, en synt som spelar ledmelodin samt ett flertal olika syntar som spelar bas 

och sektionens ackordföljd. De olika rytmiska element som hörs i denna sektion består av 

liknande element som hörts i tidigare verk, vilket är en bastrumma som hörs varje taktslag, 

klapp och virvel som hörs vartannat taktslag samt en hi-hat som spelar i åttondelar. 

Under denna sektion så används samma typ av ackordföljd som förgående sektion. Det 

påtagliga i denna sektion är basen som tar en stor plats i mixen och bidrar till att ljudbilden 

uppfattas fyllig och kraftig. 

 

Syntmelodin som hörs i denna sektion är lika lång som refrängen själv, vilket är 8 takter. 

Denna synt och sången kompletterar varandra genom att följa samma typ av melodislinga. 

5.4.5 Andra vers 

Denna vers påminner mycket om verkets första vers, då samma typ av sångmelodi och 

ackordföljd används. Något som skiljer dessa två åt är själva instrumenteringen som används 

för att höja intensiteten av denna sektion. Det rytmiska element som hörs i denna sektion är 

bastrumma som spelar på varje taktslag, virvel som spelar vartannat taktslag och en hi-hat 

spelar på varje åttondel. Basen under denna sektion spelar ackordens grundtoner i åttondelar 

och synten som spelar ackordföljden spelar i staccato på upptakten. Synten som spela 

melodislingan i första versen kan även höras i denna sektion, dock så ligger den längre bak i 

mixen än förgående vers. 

 

Vid takt 38 så sker en förändring i själva drivet av denna sektion, då man kan höra att synten 

som spelade i staccato på upptakten förut har ändrat struktur och spelar nu i fjärdedelar. 

Ackorden repeteras efter två takter. På takt 38 spelar ackorden på första samt tredje taktslaget, 

och på takt 39 spelar ackorden första, tredje, samt fjärde taktslaget. Efter detta repeteras dessa 

två takter en gång till innan brygga. Man hör även att trummor samt perkussion ändrar 

struktur efter takt 38 då bastrumman hörs på varje takt samt klappslag som hörs vartannat 

taktslag.  
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Vid takt 41 slutar alla instrument ovan att spela och istället hör man ett atmosfärsljud som har 

en sidechain-effekt pålagt. Samma klapp som spelades vid takt 38 spelas även här, dock har 

den lägre ljudnivå och är knappt hörbar. En mjuk bastrumma spelas även här, som spelas 

varje andra och fjärde taktslag. Precis innan takt 42 återinförs synten som spelar 

ackordföljden och man kan höra att denna synts cutoff-filter successivt filtreras upp. Förutom 

att den filtreras upp kan man även höra att denna synt har en sidechain-effekt pålagt. 

5.4.6 Andra brygga & refräng 

Dessa två sektioner är en upprepning av förgående brygga och refräng. 

5.4.7 Stick 

Vid takt 58 påbörjar ett stick som sträcker sig över 8 takter. Det första man lägger märke till 

när man lyssnar på denna sektion är att intensiteten drastiskt sänks då de första fyra takterna 

består av ett piano som spelar en ackordgång tillsammans med en melodi. Detta piano har en 

stor andel efterklang pålagt vilket bidrar till att ljudlandskapet låter stort och luftigt. Förutom 

detta piano så hörs ett atmosfärsljud i bakgrunden som påminner om ett stråkinstrument. Detta 

element sträcker sig över sektionens tre första takter och spelar en och samma ton. Man kan 

även höra något som introducerades i verkets intro, vilket är den modulerade rösten som 

sjunger Darkside. Vid takt 62 höjs intensiteten en aning, då en synt som spelar ackordföljden i 

staccato på upptakten samt en bas som spelar grundtonerna i helnoter introduceras. Mellan 

takt 64 och 66 kan man höra att pianots högre frekvenser filtreras upp, samt ett noise sweep 

introduceras som har ett lågpass-filter pålagt och successivt filtreras upp, detta för att markera 

övergången till nästa sektion.  

5.4.8 Tredje refräng 

Vid takt 66 påbörjar den tredje refrängen av detta verk och under sektionens första takt så 

hörs enbart sången som sjunger acapella. Vid takt 67 återinförs de element som tidigare 

diskuterats i verkets tidigare refräng. Något som skiljer sig i denna refräng jämfört med de två 

tidigare refränger är att sången följer syntmelodin genom hela sektionens gång. 
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5.4.9 Verkets ljudbild 

 
Figur 13. Soundbox över verket Darkside. Egen bearbetning. 

Sammanfattning av verket 

Likt förgående verk Sing me to Sleep så grundar sig detta verk på fyra ackord som spelas i 

olika ordningar under sektionerna. Verkets verser följer ackordföljden Em, D, C, G, D. 

Bryggor samt refränger följer ackordföljden Em, G, C, D. 

 

De två olika syntmelodier som hörs i detta verk används på ett annorlunda sätt än förgående 

verk. Första syntmelodin spelas under verkets verser och bidrar till det lugna och stilla 

ljudlandskapet och den andra syntmelodin följer sångens melodi och struktur som man kan 

höra under verkets bryggor och refränger. I figur 14 nedan visas syntmelodi 2. 

 
Figur 14. Syntmelodi 2 från Darkside. Egen bearbetning. 
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Detta verk likt de andra verken inleds med element som bidrar med ett lugnt och stilla 

ljudlandskap, och blir sedan mer intensiv mot bryggan då man kan höra att sången får ett 

flertal stämmor samt att synt och bas tar en mycket större plats i ljudbilden. I refräng är 

intensiteten samt densiteten som högst då man kan höra att syntmelodin som introduceras tar 

en stor plats i ljudbilden samt att basen blir ännu mer tydlig. Likt de andra verken så spelar 

syntarna i ett flertal olika oktaver vilket även detta bidrar till densiteten. Många av dessa 

syntar grundar sig i sågtandsmönster likt de andra verken vilket bidrar till att klangfärgen av 

dessa element är skarpa och vassa med många hörbara övertoner. Likt de andra verken så kan 

man höra en sidechain-effekt under verkets refränger, som bidrar med att upptakten markeras.  

6. Jämförande analys 

I detta avsnitt jämförs verken mot varandra för att se om det finns några likheter dem emellan. 

Det olika aspekterna som jämförs mot varandra i detta avsnitt är instrumentering, struktur, 

rytm, harmoni & melodi samt ljudbild. 

6.1 Instrumentering 

Genom att analysera verkens ljudhädelseschema kan man se en liknelse i verkens funktionella 

lager. 

 

I det rytmiska lagret finns bastrumma och klapp i samtliga verk och i tre av fyra verk så finns 

även virvel med, som till störst del hörs under verkens bryggor. Alla verk förutom Faded 

innehåller någon form av perkussivt element som spelas i det högre frekvensregistret såsom 

tamburin, hi-hat och cabasa. Dessa typer av rytmiska element är något som är vanligt inom 

EDM och kan inte klassas som något unikt i Alan Walker’s verk (Solberg, 2014:67). Förutom 

dessa rytmiskt stereotypiska element så kan man höra mellan övergången från brygga till 

refräng att ett trumfill bestående av pukor spelas i samtliga verk. 
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Baslagret i samtliga produktioner består av syntar som spelar i det lägre frekvensregistret. I 

samtliga verk så skiljer sig klangfärgen av baslagret i verkets vers och brygga gentemot 

refräng. Då man kan höra under verkens verser och bryggor att basen låter ren och under 

refränger så får basen en pålagd distorsion vilket bidrar med att den blir mer framträdande i 

ljudbilden. 

 

I det melodiska lagret kan man höra sång och syntmelodier i samtliga verk. I alla verk 

förutom Sing Me to Sleep så sjunger sångerskorna under hela verkens tidslinje. I verken 

Faded, Sing Me to Sleep och Darkside är syntmelodi 1 skapad av samma syntljud. 

Klangfärgen av denna synt är som tidigare förklarat i ljudhändelsebeskrivningen speciell. Då 

det låter som varje tons startpunkt är aningen utanför dess tonläge, men successivt glider upp 

till den rätta tonen. Även syntmelodi 2 i samtliga verk liknar varandra i klangfärg, då dessa 

syntar låter komprimerade och skarpa med många hörbara övertoner. Samtliga syntmelodier 

som hörs i verken låter som en enskild ljudkälla, men är till stor sannolikhet fler olika syntar 

som ligger lagrade på varandra och skapar en fusion (Moylan, 2014). Förutom sång och 

syntmelodier förekommer även instrument som gitarr, flöjt och arpeggiosyntar som spelar 

kortare melodislingor. 

 

I det harmoniska lagret är piano och synt de element som finns med i samtliga verk och tar 

störst fokus i detta lager. I alla verk förutom Alone så inleds verken med ett piano som spelar 

en ackordföljd med brutna ackord och bidrar med en känsla av lugn och stillhet. I alla verk 

förutom Sing Me to Sleep så introduceras en synt vid verkens första brygga. Dessa syntars 

klangfärg liknar varandra i samtliga verk då de är skapade genom sågtandsmönster och bidrar 

med en skarp och vass ljudbild. Detta är något som även Matt (2018) talande om i 

recensionen av Alan Walker’s album Different World. Att syntarna som används i Alan 

Walker’s produktioner bidrar till en stor del av hans musikaliska kännetecken. 

Förutom piano och syntar så används även synt-pad i verken Faded och Alone och hörs till 

störst del under verkens bryggor. 

 

I alla verk förutom Alone så kan man höra olika atmosfärsljud i inledningen av verken, såsom 

fågelkvitter, barn som skrattar och leker samt regndroppar. Dessa olika atmosfärsljud bidrar 

till ett annorlunda ljudlandskap. I recensionen av albumet Different World menar Matt (2018) 

att användningen av dessa typer av verkliga ljud är en av faktorerna som får Alan Walker att 

stå ut i mängden av EDM-producenter. 
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6.2 Struktur 

I samtliga verk så är strukturen ganska lika varandra, där verken är uppbyggda runt vers – 

brygga - refräng och sedan en repetition av dessa sektioner. Denna typ av struktur kunde även 

Granqvist (2019) se i sin musikanalys av Avicii’s fonografiska verk. Där samtliga verk följde 

strukturen intro, vers, förrefräng, refräng och sedan en repetition av dessa sektioner. Detta 

visar på att denna typ av struktur är ett förekommande inom EDM och därav inget unikt i 

Alan Walker’s verk. 

 

Förutom repetition av sektioner kan man även se ett mönster att många olika melodislingor 

repeteras i samtliga verk. Detta var även något som Collins (2013) kunde se ett mönster i när 

han forska om vad en EDM-produktion är på ett generellt plan. Det olika sektioner som skiljer 

sig mellan verken är intro och stick. Verken Faded och Darkside har ett tydligt intro som 

pågår i ungefär fyra takter medan de andra två verk inleds med ett kortare intro och övergår 

till vers ganska tidigt in i verken. 

 

I samtliga verk så kan man höra olika övergångs-effekter såsom noise sweep och olika riser-

effekter mellan övergången från en sektion till en annan. Dessa olika effekter har inte någon 

speciell klangfärg som utmärker Alan Walker utan är något som är förekommande inom EDM 

(Solberg, 2014:64). 

6.3 Rytm 

I samtliga verk så används en liknande typ av rytm. Under verkens refränger bidrar 

bastrumma och klapp till en stor del av rytmen, då man kan höra en bastrumma som spelar på 

varje taktslag samt en klapp som hörs vartannat taktslag. Förutom dessa element så kan man 

höra i samtliga verk att en sidechain-effekt används som bidrar till att upptakten markeras och 

skapar ett gung. Denna effekt hörs tydligast i verket Faded men hörs även i de andra verken. 

Denna effekt menade Composerily (2017) bidrar till en stor del av gunget i Alan Walker’s 

produktioner. 

 

I verkens bryggor så är strukturen av syntar som spelar ackordföljden lika varandra, då man 

kan höra i samtliga verk att dessa spelar på upptakten samt att de spelar ackorden med tre 

korta anslag i swing under vissa takter. 
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Något som är intressant med de utvalda fonografiska verk som analyserats är att samtliga verk 

har ett tempo mellan 85 - 97 BPM. Kollar man på många andra framgångsrika EDM-

producenter så erhåller deras verk ett betydligt högre tempo, närmare 120 - 130 BPM 

(Solberg, 2014:68). 

6.4 Harmoni & melodi 

I samtliga verk så grundar sig verken runt fyra ackord längs hela tidslinjen. I verket Faded så 

används samma ackordföljd längs hela verkets tidslinje och i Alone så kunde man se ett 

liknande mönster, dock så byts ett ackord ut i verkets refränger. I verken Darkside och Sing 

Me to Sleep så spelas ackordföljden i olika variationer beroende på sektion. Som Allan Moore 

(2012) beskriver så är denna typ av ackorduppbyggnad vanlig inom populärmusiken. 

Tonarten i samtliga verk går i moll. 

 

Genom att studera de olika figurer av syntmelodier så kan man se i alla verk förutom Sing Me 

to Sleep så håller sig melodiomfånget inom en oktav. Dock är det svårt att se något mönster i 

hur melodierna är strukturerade förutom att i alla verk bortsätt från Faded så påbörjas 

melodierna på tonen G. 

6.5 Ljudbild 

Verkens olika ljudbild liknar varandra till en stor del, då man kan se att många av de olika 

elementen tar en liknande stor plats i mixen. Detta var även något som Broström (2016) 

kunde se i sin analys av Max Martin’s produktioner. 

 

Synt och syntmelodi har i samtliga verk en stor stereobredd samt tar en stor plats i mixen.  

I samtliga verk förutom Sing Me to Sleep så består verkens första vers av en sång som är 

centrerad i mitten, men i verkens senare sektioner kan man höra dubbleringar av sång som är 

brett panorerade i stereo. 

  



  35 

6. Diskussion 

För att svara på denna studies frågeställning, vilka musikaliskt hörbara kännetecken de finns i 

Alan Walker’s fonografiska verk? Så visar resultaten att samtliga produktioner följer i någon 

form mallen av hur en stereotypisk EDM-produktion är uppbyggd, då man bland annat kan se 

aspekter som verkens struktur och val av effekter är något som återkommer i fler olika 

produktioner. 

 

Förutom dessa stereotypiska aspekter så visar resultaten att verken är lika varandra i 

instrumentering, ljudbild, harmoni & melodi, men framförallt rytm och val av ljudsyntes, då 

man genomgående kan se ett mönster att samtliga verk består av många element som spelar 

på upptakten och bidrar med ett gung, samt att många av det olika syntar som hörs i verken 

liknar varandra mycket i klangfärg. 

 

Man kan även se likheter i mindre delar av verken. I inledningen av tre verk så kan man höra 

att Alan Walker lagt in atmosfärsljud såsom regn, barn som skrattar och fågelkvitter. Förutom 

detta så kan man även höra i samtliga verk att mellan övergången från brygga till refräng så 

spelas ett trumfill bestående av pukor. 

 

Tillvägagångsättet att först ta reda på vad omvärlden anser känneteckna Alan Walker’s verk 

och sedan kombinera detta med Moores (2012) och Moylan (2014) musikaliska aspekter, 

Ternhags (2009) ljudhändelsebeskrivning och Granqvist (2019) ljudhändelseschema anser jag 

har fungerat bra som metod för att svara på denna studies syfte och frågeställning, då jag med 

hjälp av dessa har kunnat få ett relevant resultat.  

 

Flera av de aspekter som Composerily (2017) och Matt (2018) ansåg känneteckna Alan 

Walker’s verk har i denna studie kunna bli styrkt, då studiens resultat visar bland annat på att 

en bidragande del av rytmen i Alan Walker’s fonografiska verk är sidechain-effekten som 

även Composerily (2017) nämner i videoklippet. 
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Resultaten visade även att atmosfärsljud som fågelkvitter, regn och barn som skrattar fanns 

med i tre av verken, och i recensionen av Albumet Different World skriver Matt (2018) att 

något som gör att Alan Walker sticker ut i mängden av EDM-producenter är att han använder 

sig av verkliga ljud för att ge en känsla till ljudlandskapet. 

 

Som nämnt under metodkritik, så grundar sig denna studies metod i mitt analyserande av 

hörbara kännetecken i Alan Walker’s fonografiska verk. Vilket kan ha färgat resultatet trots 

utgångspunkten att försöka vara så objektiv som möjligt. För att undvika denna faktor kunde 

istället en fokusgrupp få lyssna på ett urval av Alan Walker’s produktioner, och sedan föra en 

diskussion om hur verken låter och ifall det finns några likheter dem emellan. Nackdelen med 

denna metod är studien inte hade varit lika djupgående, då den hade gått miste om en mer 

omfattande analys. 

 

I denna studie har en avgränsning på fyra produktioner av Alan Walker gjorts. Vilket bara är 

en bråkdel av hans diskografi. Ifall fler verk hade analyserats eller möjligtvis fyra andra 

produktioner av hans diskografi så hade resultaten möjligtvis sett annorlunda ut. 

 

Något som skulle vara intressant att fortsätta forska på inom detta område är just tempo inom 

EDM-världen. Som Solberg (2014) menar på så erhåller majoriteten av populära EDM-

produktioner ett tempo på 120 – 130BPM, men som nu visat sig så har minst fyra av Alan 

Walker’s produktioner ett tempo på 85 – 97 BPM. Hur kan en producent som Alan Walker 

trots denna stora temposkillnad, blivit en världens största producenter inom EDM? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Syntmelodi 2 från Faded i noter 

 

Bilaga 2. Syntmelodi 1 från Alone i noter. 
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Bilaga 3. Syntmelodi 2 från Sing Me to Sleep i 

noter 
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