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Abstrakt 
 
I det här arbetet har jag skapat en analysmodell som undersöker 
arrangemanget i de tre mest populära EDM låtarna just nu enligt Billboard 
dance-listan. Därefter har jag sammanställt analysen till en matris, för att sedan 
kunna överföra till fyra egna produktioner. Analysen visade exempelvis att 
låtarna bör vara runt 100 bpm och att i sticket bör ackordgången förändras. 
Eftersom att jag hade en tydlig analys kring vad som borde finnas med i mina 
egna låtar så gick låtskrivandet smidigt, men problemet jag hade var att vara 
kreativ och att hålla mig inom ramarna för vad analysen visat. Dessutom borde 
jag tagit med soundet som en parameter i min analysmall. 
 
Nyckelord 
 
EDM, musikproduktion, låtskrivande, hitlåtar, arrangemang 
 

Tack 
 
Jag vill tacka Maja Lönnehed som skrivit topline till tre av mina låtar och även 
Eden De Wit som skrivit topline till låten ”Keep falling”. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
 
Elektronisk dansmusik är idag en genre som fått enorm genomslagskraft på 
topplistorna och med teknikens utveckling har det också blivit möjligt för alla 
med tillgång till en dator att skapa nästa stora hit. Jag har länge intresserat mig 
för vad som gör en låt till just en hitlåt och även analyserat låtar innan, men 
aldrig riktigt på djupet. När jag själv skapar låtar går jag enbart på känsla och 
har egentligen ingen tydlig bild av hur det ska arrangeras när jag startar ett nytt 
projekt. Det var då jag kom på idén till detta arbete. Jag upplever att det finns 
en stor efterfrågan på hitlåtar i dagens musikbransch och att de flesta 
musikproducenter/låtskrivare strävar efter att skapa nästa stora hit.   
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka arrangemangen, samt de musikaliska 
grundstrukturerna i de tre populäraste EDM-låtarna enligt Billboard dance-listan 
just nu, för att sedan skapa en matris och använda som grund till fyra egna låtar 
inom genren. 
Jag vill på detta sätt öka mina kunskaper kring hur en modern EDM-låt skapas. 
 
Kompletterande frågor: 
 
1. Vilka gemensamma nämnare finns mellan de tre låtarna? 
2. hur skiljer de sig åt i arrangemang och grundstruktur? 
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1.3 Begreppslista 
 

Begrepp Förklaring 
EDM Förkortning för elektronisk dansmusik 
Beat Kombination av rytmer 
Reggaeton Musikstil 
Splice Hemsida för musikproducenter 
Topline Sångmelodi 
Pads Synthljud som ofta är av svävande karaktär 
Dynamisk utveckling Hur låtens energi ändras 
Percussion Rytmiska instrument 
Airplay Radiospelningar 
Streaming Antalet spelningar via exempelvis Spotify 
Digitala nedladdningar Antalet nedladdningar via exempelvis Itunes 
Klubbspelningar Antalet spelningar på exempelvis nattklubb 

och bar 
Automation Parametrar som ändras under viss tid, 

exempelvis volym och panorering 
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2 Metod 
 
2.1 Lyssna och analysera tre Billboardlåtar 
 
För att kunna undersöka mitt syfte väljer jag att analysera de tre populäraste 
EDM- låtarna just nu enligt Billboard dance-topplistan. Billboard grundades år 
1894 och är idag en av de mest prestigefyllda listorna. Dancelistan publicerades 
år 2013 och beräknar antalet airplay, streaming, digitala nedladdningar och 
klubbspelningar. Att använda mig av denna lista ger därför ett bra underlag för 
mitt arbete. De tre låtar som visat sig vara mest populära 7:e januari 2019 enligt 
Billboard dance listan är: 
 
”Happier”- Marshmello & Bastille1 
”Taki taki”- DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B2 
”The middle”- Zedd, Maren Morris & Grey3 
 
Jag har valt att använda mig av en analysmodell som jag hittat på hemsidan 
Splice4, som bygger på två steg. Det första steget tar upp fakta kring vad 
låtarna faktiskt innehåller, medan steg två bygger på mer subjektiva tankar, 
alltså vad jag uppfattar som extra viktigt. Andra steget är en betydelsefull del i 
analysarbetet, för att dels få en mer överblick av vad som är viktigt i varje låt, 
men också för att jag i mitt eget skapande ska kunna producera en låt med 
egen verkshöjd och inte plagiera de låtar jag analyserat. 
 
Analysmall, steg 1 
 
I det första steget analyserar jag enligt mallen nedan. Jag går alltså in på 
detaljer i de enskilda produktionerna. Rytmen behöver nödvändigtvis inte bara 
vara trummor, utan även andra instrument kan förmedla något av en mer 
rytmisk karaktär. Det skulle också kunna uttryckas att jag analyserar utifrån 
funktioner och inte utifrån vilket instrument som spelar, exempelvis kan en 
marimba fylla en harmonisk funktion, men också en rytmisk. På så vis skapar 
jag en mall som blir mer applicerbar i ett kreativt skapande och bättre 
fungerande som ett verktyg. 
 
Låtstruktur: 

• Tonart 
• Ackord/ackordgång 
• Rytm 
• Tempo 
• Dynamisk utveckling 
• Instrument 

 
 
                                                
1 17 Augusti 2018, Astralwerks 
2 28 September 2018, Interscope Records 
3 23 Januari 2018, Interscope Records 
4 https://splice.com/blog/4-tips-to-help-you-better-analyze-music/ (15/1-2019) 
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Analysmall, steg 2 
 
I detta steg är det ytterst subjektivt, men att endast bygga min analys på steg ett 
hade begränsat mig som låtskapare och det hade blivit mycket svårare att få 
med det mer överskådliga. Jag tyckte det var viktigt att få med de viktigaste 
elementen enligt mig för varje analyserad låt, för att lättare hitta ytterligare 
samband av vad som borde finnas med i mina egna produktioner. 
 

• Vilka tre element i låten lägger man märke till mest? 
• Varför lägger man märke till dessa tre element? 
• Hur används dessa element i låten och vilken funktion har de? 
• Upprepas dessa element i låten på något sätt och finns det något 

mönster? 
 
2.2 Skapandet av en matris för EDM-låtar 
 
När analysen är färdigställd för varje låt ska jag skapa en sammanställning 
utifrån samma steg som min analysmodell. Det är denna sammanställning jag 
sedan kommer att utgå ifrån när jag skapar mina egna låtar. 
 
2.3 Avgränsning 
 
I detta arbete är huvudfokuset på arrangemanget och själva grundstrukturen i 
låtarna och inte på sound, topline eller mixning. Formen är alltså en viktig del i 
min analys, men även hur låten byggs upp med exempelvis rytmiska inslag och 
instrument. Jag har valt att inte analysera sound och mixning eftersom det hade 
blivit svårt att inte plagiera. Topline är ett stort ämne i sig och är för omfattande 
för att ta med i denna undersökning. 
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3 Genomförande  
 
3.1 Analyssammanställning 
 
Låtstruktur- två av låtarna innefattar någon form av intro som är fyra takter 
långt, med undantag från en låt som endast innehåller en takt intro. 
Två av låtarna innehåller sammanlagt två verser, där varje vers är åtta takter. 
En av låtarna innehåller tre verser och även olika mängd takter mellan dem. 
Alla låtarna har olika mängd bryggor, men minst två bryggor och som högst 
fyra. Två av låtarna har fyra takter per brygga, medan en innehåller åtta takter 
per brygga. Dock är den första refrängen i låten ”The middle" som en slags 
brygga och därför kan den även vara åtta takter. Det finns alltså ingen majoritet. 
 
Refrängen är från fyra takter och upp till åtta, men kan även vara 16 takter och 
är då en dubbelrefräng, alltså en repetition/förlängning av den första refrängen. 
I två av låtarna finns ett stick, medan i en av låtarna saknas det helt. Sticket är 
åtta takter i båda låtarna. Efter sticket kommer ofta en brygga som leder in till 
sista refrängen. Låtlängden är mellan tre minuter och fyra sekunder, till tre 
minuter och trettiofyra sekunder. 
 
Tonart- Två av låtarna går i moll och en i dur. Låtarna går i tonart C, Dm och 
C#m, det finns inget samband förutom att de ligger nära varandra i tonhöjd. 
 
Ackord/ackordgång- Det finns ingen gemensam nämnare mellan låtarna. 
 
Rytm och tempo- Tempot är mellan 94 bpm och 107 bpm i samtliga låtar. Alla 
låtarna är i 4-takt. Låtarna har gemensamt att det förekommer något slags 
trumtillägg under första versen, men endast en har det i introt och den har 
dessutom ett mycket kort intro. Under bryggan har alla låtar gemensamt att 
trummorna bygger upp inför refrängen och skapar klimax. Dock har ”Happier" 
med sina 8 takter i bryggan endast en klapp som spelar på 2an och 4an fram 
tills dess att det gått fyra takter och därefter bygger upp till klimax med 
ytterligare rytmiska element. 
 
I alla låtar finns kicken5 med i refrängen och även hi hat eller percussion som 
spelar sextondelar. I ”Taki taki” är det virveln som skapar svänget när den 
spelar mer synkoperat. I alla refränger spelas näst intill samma rytm som i 
verserna, men mindre förändringar förekommer i både ”Happier" och ”The 
middle". Det läggs främst till fler kickslag. 
 
Under andra versen finns kicken med och även något som markerar 2an och 
4an i takten, men i ”Taki taki" är rytmen annorlunda. Det man kan säga är att 
trummorna blir tydligare och driver låten framåt mer överlag i andra versen. 
Andra gången bryggan kommer är den i stort sett identisk med den första 
bryggan och även refrängen är överlag väldigt lik. I ”The middle" görs dock en 
kortare paus, för att skapa mer spänning och få det att kännas mer intressant. 

                                                
5 baskaggen 
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Under sticket är det småskaligt med trummor i låten ”The middle", medan i 
”Happier" saknas trummor helt. 
 
Dynamisk utveckling- Introt är där det är lugnast och sedan är det väldigt 
liknande energi under versen. I bryggan är det mindre som händer till en början, 
men under senare delen av bryggan så blir det mer uppbyggande inför 
refrängen. Refrängerna är väldigt lika under hela låten och under andra versen 
är det aningen mer energi än under första versen. Under sticket skalas det av 
igen och det blir mindre energi. 
 
Instrument- två av låtarna innehåller någon form av klaviaturinstrument. 
Elgitarr finns på två av låtarna och även synthar. I en av låtarna finns en flöjt. 
Det förekommer stråkliknande instrument i två av låtarna, men det kan också 
vara synthar. Det mest använda överlag är synthar. 
 
3.2 Matris 
 
Låtstruktur baserad på min analys: 
 
Intro: fyra takter 
Vers 1: åtta takter 
Brygga 1: kan vara åtta eller fyra takter 
Refräng 1: åtta takter 
Vers 2: åtta takter 
Brygga 2: kan vara åtta eller fyra takter 
Refräng 2: åtta takter 
stick: åtta takter 
brygga 3: kan vara åtta eller sexton takter. 
Refräng 3: åtta takter 
Låtlängd: cirka tre minuter och femton sekunder 
 
Tonart baserad på min analys:  
 
Finns ingen likhet mellan låtarna 
 
Ackord/ackordgång baserad på min analys: 
 
Finns inget samband, men använd få ackord och som bidrar till någon form av 
rytmik. Kan vara att de byter på ett snyggt sätt till nästa ackord rent rytmiskt. 
Under sticket ändras ackordgången. 
 
Rytm och tempo baserad på min analys: 
 
Använd tempo som är runt 100 bpm och 4-takt. Lägg till något rytmiskt under 
första versen och under bryggan. Använd de fyra sista takterna till att bygga 
upp inför refrängen. Under andra versen ska det vara mer rytmiskt som händer 
och som sedan leder in till en brygga, där det inte behöver vara någon 
förändring, men om det är så är den minimal. Andra refrängen kan vara exakt 
samma som första. I alla låtar som har stick är det avskalat med rytmiska 



                                                                            7 
 

instrument, eller inga alls. Den sista bryggan borde vara aningen mer avskalad, 
men rytmiken kommer in mer i slutet av bryggan. I den sista refrängen kan det 
vara samma rytmik som innan. 
 
Dynamisk utveckling: 
 
Introt bör ha aningen mindre energi än första versen och under bryggan ökar 
energin stegvis i arrangemanget. Det borde finnas en paus precis innan 
refrängen. I andra versen är det lite mer energi än den första versen, men andra 
bryggan bör ha samma dynamik som den första. Alla refrängerna ska ha 
liknande energi som första, men den sista refrängen kan vara lite mer energirik. 
Sticket ska vara luftigt och mjukt, för att sedan trappas upp under den sista 
bryggan.  
 
Instrument: 
 
De flesta låtar innehåller piano, elgitarr och synth 
 
3.2 Låtskrivande 
 
Låtarna producerades hemma hos mig. Det började med att jag producerade 
mer grundligt och utan detaljer, för att sedan skriva topline. I låt ett är toplinen 
skriven av Maja Lönnehed. Låt två och fyra är skriven av både mig och Maja. 
Låt tre är skriven av Eden De Wit. Efter att toplinen var skriven producerade jag 
upp låten. Ifall något behövde ändras i produktionen efter att toplinen var 
bestämd så blir det då mycket svårare. 
 
Även om mitt fokus inte varit på mixningen så är det något jag till viss del gjort 
under tiden jag har producerat, eftersom det ändå måste finnas en viss balans 
mellan instrumenten så att de inte krockar allt för mycket frekvensmässigt. Det 
är alltså ingen slutmixning som gjorts, utan endast en mix som växt fram 
parallellt med produktionen. 
 
3.3 Mina låtar 
 
Låt 1-”Under my skin” 
 
Denna låt var redan färdigskriven, men det jag gjorde var att endast använda 
mig av sången och arrangera låten utefter detta. På grund av att låten redan var 
färdigskriven är formen på låten svår att påverka, men däremot kan jag följa min 
matris på de övriga punkterna.  
 
När jag fick låten hade den ett reggaetonbeat, vilket jag gillade så jag behöll 
grundkonceptet rent rytmiskt, men lade sedan till mer trumelement för att skapa 
intresse i låten och ett driv framåt. Jag valde att komponera låten i 100 bpm, 
vilket skapade den känsla jag var ute efter och som passade toplinen. 
 
Låten är uppbyggd på en enklare ackordslinga som tillför rytm, eftersom att 
slingan spelar reggaeton rytm med en plock-synth. Till en början spelade jag 
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mer raka ackord utan rytmisering i verserna, men det blev helt enkelt för tråkigt, 
dock hade det varit mer korrekt enligt min matris. Ackordslingan som versen 
spelar är Bb, F, C, vilket skapar en viss spänning som gör att ackordgången 
inte känns helt avslutad inför varje ny repetition. Detta koncept användes även i 
låten ”The middle". Om jag istället skulle använt mig av ytterligare ett ackord, 
som jag senare gör i refrängen, hade det blivit lite för repetitivt och 
intetsägande.  
 
Det finns en del partier, där jag uppfattade det som lite tomt. Därför valde jag att 
lägga in förvrängda röster som ibland svarar i slutet av en fras och ibland för att 
skapa mer intresse, genom att fylla i tomrum i låten.  
 
Första versen höll jag mer avskalad rent rytmiskt, men jag lät dock kicken spela 
med redan från början, vilket endast en av mina referenslåtar hade i första 
versen. Under andra versen finns det ytterligare rytmiska instrument som gör att 
det blir ett driv framåt och att något nytt händer gentemot första versen.  
Enligt min analys måste introt innehålla någon slags hook och därför valde jag 
att presentera melodin som sedan kommer i refrängen, för att redan här sätta 
ett slags ”id” på låten. 
 
Refrängen är sexton takter lång varje gång, vilket en av mina referenser var 
under första refrängen, däremot inte andra gången, vilket denna låt är. Jag 
hade kunnat välja att korta ner refrängen istället, men då hade låten inte hållit 
sig inom den tidsram som en låt borde vara enligt analysen utan istället blivit för 
kort. Jag fick helt enkelt göra en avvägning och bestämde mig för att behålla en 
längre refräng. Varför låten blivit för kort annars beror mycket på att i andra 
versen är det fyra takter vers som sedan går in i en fyra takter lång brygga. 
Enligt min matris borde detta parti vara åtta takter vers. Även sticket är kort så 
något måste helt enkelt kompensera för detta. 
 
Låt 2-”Sober” 
 
Även denna låt bygger på ett reggeatonbeat, men aningen mer storslaget än låt 
ett i själva refrängen. Till en början ville jag ta bort de rytmiska element som är i 
bryggan eftersom mina analyser pekar mot detta. Dock passade inte låten med 
detta så jag försökte istället skapa ännu mer driv inför refrängen och skulle 
kunna liknas vid hur låten ”Taki taki” är uppbyggd i bryggan, men istället för fyra 
takter är det åtta takter brygga. 
 
Det förekom ofta någon form av lead i refrängen på de analyserade låtarna så 
jag valde att förvränga en röst och använda den som min lead under 
refrängdelen. Refrängen är för övrigt väldigt lik versen, men med mer tryck 
genom att basen är framträdande och även lite fler rytmiska element som är där 
för att öka drivet och energin.  
 
I alla referenser fanns hi-hat eller liknande med och spelade sextondelar under 
något parti i refrängen. Ett litet knep jag använt mig av för att kunna skapa lite 
mer av det svänget som blir när en riktig trummis spelar är att låta volymen vara 
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lite högre på själva betoningarna och aningen lägre när det inte är på 
betoningarna. 
 
Denna låt ville jag skulle kännas lite konstig och lekfull, vilket kan liknas vid 
”Taki taki". Det är få element i låten och jag försökte få så att allt har en tydlig 
plats. Jag försökte framhäva grundrytmen, genom att markera de absolut 
viktigaste slagen i rytmen. 
 
Låt 3-”Keep falling” 
 
Här var målet att få fram något lite lugnare i versen, mer åt balladhållet. Jag ville 
att det i stort sett skulle räcka med ett piano i verserna, som sedan backas upp 
av enklare rytmik. Under bryggan ville jag framhäva ett slags frihet, lite som i 
Marshmellos låt ”Happier", men ännu lite mer svävande. Jag ville använda mig 
av samma typ av rytm som i ”Happier" och markera med åttondelar. I detta fall 
blev det med ett piano som följer ackorden och sedan en elgitarr som spelar en 
annan melodi. När man är framme vid refrängen kommer rytmen in och det ska 
kännas storslaget. Jag försökte att rytmisera ackorden, vilket är liknande det 
som görs i ”The middle". 
 
Låten bygger på tre ackord i grunden: Gadd9, A och Bm7. Tonarten valde jag 
för att den är i ett register som ofta passar till kvinnliga sångare och stämmer in 
på den analys jag gjort. I grunden bygger även låten ”The middle" på tre ackord 
och det som händer är att det känns mindre upplöst i ackordslingan och därför 
fungerar väldigt bra att repetera flera gånger utan att det blir alldeles för 
enformigt. 
 
Det vanligaste slutet på referenslåtarna var ett snabbt avslut efter sista 
refrängen och därför fick det bli ett sådant. Refrängen Innehåller ackord som är 
rytmiserade med synthar för att skapa ett driv och sedan samma typ av 
kickmönster som i versen. Det är även mycket som händer i bakgrunden i själva 
beatet, men det är där för att skapa liv så att det inte bara låter som ett mönster 
som repeteras om och om igen. Variationer är nyckeln. Trots att de kan vara 
småskaliga är det något som är viktigt i dessa typer av produktioner. 
 
Under andra versen är det väldigt likt första versen, men här kommer kicken in 
direkt och det är lite mer driv redan från början i jämförelse med första versen. 
Alla referenslåtar följde samma mönster dynamiskt och arrangemangsmässigt. 
 
Under sticket är det mer svävande och tomt i arrangemanget. Här är tanken att 
det ska finnas lite tid att andas och att något helt nytt händer. I referenserna 
fanns det en tydlig skillnad i sticket gentemot de övriga partierna och det var 
alltid en mer svävande känsla. Ackordgången ändras och det känns ofta mer 
improviserat, vilket var något jag försökte efterlikna i min egen låt. Sticket är åtta 
takter som sedan övergår till bryggan. Här är det aningen mer avskalat än de 
andra bryggorna. Det blir till sist lika stort och övergår till refrängen. 
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Låt 4-”Lonely” 
 
För mig är en av mina referenslåtar mer storslagen än de andra och jag ville 
därför skapa en sådan låt, men fortfarande hålla mig till min slutgiltiga matris. 
Låten bygger i grunden på ett piano i verserna, men för att få det fetare fyllde 
jag ut med pads och ett slags klockliknande ljud som är där för att skapa mer 
atmosfär och en slags finstämdhet.  
 
Majoriteten av låtarna i min analys började med enklare rytmik och i detta fall 
fick gitarren stå för det. Efter fyra takter i versen kommer ett enklare trumbeat in 
för att skapa mer rytmik, för att sedan skala av det till bryggan. Under bryggan 
är det viktigt att bygga upp till refrängen. Därför börjar det relativt lugnt, för att 
sedan byggas upp med trummor under de fyra sista takterna och till sist genom 
automation skära bort bas för att refrängen ska upplevas som större, där basen 
slår med full kraft. 
 
Ackorden är samma genom hela låten, men med små ändringar i ordningsföljd. 
I versen spelas Gadd9, D, Bm7 och A. När sedan bryggan kommer så spelas 
först en ackordrunda som är samma som i versen, men andra gången spelas A 
först och sedan Bm7. Det blir alltså en liten variation som jag fick inspiration 
från låten ”The middle", men där har de istället lagt till ett ackord extra i 
refrängen och inte i bryggan. Under sticket byter jag ordningsföljd till Bm7, G, D 
och Aadd9 för att bryta upp och skapa något nytt och på så sätt fånga 
lyssnarens uppmärksamhet. Det var något som de analyserade låtarna 
lyckades väldigt bra med och som jag försökt återskapa i mina egna låtar. 
 
Jag provade att försöka få till en tydlig hook i introt, men jag valde senare att ta 
bort den. I slutändan tycker jag att gitarrslingan i sig går att identifiera snabbt 
med vilken låt det handlar om. Gitarr var dessutom ett vanligt instrument i 
referenslåtarna. 
 
Refrängerna är åtta takter och båda verserna är åtta takter långa. Under andra 
versen behålls kicken och överlag är det fler rytmer med redan från början.  
 
Jag har försökt att skapa något nytt som händer var fjärde takt, eftersom det 
annars kan upplevas som trist. Detta var något som referenslåtarna gjorde så 
pass bra att det ofta var svårt att ens märka skillnaden. Det tycks vara mer en 
känsla än att det alltid är direkt hörbart.  
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4 Diskussion 
 
4.1 Analysen 
 
Det har varit otroligt lärorikt för mig att analysera så pass djupgående som jag 
gjort i denna undersökning och det har fått mig att bli mycket tryggare i min roll, 
dels som producent, men också som låtskrivare. 
 
Något jag borde tagit med i min analys är soundet, eftersom jag tror det är just 
den biten som gör att vissa producenter sticker ut mer och ackorden i dessa 
typer av produktioner är otroligt simpla. Det handlar mer om att utifrån det enkla 
få det intressant genom att välja rätt ljud och dessutom ljud som gör just dig 
som producent unik. Det var ofta svårt att se förbi de ljud som använts i 
referenslåtarna, eftersom ljudvalen har en väldigt stor betydelse för 
helhetsintrycket av låten. 
 
Analyssammanställningen blev en utmaning, eftersom en av låtarna stack ut 
mycket från de andra. Därmed blev det svårt att genom endast de tre låtarna 
skapa en rättvis matris. Jag borde valt att analysera fler låtar och därmed 
enklare kunna dra paralleller mellan de olika låtarna och troligtvis kunna skapa 
en större majoritet som talar för min analyssammanställning. Trots att det fanns 
en hel del likheter fanns det också många olikheter mellan låtarna. Detta hade 
troligtvis kunnat speglats bättre genom att analysera fler låtar. 
 
4.2 Arbetet med låtarna 
 
Till en början var jag väldigt strikt med att försöka efterlikna de analyserade 
låtarna, men det som hände då var att jag blev totalt blockerad kreativt sätt och 
det slutade med att allt jag gjorde kändes som en dålig kopia av referenslåten, 
vilket inte var det jag ville uppnå. När jag istället försökte ta in de analyserade 
låtarna mer från ett fågelperspektiv, och kolla på de viktigaste detaljerna i 
låtarna, blev det helt plötsligt mycket lättare för mig att komma igång och 
faktiskt få någonting gjort. 
 
Alla låtar förutom ”Under my skin” är uppbyggda på en brygga som är åtta 
takter. Kanske hade någon låt blivit bättre med exempelvis fyra takter brygga 
och sen refräng.  
 
Om jag skulle få välja vilken låt jag själv är mest nöjd med och som jag tror har 
mest potential så är det låten ”Lonely”, som jag tycker har en känsla i sig som 
jag gillar. Jag tycker ofta att det är snyggt att blanda mer syntetiska element 
med riktiga. I denna låt är det en inspelad elgitarr tillsammans med synthpads 
och piano, vilket jag tycker höjer låten. 
 
Jag tycker att analysen är bra, men jag rekommenderar att man använder den 
som ett verktyg snarare än som en regel. Jag tror att det är viktigt att ha koll på 
hur de senaste låtarna är uppbyggda, men samtidigt är det viktigt att känna sig 
inspirerad och fri i sitt skapande för att kunna skapa något som har känsla. I 
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slutänden tror jag att känslan är den viktigaste och mest avgörande faktorn om 
en låt blir en hit eller inte.  
 
Trots att jag har använt analysen som en mall  tycker jag ändå att mina låtar är 
egna verk som uppnår verkshöjd. Om jag hade analyserat soundet och använt 
det som en mall är det tveksamt om det varit möjligt, eftersom soundet är det 
som gör en dansproducent, skulle jag säga. När jag reflekterar över låtarna i 
efterhand tycks jag ha följt en ganska så tydlig mall rent strukturmässigt, men 
jag tycker att produktionerna är ganska tråkiga och aningen repetitiva. De hade 
behövt aningen mer variation. 
 
5 Sammanfattning 
 
Undersökningen har varit lärorik under analysen och även att skriva låtar utefter 
en matris, eftersom det förändrar mitt vanliga mönster att tänka. Däremot är det 
inget jag kommer att fortsätta utgå ifrån, på grund av de begränsningar som 
uppstår i ett kreativt perspektiv. Referenslåtarna borde ha varit fler för att 
därmed kunnat skapa en mer övertygande matris.  
 
Jag tycker att mina låtar känns naturliga rent strukturmässigt, men däremot 
upplever jag att det saknas energi. Min första tanke är att min matris varit för 
snäv och därför påverkat mig negativt genom att känna mig för begränsad. 
Dock finns det en bra grund i låtarna och kanske kan låtarna finpoleras i 
efterhand, utan att använda min matris som utgångspunkt. Eftersom jag inte 
tagit med sound och mixning i min analys tror jag att det finns mycket som 
skulle kunna förbättras genom att exempelvis se över mina ljudval och även att 
mixa låtarna mer grundligt. Det var ofta svårt att veta hur jag skulle kunna 
förbättra låtarna när matrisen inte räckte till och jag har insett att ljudvalen är 
minst lika viktiga som grundstrukturerna i låtarna. 
 
För vidare forskning hade det varit önskvärt med en undersökning som belyser 
EDM-produktioner ur ett soundperspektiv, alltså ljudval och mixning. 
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Bilagor 
 
Mina låtar: 
 
Lonely 
Under my skin 
Keep falling 
Sober 


