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Av: Jack Liedström

1. Inledning

Detta examensarbete handlar om musikgenren Hands up. Arbetet är speciellt inriktat på själva 
mixningsprocessen av genren, men täcker även skrivande- och produktionsprocessen samt fakta 
om genren.

Informationen i det här  arbetet kommer ifrån: Professionella mixtekniker, artister och skivbolag 
inom genren, analyser samt internetfakta. Detta arbete innehåller många ord som kan vara svåra 
att förstå ifall man inte är insatt i musikproduktion. Projektledaren hänvisar därför till kapitlet 
”Definitioner av viktiga begrepp” där det finns korta beskrivningar av dessa ord. 
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2. Syfte & Bakgrund

Jag heter Jack Liedström och har hållit på med många olika elektroniska dansmusikstilar under 
min tid som låtskrivare och producent. Det finns dock en musikstil som jag verkligen har fastnat 
för och det är Hands up. 
Hands up är en kommersiell musikgenre inom trancegenren. 
Genren växte fram i början av 2000 talet och härstammar från musikstilarna: Happy Hardcore 
och Eurodance ifrån 1990 talet. 

Jag har skrivit och producerat Hands up i några år nu. Det senaste året har mitt intresse för 
genren ökat och nu vill jag utöka mina kunskaper och lära mig hur det går till att göra Hands up 
på en professionell nivå. 

Inom Hands up och många andra elektroniska dansmusikstilar så har förutom själva låten och 
produktionen även mixen en stor betydelse för att få den känslan man eftersträvar.
Jag har länge letat på Internet efter en bra beskrivning om hur själva mixandet går till, men jag 
har inte hittat någon professionell och tydlig beskrivning som handlar om just Hands up.
Därför har jag i detta arbete valt att lägga mest tyngd på själva mixningsprocessen.
Detta arbete ger mig inte bara nya kunskaper och erfarenheter utan även värdefulla kontakter 
inom branschen, vilket kan vara bra för min framtid. I det här arbetet så kallar jag mig 
projektledaren.
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3. Forskningsöversikt

För att ta reda på om det existerade liknande arbeten så har projektledaren gjort sökningar på 

både Google och Youtube. 

Det finns gott om amatörvideos om produktionen av Hands up-musik men dessvärre har 

projektledaren inte hittat någonting om skrivandeprocessen eller mixandet av genren. 

Något likartat arbete finns alltså inte utlagt på internet. Detta kan bero på att genren är relativt ny 

eller att det finns arbeten som inte publicerats på internet.

Projektledaren har dock hittat en uppsats om mixningen av baselementen i dance-musik. 

Författaren har undersökt ifall det skiljer sig från att mixa baselement som: bastrumma, bas och 

andra basinstrument i dance-liknande musik från att mixa dessa element i övrig populärmusik.

Uppsatsen som hittades heter: ”Hur ska jag få tryck i basen? : Skillnader att mixa bas, bastrumma 
och andra basinstrument i danceliknande musik i jämförelse med övrig populärmusik”

Nedan finns en länk där man kan läsa mer om uppsatsen samt ladda hem den:
http://www.uppsatser.se/uppsats/afca3ea4ec/

Projektledaren har fått sina tidigare kunskaper om mixning via utlärningsvideos om mixning. 
Projektledaren har också fått kunskaper och erfarenheter ifrån utbildningen: Musik- och 
Ljudproduktion på Högskolan i Skövde. 

En video som gett projektledare många kunskaper är: ”Logic 404 Mixing Electronica”. I denna 
film får man följa med den legendariske House-producenten Olav Basoski som visar hur 
man mixar: House och annan elektronisk musik. 

Nedan länkas en adress till macprovideos hemsida där man kan läsa mer om filmen:
http://www.macprovideo.com/tutorial/logic9404
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4. Frågeställning & Mål

Detta arbete innehåller flera frågeställningar eftersom arbetet täcker ett såpass brett ämne. 
Genom att ha fler frågeställningar blir det: tydligare, mer strukturerat och lättläst. 

4.1Hur mixar man Hands up?
Detta är arbetets huvudfrågeställning där projektledaren lagt mest energi. Målet med denna 
frågeställning är att få utökade kunskaper om mixningsprocessen av Hands up-musik.

4.2Vad är Hands up?
Målet med denna frågeställning är att få utökade kunskaper om musikgenren Hands up.

4.3Hur skriver man Hands up?
Målet med denna frågeställning är att få utökade kunskaper om skrivandeprocessen av Hands up-
musik.

4.4 Hur producerar man Hands up?
Målet med denna frågeställning är att få utökade kunskaper om produktionsprocessen av Hands 
up-musik.

4.5 Målet i sin helhet
Målet i sin helhet är att få utökade kunskaper om: skrivande-, produktions- och 
mixningsprocessen. Målet är också att få utökad kunskap om musikgenren Hands up. 
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5. Definitioner av viktiga begrepp

Ackord - I musikteorin är ett ackord tre eller flera toner som klingar samtidigt.

Analog- Analog betyder ”liknande” på grekiska. I detta projektarbete pratas det om analoga ljud 
vilket är ljud med en analogsignal. Det finns två olika sorters ljudsignaler den ena signalen är 
digital signal och den andra är analog signal. Till skillnad från analoga signaler som är 
kontinuerliga så är digitala signaler diskontinuerliga. Analoga ljud upplevs för många som 
varmare och behagligare för örat än digitala ljud.

Attack- I detta fall så syftar projektledaren på anslaget eller kontrollen: ”attack” på en 
kompressor eller en envelope. Se kompressor eller Envelope

Automatisera - Automation ger än möjlighet att styra T.ex. Volymregeln eller olika effektrattar 
automatiskt. Du kan t.ex. rita in en ökad volym vid ett speciellt tillfälle och en minskad vid ett 
annat tillfälle och då ändras volymregeln automatiskt vid dessa tillfällen. I detta arbete nämn ofta 
automatiserade filter av olika slag. Om du t.ex. automatiserar ett high cut filter så kan du få ett 
ljud att vid ett ställe stegvis bli dovare och dovare eller tvärt om klarare och klarare.

Band pass filter – Ett filter som släpper igenom frekvenser mellan två bestämda värden. De 
övriga frekvenserna som inte släpps igenom dämpas mer eller mindre beroende på hur filtret är 
inställt.

BPM - En mätningsenhet som används för att mäta tempot i musik eller antal hjärtslag per 
minut. BPM står för beats per minute vilket betyder slag per minut.

Crash- En cymbal (se cymbal)

Cymbal - Är ett slaginstrument med konvex form. En cymbal är gjord av metal och ljudet 
skapas då man slår på den med en trumstock.

Delay – Delay är en ljudeffekt som registrerar en ljudsignal till ett lagringsmedium därefter 
spelas ljudet upp efter en tid och skapar så sätt en slags ekoeffekt.

Dist – Distortion är en effekt där insignalen antingen pressas eller klipps och skapar mer 
övertoner och ett fylligare ljud.

Downlifter-effekt – En basig effekt, nästan som en smäll eller en explosion.

Dynamik – En musikterm för ljudstyrka. 

Envelope - En ADSR Envelope är en kontroll som förekommer på många syntar. Du kan med 
denna kontroll modulera ljudet genom att bestämma ADSR (attack, decay, sustain och release). 
Denna effekt finns även idag som en effekt man kan kontrollera audio med. Ökar du T.ex. 
attacken på en sådan effekt på kanalen med bastrumman så blir anslaget på bastrumman 
tydligare.
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Equalizer – Equalizer/EQ är ett ljudtekniskt verktyg som man kan reglera olika 
frekvensområdens volymer.

Eurodance – Eurodance är en elektronisk musikgenre som var mycket populär på 1990-talet. 
Eurodance har influenser ifrån 1980-talets synt-pop, Italodisco och Eurodisco. Genren har ett 
tempo mellan 95-150 BPM och är mestadels syntbaserad. Genren har också vissa karaktäristiska 
element så som det tunga trumkompet och den unika basgången. Annars så brukar Eurodance 
innehålla: hookiga glada syntriff, kvinnlig sång och manlig rap. Texterna är ofta lättsamma och 
lätta att komma ihåg och handlar ofta om kärlek eller om att dansa.

Fada- Att låta volymen stegvis minska och få ljudet att försvinna eller att stegvis öka ljudet och 
få ljudet att dyka upp.

Filter- Samma som Equalizer

Filtersvep- Att automatisera ett filter (ofta ett bandpassfilter) över ett ljud (vanligen brus) och på 
så skapa på så sätt skapa ett svepande ljud.

Fjärdedel – En fjärdedel är ett notvärde om man bara spelar fjärdedelar i en del låt så är det 
samma sak som pulsen i låten (BPM). På en fjärdedel går det två åttondelar och fyra sextondelar.

Form - Formen är låtens struktur d.v.s. den ordning som de olika delarna som t.ex. intro, vers 
och refräng kommer i.

Frekvenser - Är ett mått som mäter repeterande händelser inom ett tidsintervall. Frekvenser 
mäts i hertz och i arbetets fall pratar vi om ljudvågor, antal svängningar per sekund.

Gatad synt- En gatade synt är en synt som är effektlagd med en sidechainad gate-effekt Vilket 
gör att man t.ex. låter ett rytmiskt element styra gaten och få den att sänka all information på 
synten som inte matchar rytmens rytmik. 

Hands up – Hands up som också ibland kallas ”Eurotrance" eller "Hard dance" är en elektronisk 
dansmusikstil inom trancegenren.

Happy hardcore – Happy hardcore är en elektronisk dansmusikgenre. Happy hardcore växte 
fram på 1990 talet och happy hardcore har sina rötter i elektronisk hardcore och 1990 talets 
Breakbeat. Happy hardcore har ett tempo mellan 160-200 BPM. Happy hardcore 
karaktäriserades i början av pianoriffs, syntslag och spacade effekter. Genren är också nära 
relaterad till den holländska gabba genren. 

High cut filter – Ett filter/eq som tar bort alla de höga frekvenserna vid det värde man väljer. I 
detta arbete skrivs det ofta om automatiserade high cut filter vilket kan ge effekten att något 
träder fram i låten, från att vara dovt till att bli klarare och klarare.

Hihat - Är två cymbaler som sitter ihop horisontellt på en metallställning. Med en pedal kan 
cymbalerna föras ihop och ge ifrån sig ljud. Ett annat mer vanligt sätt att använda en Hihat på är 
att slå på den med en trumstock.
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Hooks- En viktig del i en låt som man fastnar för. 

Kompressor – En kompressor är ett ljudtekniskt verktyg som man kan reglera ljudnivån med. 
En kompressor har vanligtvis dessa reglage: Threshold, ratio, attack, release och gain. 
Thresholden är de reglage som reglerar hur mycket av ljudet som skall komprimeras. Ration är 
hur mycket ljudet som skall komprimeras skall sänkas. Attacken reglerar när kompressorn skall 
börja komprimera och releasen reglerar hur länge effekten skall hålla i efter varje komprimering. 
I detta arbete har projektledaren använt kompressorn för att antingen jämna ut ljud eller för att 
frambringa anslaget i ljudet. 

Kompsynt/pumpsynt- En synt som inte spelar en melodi utan bara ackordens toner eller som i 
projektledarens låt bara ackordens grundtoner i olika oktaver.

Lead-synt- Det syntljudet som spelar syntriffets melodi.

Low cut filter- Är ett filter precis som high cut filter men ett low cut filter tar bort all bas under 
ett utvalt värde.

Melodyne – Ett redigeringsverktyg där du kan reglera ton och tajming i varje stavelse.

Mixa – Är att ställa in ljudnivån på de olika ljuden som finns med i en låt. Att mixa innefattar 
också att ta hjälp av olika effekter för att skapa speciella ljud.

Mixtekniker – En ljudtekniker inriktad på mixning.

Multibandskompressor- En slags multi effekt där det är flera kompressorer i en. De olika 
kompressorerna reglerar de olika frekvensområdena vilket innebär att du kan ha olika 
kompressorinställningar på T.ex. bas och diskant.
Pad-synt- En syntljud som ofta används för att spela ackorden och fylla ut  produktionen.

Panorering - Panorering är ett ord som används inom stereofoni. Då man panorerar låter man ett 

mono-spår höras mer på en av kanalerna.

Peakar – T.ex. ett sångspår har många volymändringar och de största volymändringarna kallas 
peakar eller toppar och dessa kan man sänka ner med hjälp av en kompressor och på så sätt 
jämna ut ljudsignalen.

Pitch correction – En effekt som automatiskt korrigerar toner. Ifall en sångare sjunger falskt kan 
detta vara ett alternativ.

Pre-delay – En inställning på ett reverb som reglerar när efterklangen skall börja efter det att 
ljudet spelats.

Ratio – (Se Kompressor)
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Release - (Se kompressor)

Reverb - Är en effekt som simulerar rumsklang. Genom att lägga på reverb på ett inspelat 
material kan man få materialet att ge uppfattningen om att det är inspelat i ett rum.

Roland TR-909 – TR-909 är en trummaskin gjord av Roland corporation. TR-909 är baserad på 
både analog-synt och samplingar. 

Samplat – I detta arbete så pratas det om samplade citat och då menar projektledaren att citaten 
kan vara tagna från andra inspelningar.

Sidechain-kompression - En sidechain-kompressor använder två ljudkanaler där den ena 
påverkar den andra. Den ena kanalen läser av dynamiken och när kompressoreffekten skall 
appliceras görs det på den andra kanalen. Denna effekt kan användas för att frambringa slag eller 
som en slags pumpande effekt.

Subbas – Subbas är de frekvenserna under 90 Hz  

Sugeffekt – En sugeffekt är en effekt som ofta används  för att skapa en sugande ljud som leder 
vidare till en händelse. Ofta skapas sugeffekter genom att spela ljud baklänges. En vanligt 
förekommande sugeffekt som används på sång är (baklänges reverb) detta går att skapa på lite 
olika sätt men ett vanligt sätt är att vända spåret baklänges och lägga på reverb och sedan vända 
tillbaka spåret igen. Detta ger en sugande effekt inför varje ny fras i sången.

Syntriff- En simpel syntmelodi som ofta är en hook och repeteras flera gånger under en hands 
up-låt. 

Sågtandsvåg – I detta arbete syftar det på en vanligt förekommande vågform på syntar.

Time Machine – Ett verktyg I Logic som ger än möjlighet att ändra tajmingen på det redan 
inspelade materialet.

Tonart – En tonart är en uppsättning toner och i varje tonart så finns det en grundton. De 
vanligaste två tonarterna i den västerländska tonartsystemet är durtonarterna och molltonarterna.

Tröskelvärde- Tröskelvärde/Threshold är ett reglage på en kompressor (se kompressor)
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6. Metod

6.1 Fallstudier
I detta arbete så har det framställts en produkt. Produkten i detta arbete är en Hands up-låt som 
har: skrivits, producerats och mixats av projektledaren. 
Produkten i arbetet har använts för att få erfarenheter av mixningsprocessen av Hands up-genren. 
Detta genom att göra intervjuer med mixtekniker och en tysk Hands up-producent samt genom 
att besöka en professionell mixtekniker.
Denna metod har används för att projektledaren inte hittat någon nedtecknad information om 
ämnet. 

6.2 Litteraturstudier
Projektledaren har i detta arbete gjort litteraturstudier för att få kunskap om Hands up-genren. 
Litteraturstudierna är baserade på internetfakta. Denna metod har används för att det finns fakta 
om genren utlagt på internet.

6.3 Intervjuer
För att få kunskaper om hur mixningsprocessen av Hands up-genren går till så har projektledaren 
gjort kvalitativa intervjuer. Projektledaren har gjorts fyra intervjuer var av tre är med svenska 
professionella mixtekniker och en är med en tysk professionell Hands-up-producent/artist/DJ. 
Denna metod har används för att projektledaren inte hittat någon nedtecknad information om 
mixningsprocessen av Hands up.

6.4 Analyser
För att ta reda på hur man skriver samt hur man producerar musikgenren Hands up så har 
projektledaren gjort två olika analyser på 10 populära låtar inom genren. Denna metod har 
använts för att projektledaren inte hittat något professionellt material om ämnet.
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7. Tidsplan

7.1 Den ursprungliga tidsplanen
Detta är den tidsplanen projektledaren skrev innan arbetet. Denna tidsplan är skriven så att det 
finns marginaler ifall några punkter skulle bli försenade.
Denna tidsplan följdes delvis men vissa saker kom efter bestämd tid och andra före bestämd tid. 
Den aktuella tidsplanen hittas i nästa kapitel.

Vecka 1 – 30 mars - 6 april
* Mixa färdigt första versionen av låten.
* Skicka iväg intervjuer till personer.

Vecka 2 – Den 6 april – den 13  april
* Nedteckna den första mixningsmetoden
* Analys av skriv- och produktionsprocess

Vecka 3 – Den 13 april – den 20 april
* Besöka den professionella mixteknikern
* Dokumentera mixnings metoden
* Sök fakta om Hands up
* Skicka påminnelse mail till de kontaktpersoner som inte besvarat kontaktmailet.
 
Vecka 4 – Den 20 april – den 27 april
* Samla ihop information ifrån intervjuer och mixteknikern

Vecka 5 – Den 27 april – den 4 maj
* Mixa den slutgiltiga versionen av låten

Vecka 6 – Den 4 maj – den 11 maj
* sammanställ all information och börja skriv projektrapport

Vecka 7 – Den 11 maj – den 18 maj
* Skriv projektrapport

Vecka 8 – den 18 maj – den 21 Maj
* Slutredigering projektrapport
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7.2 Den Aktuella tidsplanen
Det finns ett moment som gjordes senare än det var tänkt. Detta moment var ” Analys av 
produktionsprocess”. Anledningen var att projektledaren inte tänkte att det skulle ta så lång tid 
att göra dessa analyser men det visade sig mycket mer tidskrävande än vad han hade trott.
Annars  har de andra momenten antingen gjorts på bestämd tid eller gått fortare. Att mycket gått 
snabbare än vad projektledaren tänkt beror på att allt gått bra utan några egentliga problem. Då 
den första tidsplanen skrevs så tog projektledaren hänsyn till att vissa moment kunde bli 
försenade. En annan orsak till att många moment gått snabbare kan också bero på 
projektledarens engagemang och brinnande intresse för arbetet.

Punkter på föregående tidsplan som gjordes före arbetets start:
* Mixa färdig första versionen av låten
* Skrivande av första mixningsmetoden.

Vecka 1 – 30 mars - 6 april
* Skicka iväg intervjuer till personer.

Vecka 2 – Den 6 april – den 13  april
* Analys av skrivandeprocess

Vecka 3 – Den 13 april – den 20 april
* Besöka den professionella mixteknikern
* Dokumentera mixteknikerns mixningsmetod.
* Sök fakta om Hands up
* Analys av produktionsprocess

Vecka 4 – Den 20 april – den 27 april
* Samla ihop information ifrån intervjuer och mixteknikern
* Mixa den sista versionen av låten
* Dokumentera den sista mixningsmetoden

Vecka 5 – Den 27 april – den 4 maj
* Sammanställ all information och börja skriv projektrapport
Vecka 6 – Den 4 maj – den 11 maj
* Skriv projektrapport

Vecka 7 – Den 11 maj – den 18 maj
* Slutredigering projektrapport

Vecka 8 – den 18 maj – den 21 Maj
* Slutredigering projektrapport
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8. Loggbok

Projektledaren har i detta arbete använt loggboken som ett sätt att dokumentera arbetet. För att få 
ett bättre resultat så gjordes följande moment redan innan arbetet tog sin början: 
• En Hands up låt skrevs och producerades
• Projektledaren letade upp kontaktuppgifter till 20 personer inom branschen.
• Kontaktmall för kontakt med branschfolk gjordes både på engelska och svenska.
• Intervjufrågor skrevs både på engelska och på svenska.
Alla loggböcker finns bifogade i: Bilaga 7 – Loggbok.

9. Undersökning

9.1 Produktframställning
Låten skrevs under en av de kurser som projektledaren läst under utbildningen. Låten skrevs i 
samarbete med en annan elev i samma klass som projektledaren. Först skrevs låtens 
refrängackord och då medverkade båda upphovsmännen. Ackorden spelades in med en elgitarr 
och projektledaren fick med sig inspelningsfilen till sin hemmastudio. I projektledarens 
hemmastudio skrev han resten av ackorden till de resterande bitarna i låten. Sen producerades 
låten samtidigt som text och melodi skrevs av projektledaren.
När produktionen gjordes så var projektledaren noga med att välja ut ljud som passar Hands up-
genren samt att få till den önskade rytmiken för genren. 

Så fort som den första texten var klar så sjöng projektledaren in en första version av låten och 
skickade iväg denna till sin samarbetspartner. Efter vissa små ändringar så var det dags för 
projektledarens samarbetspartner att spela in en ny gitarr. Detta gjordes och sedan skickades 
resultatet till projektledaren via E-mail. Projektledaren spelade sedan in en ny version av sången 
och mixade sedan låten.

En tid efter detta gjorde projektledaren några ändringar i texten och spelade sedan in de ändrade 
delarna på nytt. Därefter gjordes den första mixen i det här  arbetet. Det går att läsa om den första 
mixningsmetoden i: bilaga 4.
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9.2 Hur mixar man Hands up?
För att ta reda på hur man mixar Hands up så har projektledaren mixat en egenskriven och 
producerad låt inom genren. Projektledaren har också besökt en professionell mixtekniker som 
har mixat en version av låten. 

Projektledaren har också skickat E-mails till 17 professionella personer inom Hands up-genren 
och kontaktat 3 professionella mixtekniker. Kontaktbrevet innehöll en presentation av 
projektledaren och hans arbete samt en förfrågan om att få göra en intervju. 
Intervjufrågorna kretsade kring mixning av musikgenren Hands up och intervjuerna går att läsa i 
bilagan. (Se 13.1 intervjuer)

Slutligen har projektledaren gjort en sista mix av låten där han har använt sig av sina nya 
kunskaper för att göra en bättre mix än den första.
Det går att läsa om de tre mixningsmetoderna i bilagan och där står det också vilka beslut som 
tagits och varför. (Se 13.4-13.6)

9.3 Vad är Hands up?
För att ta reda på vad Hands up är så har projektledaren sökt på: svenska, tyska och engelska 
internetsidor. Projektledaren har även kontaktat ett känt tyskt skivbolag inom Hands up-genren 
för att få klarhet i om Hands up och Eurotrance är samma genre. Detta för att Eurotrance har 
definierats lite olika på olika hemsidor. 

Projektledaren har hittat två fakta källor: En ifrån den svenska wikipedian och en ifrån det tyska 
wikipedian. Projektledaren är medveten om att fakta i wikipedia kan vara felaktig men 
faktakällorna i wikipedia var den enda som hittades. Att den svenska och den tyska sidan stämde 
överens med varandra faktamässigt gör dock att källorna blir lite mer trovärdiga. 
Annars har det varit svårt att hitta helt pålitlig information om denna genre eftersom genren är 
relativt ny och inte är så känd vid sina riktiga namn hos allmänheten. På den engelska wikipedian 
stod det T.ex. att Eurotrance/Hands up är ett namn för importen av europeisk Trance-liknande 
musik till Storbritannien och USA.

Projektledaren fick svaret av det tyskt skivbolaget att Hands up och Eurotrance är samma genre 
och att det är lite olika namn på genren beroende på varifrån man kommer. Eftersom den tyska 
wikipedian endast hade med Hands up och inte Eurotrance så valde projektledaren att använda 
Hands up-namnet i denna rapport istället för Eurotrance.

9.4 Hur skriver man Hands up?
För att ta reda på hur man skriver Hands up så har projektledaren analyserat 10 låtar inom Hands 
up-genren.
Projektledaren har analyserat de 10 låtarna utifrån aspekterna: tonart, form, ackord, hooks, 
melodier och text. 
Projektledaren har använt sig av två musikanalysmetoder som använts i två av de kurser han läst 
på sin utbildning. Projektledaren har valt ut vissa aspekter och tagit bort andra för att anpassa 
analysmetoden efter Hands up-genren och enbart för skrivandeprocessen.
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9.5 Hur producerar man Hands up?
För att ta reda på hur man producerar Hands up så har projektledaren analyserat 10 populära låtar 
ifrån Hands up-genren. Projektledaren har analyserat låtarna utifrån aspekterna: uppbyggnad, 
tempo/rytm och ljud. Under uppbyggnadspunkten så går projektledaren igenom 
händelseförloppet i låten ifrån början till slut. Under Tempo/rytm berättar projektledaren vilket 
tempo låten går i och ger en beskrivning på låtens rytm.  I den sista aspekten ”ljud” beskrivs det 
hur de olika ljuden i låten låter och ibland gör även projektledaren en gissning på hur ljudet kan 
ha skapats. Projektledaren har använt ungefär samma sätt att analysera musikproduktioner som 
de använder på ”Barklee collage of music” fast med vissa ändringar för att det skall passa genren 
bättre. Barklee använder sig av aspekterna: ”Vem, vad, när, vart, hur och varför”. Aspekten 
”vem” togs inte med då denna aspekt egentligen går ut på att identifiera artisten, stilen, låtens 
personlighet samt när inspelningen gjordes och vilket syfte skivan hade. 
Aspekten: ”Vad” är i projektledarens analys den samma som aspekten ”ljud” och beskriver hur 
de olika elementen i låten låter. Aspekten ”När” är också med och är i projektledarens analys den 
samma som punkten ”uppbyggnad” och beskriver händelseförloppet från början till slut. 
Aspekten ”Vart” är egentligen också med i ”uppbyggnad” men beskriver där var i låten 
elementen befinner sig: ”panorering, reverb, delay, etc.”.  Aspekten ”Hur” är också inkluderad i 
”uppbyggnad” men beskriver här hur instrumenten spelar.  Sist men inte minst är även ”Varför” 
inkluderad i ”uppbyggnad” och beskriver där vilket syfte de olika händelserna har.
Musikproduktionsanalyserna hittas i bilagan. Se (13.2 och 13.3)
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10. Resultat

10.1 Produkt
Produkten i detta arbete är de mixar som gjorts av projektledaren. Låten som mixats är en Hands 
up-låt som skrivits av projektledaren tillsammans med en samarbetspartner. Låten har sedan 
producerats och mixats av projektledaren.
Totalt har tre mixar gjorts av låten. Den första och den sista mixen gjordes av projektledaren. 
Den andra mixen gjordes utav en professionell mixtekniker.

Mixarna går att ladda hem på länkarna nedan:

Mix1:
http://www25.zippyshare.com/v/16411263/file.html

http://www.2shared.com/audio/4lW1SwaR/MIX1.html

Mix2:
http://www25.zippyshare.com/v/25875167/file.html

http://www.2shared.com/audio/eElVGPoy/MIX2.html

Mix3:
http://www25.zippyshare.com/v/64411517/file.html

http://www.2shared.com/audio/IAT8-bIF/MIX3.html

Här nedan beskrivs de olika resultaten av de olika undersökningarna.
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10.2 Hur mixar man Hands up?

En vanlig början är att lyssna igenom producentens råmix 
För att få en uppfattning om låten och vilken känsla producenten eftersträvar. 
Vissa mixtekniker föredrar också att lyssna igenom spår för spår för att få en uppfattning om hur 
de olika ljuden låter. 

I Hands up och i vissa andra dance-musikstilar så är det vanligt att man sedan börjar mixa 
grundrytmen d.v.s. bastrumman och basen eftersom de utgör den rytm som folk dansar till i 
Hands up. 
Bastrumman i Hands up har en central roll och behöver därför träda fram ordentligt. Detta kan 
göras med olika verktyg. Ett bra sätt är att använda sig av en Enveloper-effekt och öka attacken 
på effekten. Ett annat vanligt sätt att göra det på är att använda sig av en kompressor och ställa in 
den så att man får fram anslaget i ljudet. Denna kompressormetod kan också användas på basen 
för att markera anslaget.
Det är också vanligt att man använder en sidechain-kompressor styrd efter bastrummans rytm på 
vissa element. Detta gör man för att skapa plats i mixen och ytterligare framhäva bastrummans 
centrala rytm.

Förutom att komprimera så använder man också ofta en equalizer för att få fram kärnan i ljudet 
och ta bort eventuella oljud. Detta gör man egentligen på alla viktiga element i låten. 
Då man använder en equalizer på en bastrumma är det mycket viktigt att man lyssnar ordentligt 
ifall man skall öka basen. 
Vissa frekvensområden i basen i vissa bastrummor ligger lite efter anslaget. I bastrumman som 
användes i projektledarens låt var detta frekvensområde ungefär mellan 30 och 80Hz. Det är 
därför viktigt att detta frekvensområde inte blir för starkt då det kan påverka låtens rytmik 
negativt. Tar du där emot bort det frekvensområdet helt och hållet så resulterar det nästan alltid i 
att bastrumman känns fattig och tunn. Med detta menar jag att mycket av basen i bastrumman 
försvinner.
Än så länge i mixen så handlar det egentligen mest om att få till en rytmisk stomme och den rätta 
känslan som låten skall ha. De mer exakta inställningarna kommer senare i mixningsprocessen.

När bastrumman och basen låter bra ihop så är det vanligt att fortsätta med de andra trumljuden 
som gör låtens rytm t.ex. virvel, hihat och handklapp. Dessa element effektläggs med equalizer 
och ofta med en kompressor för att få fram anslaget i ljudet. 

Här efter börjar många mixa in de melodiska instrumenten i låten så som: syntar, gitarrer och 
piano. När detta görs reglerar man volymerna efter hur viktiga de olika elementen är för låtens 
karaktär. I Hands up är t.ex. syntriffet mycket viktigt och kräver därför mer volym än t.ex. en 
padsynt som ligger i bakgrunden på introt. 
Dessa element effektläggs också med Equalizer för att få fram kärnan i ljudet och för att ta bort 
oönskade ljud. Vissa element kan också göra sig bra med lite kompressor som jämnar ut ljudet så 
som t.ex. gitarr som kan ha lite peakar här och där.

Nu när det finns en stomme och den instrumentala biten börjar låta som den ska, så är det dags 
att mixa in sången. Det är inte alla Hands up låtar som innehåller sång,men om det finns sång så 
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brukar den mixas starkt så att den hörs ordentligt. Om sånginspelningen innehåller stora 
dynamiska ändringar så kan det vara bra att automatisera volymen för att jämna ut signalen. 
Detta gör att kompressorn inte behöver jobba så hårt. 
Det finns olika sätt att ställa in en sångkompressor men majoriteten av intervjupersonerna har 
ställt sångkompressorn med en mycket snabb attack och en ratio på ungefär 4. Ett bra knep då 
man skall ställa tröskelvärdet på en kompressor är att se till att det blir gain reduction på allt 
utom på de svagaste orden.
Vissa väljer även att använda en andra kompressor för att på så sätt jämna ut ljudet men denna 
kompressor har dock en långsammare attack och arbetar mindre än den första kompressorn.

Efter detta går många över till att mixa bakgrundsången och då ungefär som lead-sången. 
Bakgrundssången bearbetas dock oftast mindre eftersom den inte är så framträdande.

När man är klar med detta så är det ofta dags att börja effektlägga de olika instrumenten med 
panorering, reverb, delay och andra stereobräddningseffekter. 
Några av intervjupersonerna använde flera olika reverb för att uppnå ett gott resultat. Korta 
reverb är t.ex. bra för att bredda ljudet och ge det en naturlig klang. Ett lite längre och större 
reverb med längre pre-delay är bra för att skapa rymd och karaktär åt ljudet. I projektledarens 
slutgiltiga mix så användes två reverb med de funktionerna.

De olika elementen i låten kräver olika mycket reverb och effekter. I Hands up är det nästan 
alltid mycket reverb på sång och syntriff. Det är egentligen bara basen och bastrumman som 
oftast är helt utan reverb. 
Förutom reverb så används också ofta stereo delay på sången för att få ett större och intressantare 
sångljud.
Vissa element så som syntar kan också behöva breddas för att skapa plats åt andra element med 
hjälp av stereobreddningseffekter. 

När detta är gjort så går den resterande delen av mixen egentligen ut på att finjustera de olika 
inställningarna på: volym, 
, kompressor, equalizer, reverb, delay etc. Det kan vara en god idé här att referenslyssna och 
jämföra för att få ett passande helhetsljud för genren. 
Det kan också vara bra här att inte mixa mer än 3-4 timmar i sträck då man lätt kan bli trött i 
öronen och ha svårt att höra ordentligt.

10.3 Vad är Hands up?
Hands up är en kommersiell musikgenre inom trancegenren. Hands up kallas även: Eurotrance, 
Commercial trance, Dancecore och Harddance lite beroende på vart man befinner sig.

Musikstilen växte fram i början av 2000 talet och härstammar från musikstilarna: Happy 
Hardcore och Eurodance ifrån 1990 talet. 
Artisterna: Mark ”Oh, Charly lownoise och Mental theo/starsplash ses som fäder i Hands up-
genren. 
Under Hands up-musikens tidiga år var det en del Eurodance-grupper som förnyade sina största 
hitlåtar i Hands up-versioner.
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Mellan åren 2005 – 2007 så släppte Cascada sin singel ”Everytime we touch” som verkligen 
satte Hands up-genren på kartan på den kommersiella elektroniska dansscenen. ”Everytime we 
touch” kom upp på många listor och kom bland annat etta på ”U.S – Billboard Dance radio 
Airplay”, ”Irish singel charts” och ”Swedish singel charts”.

År 2006 släppte också Basshunter sin stora hitlåt ”Boten Anna” som toppade listor i länder som: 
Sverige, Nederländerna och Dammark. Boten Anna skrevs sedan om och släpptes år 2008 som 
”Now you’re gone”. ”Now you’re gone” toppade listor så som: ”UK singles charts, ”UK 
Download charts” och ”Irish single charts”.

Hands up är än idag en framgångsrik musikgenre inom den elektroniska scenen. Hands up-
genren innehåller stora artister så som: Cascada, Special D, Groove Coverage och Rob Mayth 
vilka alla är ifrån Tyskland.

Det finns även skandinavisk Hands up som utvecklats av artister så som: Basshunter, Splash och 
DJ Banana Inc. Till skillnad ifrån den tyska Hands up-musiken så är den skandinaviska genren 
generellt snabbare och mer lekfull än den tyska. Det finns också idag framgångsrik italiensk 
Hands up så som t.ex. gruppen: ItaloBrothers.

Hands up har ett tempo på ungefär 140-150 BPM och består ofta av hookiga melodier i både 
sång och syntriff. Bastrumman och den pumpande basen spelar en stor roll för genrens känsla 
och rytm. Bastrumman spelar vanligtvis på varje fjärdedel i låten och basen spelar i baktakt. 
Antingen spelar basen i åttondelar efter varje fjärdedel eller på den sista sextondelen innan varje 
ny fjärdedel.
Till skillnad ifrån annan trance som ofta bygger på att skapa spänning så är Hands up mer 
uppbyggd som en kommersiell poplåt med en strukturerad form t.ex. intro, vers, brygga, refräng, 
syntriff etc.

10.4 Hur skriver man Hands up?
Hands up bygger egentligen på produktionen. Vissa låtar har inte ens någon sång utan bara 
röstcitat och utrop lite här och där. De låtar som är mer kommersiella så som ”Everytime we 
touch” med Cascada är ofta skrivna som vilken poplåt som helst med en tydlig strukturerad form 
så som ”intro, vers, brygga, refräng, meltro etc”.
Själva stilen uppstår egentligen i produktionen då ljuden och de olika rytmerna kommer på plats. 
Några saker man bör tänka på då man skriver Hands up låtar är att hålla sig till ett tempo mellan 
140-150 BPM samt att jobba mycket med att hitta hookiga melodier till både sången och 
syntriffet. 
Eftersom Hands up är en musik som man dansar till så är det också bra att skriva lättsamma 
texter och fokusera på att hitta ord som låter bra att sjunga.

10.5 Hur producerar man Hands up?
Eftersom Hands up har en mycket simpel grundrytm så är det viktigt att försöka skapa variation 
på olika sätt för att hålla uppe intresset hos lyssnaren. Detta kan göras genom att ta bort några 
toner eller trumslag här och där eller experimentera med olika filter. High cut- och Low cut filter 
används flitigt inom genren. Ofta tas T.ex. bas bort med ett automatiserat low cut filter innan 
låten går i gång för att öka upplevelsen när basen kommer tillbaka. På dessa partier kan ibland 
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också syntarna automatiseras med ett high cut filter för att göra ljudet lite dovt och ytterligare 
förstärka händelsen då låten går igång och filtret försvinner. 

Det är också mycket viktigt att man verkligen framhäver den tydliga simpla rytmen och inte 
lägger på för många instrumentpålägg. Ett vanligt förekommande sätt att ge plats åt de olika 
elementen i en låt är att automatisera volymen. Ett exempel är att man har två syntar spelande i 
ett intro. Den ena synten spelar en melodi och den andra spelar bara ackordens grundtoner i två 
olika oktaver.
När trummorna och basen kommer in så kanske kompsynten kan sänkas för att framhäva den 
tydliga rytmiken mellan bastrumman och basen.

Eftersom Hands up är en kommersiell dansgenre så är det också viktigt att hitta de bästa bitarna i 
låten och helst repetera dessa. När en ny händelse är på väg så är det också viktigt att förbereda 
lyssnaren på detta med: filtersvep, sugeffekter, virvlar, dynamikändringar och andra effekter.

Hands up rytmen består vanligtvis av en kraftfull bastrumma med mycket attack som spelar på 
varje fjärdedel. Med kraftfull bastrumma menar jag en bastrumma som har frekvenser i ett brett 
frekvensområde. I låten som mixade så har bastrumman frekvenser från 30Hz enda upp till 
16KHz. Frekvensområdet från 1Khz och upp till 16KHz har en klickig hihat-karaktär medan 
frekvensområdet mellan 125-550Hz upplevs som anslaget och de basfrekvenser som ligger på 
anslaget. Det frekvensområde som ligger under detta är egentligen bara bas. 

På många låtar så spelar även en ride cymbal samtidigt för att förstärka bastrumman och ge lite 
höga frekvenser.
Basen i hands up spelar i baktakt till bastrumman och då antingen på åttondelen efter varje 
fjärdedel eller på den sista sextondelen innan varje ny fjärdedel. 
Basljudet varierar men det låter oftast hårt. En del hands up artister använder sig av en så kallad 
pitch bass. En pitch bass är en bas som spelar åttondelen efter varje fjärdedel. På den sista 
sextondelen så pitchas basen ner en oktav och är sedan i den ursprungliga oktaven vid nästa 
bastons början. Detta ger en speciell karakteristisk effekt och den används bland annat i låten 
”Everytime we touch” med Cascada.

Andra element i rytmen så som Hihat, handklapp och virvel kommer in lite här och där för att 
skapa variation eller för att förbereda lyssnaren på en ny händelse.

Hihaten spelar vanligtvis i basen och bastrummans rytm så att en stängd hihat spelar samtidigt 
som bastrumman och en öppen hihat samtidigt som basen. I vissa produktioner så används dock 
lite extra slag för att avancera rytmen. Vissa låtar har dock ibland enbart en hihat som förstärker 
basens rytmik.

I Hands up används vanligtvis antingen ett handklapp baserat på ett distat bandpass filtrerat brus 
eller ett handklappsljud från trummaskinen Roland TR-909.
Brushandklappet spelar nästan alltid var annan fjärdedel med start på den andra fjärdedelen i 
varje takt. Handklappet ifrån Roland TR-909 kan däremot ibland användas för att förstärka 
bastrummans rytm men kan ibland också spela på samma sätt som brushandklappet.

Virveltrumman i Hands up är ofta också precis som det ena handklappet från Roland TR-909 och 
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kan ibland användas för att förstärka bastrummans rytm eller som brusklappet ,men  det 
vanligaste användningsområdet är att den gör virvlar för att skapa variation eller förbereda 
lyssnaren på nya händelser.

I Hands up så används för övrigt mest syntbaserade ljud men många använder även pianon och 
gitarrer. 
Det är vanligt att det förekommer en slags pumpande synt som förstärker bastrumman och 
basens rytmik genom att spela både bastrumman och basens rytmik och spela var annan ton en 
oktav upp.
Det allra viktigaste syntelementet är dock lead-synten som ofta är en så kallad ”super Saw” 
,vilket är ett ljud baserad på många sågtandsvågor som är stämda lite olika för att skapa ett 
speciellt ljud. Vissa syntriff är också flerstämmiga antingen på hela syntriffet eller bara på vissa 
toner. För att öka upplevelsen och skapa variation så brukar det även spelas en överstämma till 
syntriffet en bit in i låten. Ofta så förekommer det också pad-syntar i hands up men då oftast bara 
under de olika intropartierna. 
Syntklockor är också ett vanligt förekommande element i hands up och det är vanligt att 
klockorna antingen spelar syntriffets melodi eller spelar ett slags arpeggio på ackordens toner.
Crashar, sugeffekter, downlifter effekter och brussvep används oftast för att förbereda och inleda 
nya händelser i låten.
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11. Analys

Uppsatsen som hittades och står med under forskningsöversikten skiljer sig mycket från 
projektledarens arbete eftersom uppsatsen enbart täcker baselementen i musiken. 
Undersökningen är också en jämförelse mellan hur mixningen görs i dance-musik och övrig 
populärmusik. Uppsatsen handlar också om flera olika dance-genrer och projektledaren ville i sitt 
arbete undersöka just hur man mixar musikstilen Hands up. Därför är det svårt att jämföra 
slutsatserna av arbetena. 
Däremot så är en slutsats av uppsatsen som hittades att det skiljer sig nivåmässigt att mixa 
baselementen i dance-musik till att mixa baselementen i övrig populärmusik. Detta var 
projektledaren redan medveten om då detta arbete utformades och det var därför projektledaren 
valde att ta reda på hur man mixar just Hands up.
Intervjuperson 2 mixar dance-liknande musik större och med mer delay och reverb än vad han 
skulle använda vid mixning av radiomusik. Han nämner också här att bastrumman har en central 
roll vilket också är en skillnad från radiomusik.

Enligt den utlärningsfilm som nämndes i forskningsöversikten så har resultatet av 
projektledarens undersökning visat vissa likheter med mixningsmetoderna som används i 
utlärningsfilmen:
• Mixschemat är nästan det samma. I filmen mixas de olika elementen i ungefär 
samma ordning som projektledaren beskriver i resultatet: ”Hur mixar man Hands up?”.
• Bastrumman har en central roll i mixen.
• Flera Reverb används och blandas lite olika på olika element.
• Kompressorn används ibland för att få fram anslaget på vissa ljud. 
• Bastrumma och bas är centrerade.
Det finns dock mycket som skiljer sig eftersom utlärningsvideon är inriktad på genrerna Electro 
och House vilka har ett längre tempo än Hands up. Själva rytmiken skiljer sig också mycket och 
därför också mixningsmetoderna som används.

Under utbildningen på Musik- och Ljudproduktion så har projektledaren lärt sig mycket om 
ljudteknik och hur man använder de olika effekterna och mixningsverktygen. Detta har 
underlättat projektledarens arbete eftersom han då kunnat fokusera på mixningsmetoderna och 
användningsområdet av de olika effekterna istället för hur effekterna och mixningsverktygen 
fungerar.

Projektledaren har kommit fram till att det inte skiljer sig speciellt mycket mellan att mixa Hands 
up till att mixa viss annan dance-musik som te.x. Euro-dance. Detta för att genrerna är släkt med 
varandra och har ungefär samma tempo, ljudbild, rytmik och liknande ljud. Intervjuerna som 
gjordes med professionella mixtekniker och den tyska Hands up-producenten har gett 
projektledaren många kunskaper inom ämnet. Intervjuerna visar dock också att mixteknikerna 
har vissa gemensamma mixningsmetoder, men har också vissa metoder som skiljer sig ifrån 
varandra. Det finns alltså olika sätt att mixa musik för att nå ett professionellt resultat.

Vad gällande skrivandet av musikstilen Hands up så har projektledaren kommit fram till att 
skrivandeprocessen inte skiljer sig speciellt mycket från att skriva annan kommersiell musik. Det 
finns dock instrumental Hands up och Hands up med enbart lite sång. Generellt så ligger fokuset 
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i skrivandeprocessen på att hitta hookiga melodier för både syntriff och sång.
Själva musikstilen uppstår alltså i produktionen när uppbyggnaden, rytmerna och valet utav ljud 
kommer på plats.
Produktionsmässigt så är det viktigt att framhäva genrens simpla grundrytm och inte lägga till 
för många instrumentpålägg så att det blir grötigt. För att skapa variation i musiken är det alltså 
bättre att ta bort vissa element här och där eller att experimentera med filter och volymändringar.

12. Sammanfattning

Det här arbetet har gett projektledaren många nya kunskaper och erfarenheter om Hands up. 
Projektledaren har i detta arbete fått erfarenheter av hur mixningsprocessen går till för Hands up 
och dancemusik. Trots att ingen av mixteknikerna hade tidigare erfarenhet av genren så gjorde 
inte det så mycket. Mixteknikerna hade nämligen erfarenheter av andra dansgenrer så som Euro-
dance som är en av de två genrer som Hands up kommer ifrån. Projektledaren har alltså i detta 
arbete fått en uppfattning om att Hands up inte skiljer sig så mycket mixmässigt från vissa andra 
dancegenrer inom samma tempo. Vid besöket hos mixteknikern så hade projektledaren med sig 
en referenslåt vilket underlättade mycket för mixteknikern.

Detta arbete har också gett projektledaren många nya kunskaper om hur man skriver samt 
producerar hands up-musik. Bland annat så har projektledaren dragit den slutsatsen att 
skrivande- och produktionsprocessen går hand i hand i Hands up musik. Många av hitlåtarna i 
Hands up genren skulle lika gärna kunna göras om till kommersiella poplåtar. Hands up-
musikens karaktär bygger alltså mycket på produktionen och valet av ljud.
Genom research om genren så har projektledaren också fått kunskaper om genren och dess 
historia.

Projektledaren är nöjd med sitt arbete och tycker inte att något kunde ha gjorts bättre på denna 
tid. Projektledaren tycker att det har varit mycket kul, intressant och lärorikt att få göra ett arbete 
om den musikgenre han brinner för. Projektledaren skulle dock tycka att det var ännu bättre om 
fler personer svarade på intervjun men har dock en förståelse för att dessa stora artister inom 
branschen har mycket att göra.  Projektledaren känner sig nöjd med resultatet och förväntansfull 
inför att använda sina nya kunskaper på nästa låt.
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13. Källförtäckning

13.1 Fakta Hands up:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurotrance
http://de.wikipedia.org/wiki/Hands_Up 
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Trance

13.2 Analysmetoder:
Berklee six aspects music production.pdf
De 11 Aspekterna ifrån kursen ifrån Inspelningsteknik 2
Praktisk musikkunskap2_Mal09.doc

13.3 Forskningsöversikt

13.3.1 Uppsats

Hur ska jag få tryck i basen? : Skillnader att mixa bas, bastrumma och andra basinstrument i 
danceliknande musik i jämförelse med övrig populärmusik:

http://www.uppsatser.se/uppsats/afca3ea4ec/

13.3.2 Utlärningsvideo

Logic 404 Mixing Electronica:
http://www.macprovideo.com/tutorial/logic9404

13.4 Definitioner av viktiga begrepp fakta:

Analog: http://sv.wikipedia.org/wiki/Analog
ackord: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ackord
Bandpassfilter: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bandpassfilter
BPM: http://sv.wikipedia.org/wiki/Taktslag_per_minut
Cymbal: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cymbal
Delay: http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_%28audio_effect%29
Dist: http://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_%28music%29
Dynamik: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamik
Envelope: http://en.wikipedia.org/wiki/ADSR_envelope
Equalizer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Equalizer
Eurodance: http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurodance
Frekvens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvens
Happy hardcore: http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_hardcore
http://sv.wikipedia.org/wiki/Happy_hardcore
Hihat: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hi-hat
Panorering: http://sv.wikipedia.org/wiki/Panorering
Reverb: http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverb
Roland TR-909: http://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_TR-909
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Sidechain: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompressor_%28ljudteknik%29#Side_chain-
kompression
Subbas: http://en.wikipedia.org/wiki/Sub-bass
Tonart: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonart

13. Bilaga

Bilaga 1 - Intervjuer
Intervjuperson 2 och 4 svarade på intervjun via E-mail och det är återgivet ordagrannt.
Intervjuperson 1 och 3 däremot intervjuades live och på vissa ställen skriver projektledaren 
ungefärliga svar. 
Intervjuperson 1 talade om tre gånger att han skulle svara på intervjufrågorna som hade skickats 
till hans e-mail men gjorde aldrig detta. Istället fick projektledaren göra en intervju med denna 
person samtidigt som intervjupersonen var på väg till bussen. 
Intervjuperson 3 var den mixteknikern som besöktes och denna svarade inte på alla frågor men 
på vissa frågor skriver projektledaren hur han gjorde då han mixade för att besvara frågan. Mer 
detaljerat går metoden att läsa i ”Mixningsmetod 2”. (Se bilaga 14.5)

Intervjuperson 1

1. Hur ser ditt schema ut när du mixar? Vad börjar du med? 

Jag börjar med bastrumman och försöker få en bra balans mellan bastrumman och basen. 

2. Hur gör du för att bastrumman och basen inte skall konkurrera med varandra?

Olika beroende på stil men i dance så brukar jag filtrera basen med ett low-cut filter. Jag brukar 
också dra ner lite runt 350-400 Hz på bastrumman för att få bastrumman att låta fetare och för 
att lämna plats åt padsen.

3. Använder du dist när du mixar klubbmusik? På vad? Varför? Vilken typ av dist?

Ja det gör jag! Jag brukar busa ihop basen och trummorna och lägga en snabb kompressor och 
sedan lite dist till busen.

4. Hur mycket sub-bas får det finnas i mixen?

Det får finnas en del men ju mer sub och bas det finns i kicken ju mer äter de upp de andra 
elementen i låten.
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5. Panorerar du något i mixen? Vad? 
Ja, jag panorerar ganska mycket fast trummorna lämnar jag centrerade.

6. Använder du Reverb i dina mixar? Vilken typ av reverb? Olika typers Reverb för olika spår? 

Ja använder olika reverb i mina mixar. Korta reverb för att skapa stereobredd på trummor och 
långa reverb för att skapa rymd. Då jag har långa reverb brukar jag sätta pre-delay på ungefär 
en 1/16.

Mestadels så använder jag plate-reverb

6.1 Använder du Reverb på basen eller bastrumman någon gång? Bör man tänka på något då?

Korta reverb kan vara snygga att ha på bastrumman men då är det viktigt att man tar bort all  
bas ifrån reverbet så att man bara får det klickiga soundet brett.

6.1 Har du low-cut filter på din Reverb bus?

Ja det har jag! Jag tar ofta bort ganska mycket bas ifrån reverbet.

7. Använder du Delay i dina mixar? På vad?  Något man bör tänka på då?

Ja ibland, Men aldrig på trummor för då blir för rörigt.

7.1 sample delay för att skapa bredd?

Ibland men inte så ofta

8. Använder du sidechain-kompressor? När? Varför?

Ja det gör jag ibland sidechainar jag till och med hela mixen.

10. Hur använder du kompressorn på de olika spåren i din mix? Ge gärna Ungefärliga 
inställningar. peak eller rms? Olika kompressorer till olika spår?

På trummorna använder jag en ganska långsam attack och en snabb release för att få 
trummorna punchiga. 
Bastrumman däremot har jag ofta en snabbare attack på för att få ett mer klickigt ljud. Det  
beror däremot också på vilket typ av ljud bastrumman har.

Sången har jag faktiskt ganska så lång attack på och en riktigt hård ratio på ungefär 20.1 så att  
den nästan är som en limiter.
Jag använder mycket RMS-kompressorer till dessa ändamål
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10.1 Hur får du en dance bastrumma att träda fram och kännas punchy?

Jag använder kompressor med ganska snabb attack på kicken men det varierar beroende på va 
det är för kick.

11. Använder du expandern? När? Varför?
Ibland för att ta bort lite oljud.

12. Använder du multibandkompression? När? Varför?
Ja när jag mixar i datorn brukar jag ha en multibands kompressor på masterkanalen. Här har 
jag även en EQ.

14. Hur använder du EQn i mixen ?  Är det några speciella frekvensområden man borde vara 
försiktig med när det kommer till klubbmusik? Sub-freq? High-freq? Problemfrekvenser?

Mellan 4-5 kHz är det ett obehagligt frekvensområde och där brukar jag ta det lite lugnt det är 
bättre att försöka få briljansen ifrån de frekvenserna över det området.

16. Hur länge mixar du innan du tar en paus och vilar öronen?

Cirka 3-4 timmar

Det var det hela! Skicka gärna tillbaka dokumentet med svaren till: Jack.liedstrom@hotmail.com

Tack så jätte mycket för dina svar! 

Med vänliga hälsningar
Jack

Intervjuperson 2

Interview questions

Question 1
What do you start with when you’re about to mix a Euro-trance track? 

I am dj since 1993…producing since 1994 …till this time I am in the scene
The old 170 bpm style is nearly the same like today…only the handsup is 142 bpm. That’s the 
difference.

Question 2
How do your mix the elements listed below? I want to know what effects you use and what 
settings you often use on the effects.
I also want to know why you use the effect the way you do it. 
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When I say effects I mean (EQ, distortion, compression, expander, delay, reverb, chorus, gate 
etc..) Please tell me as much as you like, I’ll be grateful for any answers.

Sure I do…But I have no analog equipment anymore in the fx section

Kick-drum:

build by my own in native battery

Bass:

depends..sometimes sampled , sometimes nexus

Lead synth:

JP8000 and nexus

Pad: synth:

nexus

Other synth:

some more

Vocals:

my own vocalist

Piano:

The Grand

Shouting vocals: (Are you ready?! Lets go!)   

by myself

Snare/clap:

909

Hihat:

909

Cymbals:
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909

Question 3
How do you make the kick and the bass sound good together?
Do you leave the sub to the kick and use a low-cut filter on the bass?

Routed o a subgroup, compressed…yes I use lowcut on the bass

Question 4
Do you use a sidechain-compressor on anything? For what do you use it and why?

Yes..sure I do…you have more spaces in the mix for other elements

Question 5
Which tracks do you prefer to mix loud in a euro-trance song? 

The vocals

Question 6
Do you prefer analogue or digital mixing equipment such as: EQ, compressors, reverbs and so 
on?

Only digital mixing

Question 7
Do you pan much in your mix?     

Yes…for the stereo.. it s a must

Question 8
Do you use reverb on the kick or on the bass?    

no

Question 9
Do you use a multi band compressor while you’re mixing?

Yes..i ll do

That’s it! Thank you so much for your time and your commitment! 
Please send the answers to my email: jack.liedstrom@hotmail.com
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Best regards
Jack Liedström

Intervjuperson 3

Intervjufrågor

1. Hur ser ditt schema ut när du mixar? Vad börjar du med? (Från början till slut)
(Detta beskrivs i mixningsmetod2)

2. Hur gör du för att bastrumman och basen inte skall konkurrera med varandra?

Det är svårt att säga något generellt. Mixteknikern säger också att man väljer ljud i  
produktionen så att det inte konkurrerar frekvensmässigt.

3. Använder du dist när du mixar klubbmusik? På vad? Varför? Vilken typ av dist?

Nej, bara om jag vill ha det som en karaktärseffekt.

4. Hur mycket subbas får det finnas i mixen?

Det finns inga regler här heller men man måste ha full koll på vad som händer i basen.
Ett exempel var att bastrumman i min låt bland annat hade ett frekvensområde där basen låg 
efter själva attacken i bastrumman. Mixar man då den basen för starkt så blir det orytmiskt. Det 
gäller att hitta ett bra mellanting, för tar man bort den basen låter bastrumman fattig.

5. Panorerar du något i mixen? Vad? 

Jag panorerar inte så mycket trummor. 

(I projektledarens låt så panorerade enbart mixteknikern: gitarrerna och stämmorna.) För att 
skapa bredd så använde han ganska mycket stereo-breddningseffekter som: Pitch-shifter-stereo-
efftken vilken skapade en ny kopia av spåret och pitchade upp den ena lite och ner den andra lite 
och sedan panorerades de två spåren. Förutom denna effekt använde ha också chorus och stereo-
delay för att bredda.

6. Använder du Reverb i dina mixar? Vilken typ av reverb? Olika typers Reverb för olika spår? 

Mixteknikern berättade att han använde 3 olika reverb med lite olika inställningar som han 
blandade olika mycket på de olika spåren allt efter smak.

Reverb. Bas: nej om det inte skall vara en effekt.

6.1 Använder du Reverb på basen eller bastrumman någon gång? Bör man tänka på något då?
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Nej, bara om jag vill skapa en effekt.

6.1 Har du low-cut filter på ditn Reverb bus?

Nej, jag skruvar på reverbeffekten och ser till så att reverbet låter bra ifrån början.
7. Använder du delay i dina mixar? På vad?  Något man bör tänka på då?

Om det passar som en effekt och då oftast på syntar och sång.

7.1 sample delay för att skapa bredd?

om projektledarn skrev ned under frågan om Mixteknikern använde de breddningseffekterna 
spanorering.

8. Använder du sidechain-kompressor? När? Varför?

Mixteknikern använde detta mer som en karaktärseffekt.

10. Hur använder du kompressorn på de olika spåren i din mix? Ge gärna Ungefärliga 
inställningar. peak eller rms? Olika kompressorer till olika spår?

Sång: kort attack, threshhold: på det svagaste ordet så är det noll gain reduktion. Release: Halv  
lång, blir det för lång release  kommer det svaga ordet bli ännu svagare. Ratio: cirka 3-4.

10.1 hur får du en dance kick att träda fram och kännas punchy?

Jag använder transient-designer och ökar attacken.

11. Använder du expandern? När? Varför?

Ibland för att rensa upp lite.

12. Använder du multibandkompression? När? Varför?

Ja när jag mastrar använder jag multiband-kompressor, analog eq, finalyzer. Normaliser.

13. Brukar du automatisera? 
Volym? Vilka spår?
Vad bör man tänka på då?

Ja det gör jag om det behövs.

14. Hur använder du EQn i mixen ?  Är det några speciella frekvensområden man borde vara 
försiktig med när det kommer till klubbmusik? Sub-freq? High-freq? Problemfrekvenser?
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Problemfrekvenser: 2.5-3.5kHz obehagliga för öronen.

15. Något annat man behöver tänka på då man mixar klubbmusik?

Jag använder mer reverb och delay och gör det större och mäktigare än va jag skulle göra på en 
radiolåt. I denna typens musik har också bastrumman en central roll. 
16. Hur länge mixar du innan du tar en paus och vilar öronen?

Jag mixar oftast tills låten är klar.

17. Använder du chorus, flanger eller phaser nån gång i mixen?

Mixteknikern använde chorus på sången för att skapa bredd en viss effekt.

Tack så jätte mycket för dina svar! 

Med vänliga hälsningar
Jack

Intervjuperson 4

Intervjufrågor

När du svarar på frågorna vill jag att du utgår ifrån att du mixar klubbmusik. 

(house, trance eller dance)

1. Hur ser ditt schema ut när du mixar? Vad börjar du med? (Från början till slut)

Jag börjar alltid med en snabb lyssning på producentens rough mix. Sedan lägger jag en del tid 
på att lära känna låten. Ofta lägger jag till markers för de olika sektionerna om session filen inte  
redan innehåller dessa. Jag börjar sedan lyssna på de olika spåren solo för att få en bra känsla 
på vilka olika problem som finns, vad som låter riktigt bra, etc. 

Först blir det oftast kick och bas (se fråga 2). Sedan virvel trumma och claps beroende på vad 
sången innehåller. Fortsätter med hihats, cymbaler och toms. Ännu så länge handlar det mest  
om att få till en rytmisk stomme. Jag EQ:ar en del, kanske lite kompression och limiting om det  
behövs, men jag väntar med att slipa ordentligt till senare.

När de rytmiska delarna börjar låta ok går jag vidare och lägger till några av de mest 
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grundläggande melodiska instrumenten. Kanske keyboards, gitarrer, synth patchar eller pads.  
Om ett visst ljud eller effekt är viktigt för låten så måste det up med. Slipar inte så mycket där 
heller utan vill mest ha en grundläggande mix så att jag kan börja jobba med sång eller rap.

När det gäller sång så tar jag den tid jag behöver till att få rätt ton på rösten. Det beror mycket  
på hur väl inspelningen är gjord. Vad för mic användes (billig dyr)? Var det rätt mic för rätt  
röst? Om det låter bra från början så blir det kanske lite lätt EQ och sedan lite komprimering.  
Om det inte låter bra så får jag jobba hårdare med EQ inställningen, och om det inte använde 
kompression under inspelningen eller för lite, så får det ordnas. Det är inte ovanligt att jag har 
två olika kompressorer efter varandra på samma spår. 

Innan jag går vidare blir det ofta så att jag gör en instrumental rough mix som tillsammans med 
lead sången åker ut till Melodyne där jag tar hand om eventuella pitch och tajming problem. 
Sedan blir det delays och reverb för sången, och när det är gjort splittar jag ofta upp sångspåret  
så att jag får separata kanaler får de olika sektionerna av låten.  Till exempel kan det bli en 
kanal för vers sången, en annan för refrängen, och en tredje för bridgen. 

När lead sången sitter ok i mixen går jag vidare till background vocals. Här är jag lite latare 
och använder oftast automatisk pitch correction snarare än Melodyne. Om tajmingen är otajt  
måste jag dock fixa den. Det brukade bli Melodyne, men det senaste har jag börjat använda flex  
time som är inbyggt i Logic Pro som är plattformen jag använder.

Efter det börjar jag ta in övriga instrument. Det handlar mycket om att fylla ut "runt" sången 
och se till att allt får sin plats, både när det gäller panning, space (reverb och delays) volym, 
och framför allt ton (EQ).

Sedan är det bara att slipa på allt mer och mer. Mer kompression, sidechain kompression så att  
många element duckar under kick och/eller virvel. Jag brukar gruppa olika element i subgroups 
så att jag får en stereo fader för allt rytmiskt, all sång, bara bakgrunds röster, alla pads etc. Det 
är ofta på dessa subgroups som jag gör sidechain kompression så att saker kan pumpa lite a la 
Daft Punk och Eric Prydz.

2. Hur gör du för att bastrumman och basen inte skall konkurrera med varandra?

Detta beror ju helt på vad för slags ljud producenten har valt från början. Om han eller hon vet  
vad de sysslar med så skall ju basen och bastrumman funka bra redan från början. Det händer 
ju dock ofta att de clashar, ibland bara på vissa basnoter som ju beror på vilket ackord som 
spelas för tillfället. Om bastrumman har för låga basfrekvenser i sig som konkurrerar med basen 
så blir det att jag slänger in ett high pass filter. Oftast löser det problemet, men det kan ju 
såklart också få bastrumman att låta tunn. Om bastrumman spelar för sig sjalv ibland (utan bas) 
så är det ju enkelt att automatisera bypass knappen för high pass filtret. 
Det kan också bli så att jag slänger på Waves R-Bass eller Maxx Bass och lägger till lite låga 
frekvenser, men då inte de frekvenser som konkurrerade med basen såklart. 

Jag kan också låta basen ducka lite under bastrumman med en side chain kompressor.
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3. Använder du dist när du mixar klubbmusik? På vad? Varför? Vilken typ av dist?

 

Inte speciellt. Jag ser det mer som något producenten väljer. Om något låter alldeles för lent och 
vackert så kan det såklart hända att jag slänger på något. 

4. Panorerar du något i mixen? Vad?

Självklart! Allt utom lead sång, bastrumma, virveltrumma och bas. Men för att förtydliga så 
handlar det ju om att placera element i mixen och förutom panorering så använder jag även 
korta sample delays för att åstadkomma det (släng in ett mono-to-stereo sample delay och 
fördröj vänster eller höger kanal med några millisekunder). Jag gillar att skapa höger/vänster 
relationer i mina mixar. Om två olika instrument lever i liknande frekvenser så är det ofta smart 
att separera de från varandra. Om de dessutom har för sig rytmiska aspekter som 
komplementerar varandra så är ju det ännu bättre (hihat som gör 1/8 noter vs. en pulserande 
synth patch som gör tripletter)

Jag ser alltid till att få alla spår torra från producenten. Om ett instrument har ett 1/8 eller 1/4 
delay i producenten rough mix så behåller jag ofta det, men jag ser till att panorera det torra 
spåret mer åt ena hållet medan delay:et får gå åt andra. Det ger en bred bild.

5. Använder du Reverb i dina mixar? Vilken typ av reverb? Olika typers Reverb för olika spår?

Jag använder reverb på det mesta. Nästan alltid som en insert effekt direkt på kanalen i fråga 
(snarare än på en send bus) så att jag kan ha separata inställningar får varje kanal. Jag tweakar 
en hel del med reverb tiden, relationern mellan early reflections och reverb, EQ och dampling,  
men det blir nästan alltid att jag använder Waves R-Verb med Plate 2 algoritmen. 

5.1 använder du Reverb på basen eller bastrumman någon gång? Bör man tänka på något då?

Oftast inte. Ibland lite grand på bastrumman kanske om det finns sektioner när den mest spelar 
för sig själv. Dock filtrerar jag ut mycket utav basen från reverbet i så fall, och det blir nog mer 
early reflections än reverb.

 

5.1 Har du low-cut filter på ditn Reverb bus?

Jag använder väldigt sällen bussar för reverb. Dock använder jag alltid de EQ funktioner som 
är inbyggda i de reverb jag använder.

6. använder du Delay i dina mixar? På vad?  Något man bör tänka på då?

Ja, självklart! Se fråga 4. Jag jobbar ofta med mina delays samtidigt som jag panorerar. Favorit  
plugg är Waves Supertap, en relativt enkel delay plugg som är valdigt användarvänlig och 
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snabbt låter mig få till panorering för både delays och den torra signalen.

 

6.1 sample delay för att skapa bredd?

Absolut! Detta är ju också relaterat till panorering, så se fråga 4 igen. 

7. Använder du sidechain-kompressor? När? Varför?

Ibland på basen för att få den att ducka lite under bastrumman. Ofta på mina subgroups så att  
även andra element kan få ducka under bas och/eller virveltrumman för att få till den där 
pumpande känslan.

8. Hur använder du kompressorn på de olika spåren i din mix? Ge gärna Ungefärliga 
inställningar. peak eller rms? Olika kompressorer till olika spår?

Detta har helt och hållet att göra med hur de olika instrumenten låter från början. Jag använder 
aldrig mer än vad som behövs. Ofta blir det en del kompression eller limiting för att tämja saker 
som sticker ut. När det gäller sången så blir det ofta att ja automatiserar gain reglaget på en EQ 
som är insertad FÖRE kompressorn. På det viset kan jag ta hand om problem manuellt så att  
kompressorn inte jobbar för hårt. Ofta blir det två kompressorer i rad på lead sången. Den 
första för att tämja topparna (högre ratio, snabbare attack och release, relativt hög threshold) 
och den andra för att jämna ut (lägre ratio, långsammare attack och release och lägre 
threshold)

Jag använder nästan alltid kompressorn som är inbyggd i Logic. Tidigare brukade jag använda 
Waves R-Compressor som jag fortfarande gillar, men när Logic 8 kom och lade till fler  
algoritmer (FET, Opto etc) till Logics kompressor så behövde jag inte längre Waves.

För det mesta änvänder jag FET (sång, bas och dylikt) men om jag tycker att hela rytmspåret  
borde bli lite mer "spännande" så händer det ofta att jag slänger på Opto mode, super snabb 
attack och relativt snabb release, 4 i ratio, och sedan sätter threshold så att jag dunkar skiten ur 
hela spåret. Sedan öppnar jag den lilla triangeln i botten på Logics kompressor som ger mig 
ytterligare inställningar. Där aktiverar jag ett high pass filter på konroll signalen. Denna typ av 
kompression låter grymt på virveltrummor och ger en slags excitement på hela spåret, men 
ibland försvinner bastrumman lite, så jag ser till att filtrera bort under ca 150Hz så att  
bastrumman inte triggar kompressorn riktigt lika mycket.

Sedan ställer jag in Wet/Dry reglaget så att jag får en bra blandning mellan den 
superkomprimerade och den "torra" okomprimerade signalen.

9. Använder du expandern? När? Varför?

I princip aldrig

10. Använder du multibandkompression? När? Varför?
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Väldigt sällan. Ibland blir det en del multiband limiting dock om jag också gör mastering.

 

 

11. Hur använder du EQn i mixen ?  Är det några speciella frekvensområden man borde vara 
försiktig med? Sub-freq? High-freq? Problemfrekvenser?

Det går inte att ge ett sådant generellt svar eftersom det beror helt och hållet på ursprungs 
materialet.

 12. Något annat man behöver tänka på då man mixar klubbmusik?

När du kollar dina mixar med kompisar, studera deras undermedvetna reaktioner. Börjar det 
gunga lite lätt. Ser det ut som om de vill börja dansa? :-)

13. Hur länge mixar du innan du tar en paus och vilar öronen?

Tre timmar kanske. Jag tar ofta korta fem minuters pauser och växlar ofta mellan olika låtar så 
att jag kan behålla det där fräscha perspektivet.

Det var det hela!

MVH
Jack
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Bilaga 2 - Analys hur skriver man Hands up?

För att ta reda på hur man skriver en Hands up-låt så har projektledaren valt ut 10st populära 
Hands up-låtar som kommer att analyseras. 

Låtarna är:
1. ItaloBrothers – Stamp on the ground
2. Cascada – Everytime we touch
3. Basshunter – Boten Anna
4. Tune Up! Feat. ItaloBrothers – Colours of the rainbow
5. Special D – Come with me
6. Pimp Code! – We are the best
7. Starsplash – Hardstyle
8. Rob Mayth – Can I get a Witness
9. Rocco – Everybody
10. Groove coverage – 7 years and 50 days

1. ItaloBrothers – Stamp on the ground

Tonart:
Bm

Form: 
intro, Refräng-a, Refräng-b, Syntriff(lead-drop), Refräng-b, Vers, Refräng-a, Refräng-a, 
Refräng-B,vers, meltro, refräng-a, refräng-b/uppbyggnad, syntriff/refräng-b(leaddrop)

Ackord

Vers:
Bm

Refräng 1 och 2:
Bm, G, D, A, 
Bm, G, Bm
Bm, G, D, A, 
Bm, G, F#

Hooks:
De stora hookarna i låten DVS det som sätter sig i huvudet efter de första lyssningarna är: 
”refräng B” samt syntriffet. Detta verkar ItaloBrothers veta eftersom dessa partier repeteras. 
Syntriffet är egentligen precis samma melodi som ”refräng-B” och därför blir det ytterligare 
upprepning.

Melodier:
Melodierna är ganska simpla och väldigt trallvänliga för att folk skall kunna komma ihåg dem.
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Text:
Texten i låten är mycket simpel  och handlar egentligen om att dansa, festa och släppa loss. I 
denna låten använde de också en del ord eller läten som inte betyder nått utan bara låter tuffa när 
de sjunger dem: ”döp döp döp”, ”Tep tep de dow”.

2. Cascada – Everytime we touch

Tonart: 
Ab

Ackord:

Vers:
Fm, Ab, Eb, Db
Fm, Ab, Eb

Brygga:
Db, Ab, Eb, Fm
Db, Ab, Eb

Ref/Syntriff:
Db, Eb, Fm,
Db, Eb, Fm,
Db, Ab, Eb, Fm Ab Eb

Form:
Tillskillnad ifrån ItaloBrothers låt så är ”Everytime we touch” mer som vilken poplåt som helst i 
formen. Det är egentligen produktionen och syntriffet som gör låten till Hands up. Faktum är att 
”Everytime we touch” även producerats som en ballad som bland annat spelats mycket på 
radiostationen: Lugna favoriter.

Vers, brygga, refräng, intro-synthriff, synthriff, vers, brygga , refräng, refräng, syntriff, 
refräng/syntriff/outro

Hooks:
I denna låt är det refrängen och syntriffet vilka precis som i ”Stamp on the ground” har samma 
melodi.

Melodierna:
Precis som i ”Stamp on the ground” så är även melodierna i ”Everytime we touch” simpla och 
lätta att komma ihåg.

Text:
Den här låten handlar om kärlek. Sångerskan sjunger till någon som hon älskar.
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3. Basshunter – Boten Anna

Tonart: 
Am

Ackord

Hela låten utom sticket:
Am, F, G, C,  

Stick:
Am, F, G, C,  
Am, F, G, C,  
Am, F, G, C,  
Am, F, G 

Form:
Tillskillnad ifrån de tidigare två låtarna så har Boten Anna en unik form. Den har inga verser 
utan snarare olika varianter av refränger. 
Låten har också tre rundor refräng vilket också är lite ovanligt. 

Refräng-a, Refräng-a, Refräng-b, Refräng-c, intro-Syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, 
stick, Refräng-a, Refräng-b, Refräng-c

Hooks:
I Boten Anna är det främst refrängen och syntriffet som är hooksen vilket också har utnyttjats 
eftersom låten egentligen bara består av refränger, syntriff och ett stick.

Melodierna
Sångmelodierna är väldigt simpla och lätta att komma ihåg. Syntriffet däremot är lite mer 
avancerat än de tidigare låtarnas syntriff men det är fortfarande hookigt. 

Text:
Låten handlar om en IRC-Bot som heter Anna. 
En IRC-bot brukar ha funktioner som till exempel att banna folk som spammar i IRC-kanaler. En 
bot brukar helt enkelt hålla ordning på chat-kanalen. 
I slutet på låten visar det sig dock i sticket att Boten Anna inte var någon bot utan en riktig tjej.

4. Tune Up! Feat. ItaloBrothers – Colours of the rainbow

Tonart:
Cm
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Ackord:

Hela låten:
Cm, Ab, Bb, Eb
Cm, Ab, Bb, Eb
Cm, Ab, Bb, Eb
Ab, Bb

Form:
“Colours of the rainbow” har en liknande form som “Everytime we touch”. 
Båda låtarna har en ganska vanligt förekommande form inom popmusik.  ”Colours of the 
rainbow” skulle säkert också gå att produceras om till en balad om man bara tog bort syntriffet i 
låten.

Intro, vers, brygga, refräng, intro-syntriff, syntriff, syntriff, meltro, verse, brygga, refräng, 
refräng, syntriff, syntriff/outro

Hooks:
De två stora hookarna i låten är refrängen och syntriffet. Precis som i Boten Anna så har inte 
heller den låt samma refräng- och syntriffsmelodi.

Melodier:
Precis som i de tidigare exemplen så har även ”Colours of the rainbow” simpla men hookiga 
melodier som är lätta att ta till sig. 

Text:
Det är en låt som handlar om kärlek, lite liknande som ”Every time we touch” fast än att det är 
en kille som sjunger till en tjej då.

5. Special D – Come with me

Tonart:
G

Ackord:
G, C, G, C, Em, C, G, C

Meltro:
G
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Form:
Formen på ”come with me” påminner lite om formen i ”botten Anna” (Det finns inga verser och 
låten bygger egentligen på en refräng och ett syntriff).

Refräng-a/intro, refräng-a, Refräng-b, intro-syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, meltro, Refräng-a, 
Refräng-b, intro-syntriff, syntriff, syntriff/outro

Hooks:
Hooksen i ”Come with me” är främst refrängen men också syntriffet.

Melodier:
”Come with me” har: hookiga, simpla och upprepande melodier. Syntriffet är inte helt identiskt 
med sångmelodin men de har stora likheter.

Text:
Texten handlar om ungefär samma sak som ”Stamp on the ground”. Den handlar om att festa, 
släppa loss och ha kul.

6. Pimp Code! – We are the best

Tonart:
Cm (harmonisk)

Ackord:

Intro,
Cm, Bb, Ab, Fm, G, Cm

Syntriff:
Cm, Bb, Ab,G

Meltro:
Cm

Form:
“We are the best” skiljer sig I formen mot de tidigare låtarna eftersom den inte innehåller någon 
sång. ”We are the best bygger enbart på ett hookigt syntriff” och en kaxig attityd.

Intro, intro-syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, meltro, intro-syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, 
syntriff/outro

Hooks:
Hooken i denna låt är syntriffet och attityden tillsammans med det häftiga och attityds fulla 
ljudet. 
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Melodier:
Melodin är simpel men hookig och har en lite annorlunda känsla eftersom den går i harmonisk 
mollskala.

Text:
Det finns några rapprader/citat med i låten och budskapet är precis som låten heter. Det handlar 
om att de är de bästa och att de rockar stället. 

7. Starsplash – Hardstyle

Tonart:
D

Ackord:
G, A, F#m,Bm

Meltro:
G

Form:
Formen i ”Hardstyle” liknar mest ”Come with me” eftersom “hardstyle” precis som “come with 
me” bara har en refräng ett syntriff och ett meltro. 
Eftersom det blir mycket repetition så jobbas det mycket med produktionen för att skapa 
variation.

Intro/refräng, intro-syntriff, syntriff, Refräng, Refräng, meltro, Intro/refräng, intro-syntriff, 
syntriff, refräng/syntriff, refräng/syntriff, outro

Hooks:
Hooken i denna låten är mest refrängen men även syntriffet.

Melodier:
I denna låt är det väldigt simpla melodier och syntriffet kan jag nästa tycka är lite för simpelt 
men det hålls uppe av den hookiga refrängen.

Text:
Personen sjunger om att han älskar musikstilen hardstyle. 

8. Rob Mayth – Can I get a Witness

Tonart:
G
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Ackord:
G, Am, C, D
G, A#, C

Form:
Tillskillnad ifrån de tidigare låtarna så har inte denna låt någon riktig sångrefräng. Denna låt 
bygger på en vers och ett hookigt syntriff.

Intro, vers, intro-syntriff, syntriff, syntriff, syntriff, meltro, intro, vers, intro-syntriff, syntriff, 
syntriff, syntriff/ourtro

Hocks: 
Hooken i denna låten är syntriffet.

Melodier:
Versmelodin är ganska simpel och lätt att komma ihåg medans syntriffet är lite mer avancerat 
och lekfullt.

Text:
Låten handlar om ungefär samma sak som ”Stamp on the ground” den handlar om att: släppa 
loss, göra galna saker och ha kul.

9. Rocco – Everybody

Tonart:
Cm

Ackord:

Intro/meltro:
Cm

Syntriff/intro-syntriff
Cm, Ab, Bb, Eb

Form:
”Everybody” är uppbyggd på ungefär samma sätt som ”we are the best” Det finns ingen sång 
bara lite röst-citat här och där.

Intro, intro-syntriff, syntriff, Syntriff, syntriff, syntriff, meltro, intro-syntriff, syntriff, syntriff, 
syntriff, syntriff, syntriff, syntriff/outro.

Hocks:
Precis som i ”We are the best” så är det även syntriffet i denna låten som är den stora hooken.
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Melodier:
Melodin är ganska så avancerad men fortfarande väldigt trallvänlig och hookig.

Text:
Det som sags i låten är: ”Okey everybody lie down on the floor and keep calm.”

10. Groove coverage – 7 years and 50 days

Tonart:  
Cm

Ackord:
Cm, Gm, Ab, Eb

Form:
”7 years and 50 days” är ytterligare ett exempel på en låt som har en ganska vanligt 
förekommande form inom popmusik. Till skillnad ifrån de andra låtarna som har haft ett syntriff 
som har återkommit vid flera tillfället så kommer inte syntriffet i denna låt förens i slutet av 
låten.

Intro, vers, brygga, refräng-a, refräng-b, Verse, brygga, refräng-a, refräng-b, meltro, vers, 
brygga, refräng-a, refräng-b, syntriff, syntriff/outro

Hooks:
I ”7 years and 50 days” är det versen som är hooken. Låtnamnet är även de första raderna i 
versen.

Melodier:
Melodierna är precis som i många utav de tidigare låtarna: simpla och lätta att ta till sig.

Text:
Texten i ”7 years and 50 days” är olik alla de tidigare låtarna. Texten handlar om en tjej som 
aldrig kan gå vidare ifrån sitt långa förhållande som tog slut. 
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Bilaga 3 - Analys hur producerar man Hands up?

För att ta reda på hur man producerar en Hands up-låt så har projektledaren valt ut 10st populära 
Hands up-låtar som kommer att analyseras. 
Låtarna kommer att analyseras ifrån aspekterna: uppbyggnad, tempo/rytm och ljud. 
Projektledaren gör en del chansningar här och där speciellt vad gällande hur ljuden är skapat. 
Denna analys kan vara svår att läsa eftersom många Hands up-låtar är så händelserika 
produktionsmässigt.

Låtarna är:
1. ItaloBrothers – Stamp on the ground
2. Cascada – Everytime we touch
3. Basshunter – Boten Anna
4. Tune Up! Feat. ItaloBrothers – Coulors of the rainbow
5. Special D – Come with me
6. Pimp Code! – We are the best
7. Starsplash – Hardstyle
8. Rob Mayth – Can I get a Witness
9. Rocco – Everybody
10. Groove coverage – 7 years and 50 days

1. ItaloBrothers – Stamp on the ground

uppbyggnad:

Intro:
"Stamp on the ground" börjar med ett intro där det är en orkestercymbal tillsammans med en 
padsynt och en stråke som spelar en ton. 
Efter detta kommer det något slags pisicatto-stråkljud som spelar ett litet intro-riff. 
Detta parti pågår i åtta takter och efter det så kommer en ny orkestercymbal och sen börjar 
padsynten och stråken spela refrängens ackordsföljd. Här kommer det också på ett handklapp 
och en hihat som börjar spela på varje fjärdedel. Det hörs här också bitar ifrån refrängsången 
som sakta kommer fram genom ett automatiserat high cut filter. 
Efter ytterligare åtta takter så kommer en baklängescymbal följt av en cymbal och då slutar 
padsynten spela men stråken ligger kvar. 

Refräng 1 (intro):
Under detta parti sjungs hela sångrefrängen. Här kommer också en diskret bastrumma in i 
bakgrunden tillsammans en diskret bas och en synt som spelar den rytmen som basen gör när 
låten kommer igång. I detta parti kommer det också in en ride som förstärker varje fjärdedel ihop 
med handklapp plus publikjubel i bakgrunden. 
När detta har passerat så kommer: refräng-b och då försvinner synten som markerade basens 
rytm. Den riktiga basen kommer in här fast med ett Low cut filter. Under tiden som detta sker så 
kommer det också fram en synt genom ett automatiserat high cut filter. Här förstärker dock inte 
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längre synten basens rytm utan spelar här tolftedelar. Här har italoBrothers bytt bastrumma och 
man kan höra att den nya bastrumman har mer klick i sig och inte bara bas som den föregående. 
Bastrumman har dock ett high cut filter på den så att den inte skall ta för mycket plats och för att 
det skall bli en mäktigare upplevelse sen när allt kommer igång och filtret försvinner. 
Efter fyra takter så börjar ett sidechainat bandpass filtrerat brus med resonans att automatiseras 
fram från mid till high och slutar på den sista takten innan syntriffet. Det kommer också virvlar 
under tiden som börjar på den näst näst sista takten innan syntriffet går igång. Dock slutar 
virvlarna tillsammans med bruset och där lämnas en takt med de sista orden i refrängen. 
Sist men inte minst kommer det en röst som säger "Drop the beat" och leadsynten spelar några 
upptaktsnoter och sedan drar det hela igång.

Syntriffet:
Här kommer basen i bastrumman tillbaka efter att ha sakta försvunnit med ett automatiserat low 
cut filter. 
Under syntriffet ligger bastrumma och ride på varje fjärdedel och tillskillnad ifrån de tidigare 
bastrummorna som var med i introt så har denna mer slagkraft och ett vidare frekvensområde.
Basen spelar precis som i introt men har här full bas. Synten som tidigare var ganska 
framträdande som förstärkte basens rytm och gjorde lite avvikelser för intressets skull ligger 
fortfarande kvar under syntriffet fast med en mycket lägre volym. Antagligen för att inte 
konkurrera med leadsyntljudet som är ganska likt. 

Leadsynten spelar samma melodi som i refrängens B-del. Syntriffets rytmik är uppbyggd på ett 
sådant sätt så att den förstärker de tydliga markeringarna på varje taktslag.
Efter fyra takter så läggs det på ett handklappsljud som spelar på var annan fjärdedel. 
Efter ytterligare fyra takter så kommer det en hihat som spelar i samma rytm som bastrumman 
och basen tillsammans var annat stängd och öppen hihat.
I de följande fyra takterna så är låten på väg emot versen och på de två sista takterna så fadas det 
diskret fram en virvel för att markera att ett nytt parti är på väg.

Vers 1:
Versen börjar med ett slags avstamp. Första takten är helt tom förutom bastrumman som spelar 
på första fjärdedelen och ett samplat tjut på fjärde fjärdedelen samt en baklängescymbal och 
baklängesbastrumma som skapar en sugeffekt till nästa takt.
De tre följande takterna har egentligen bara bastrumma, bas, publik och lite utringande reverb 
tillsammans med ett ljud som låter som en vänsterpanorerad hihat eller ett brus.

Nästa fyra takter så börjar riden spela igen på varje taktslag och det fortsätter så tills den fjärde 
takten kommer då en liknande pause kommer igen som den i början på versen. 
På första taktslaget i paustakten så spelas någon slags effekt som låter lite som ett brus 
kombinerat med publikjubel. 
För att markera denna händelse så spelar även bastrumman på första fjärdedelen i denna takt. 
Detta görs antagligen också för att förbereda inför refrängen som kommer här näst.

Intro refräng:
De fyra första takterna är ganska lugna för att sakta bygga upp inför syntriffet. Det börjar med en 
gatad synt som spelar tolftedelar samt den synten som förstärkte basens rytm i intro. Synten 
träder här sakta fram genom ett automatiserat low cut filter. 
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Trummorna som spelar här är enbart riden och ett handklapp lågt i bakgrunden.

I de följande fyra takterna så börjar en bastrumma med low cut filter att spela på varje taktslag 
samtidigt som ett sidechainat brus träder fram genom ett automatiserat bandpass filter. Detta för 
att ge en vink om att refrängen är på gång. För att ytterligare förstärka denna känsla så har man 
lagt på en virveltrumma som gör en virvel innan refrängen börjar.

Refrängen:
Tillskillnad ifrån den första refrängen där refrängens A-del och B-del är lite mer som ett intro så 
har denna refräng hela refrängen som B-delens refräng i första refrängen.
I denna refräng börjar även en hihat spela med en gång och den gatade synten ligger kvar ifrån 
intro-refrängen. 
Det låter ungefär likadant i åtta takter tills den sista takten kommer då en virvel inleder nästa 
parti som är refrängens b-del. I denna takt spelar dessutom bara bastrumman de två första 
fjärdedelarna och lämnar lite luft på den tredje och fjärde fjärdedelen i takten.
Detta görs antagligen för att skapa variation och lite dynamikförändringar. 

Refrängens B-del är ungefär likadan som den refräng-B-delen som kommer efter det första 
syntriffet tillskillnad ifrån att den gatade synten ligger kvar här. 

Efter den första refrängen så kommer syntriffet följt av refrängens B-del med syntriffet. 
I denna refräng hoppar man över det ensamma syntriffet och går direkt ifrån A-dels-refrängen till 
B-dels-refrängen med syntriffet i bakgrunden istället. 

I den näst sista takten innan versen så kommer det en virvel som spelar fram tills den sista takten 
då enbart leadsynten, sången och en ride spelar. På tredje fjärdedelen i takten så kommer en röst 
in och säger ”Drop the beat” innan vers 2 börjar.

Vers 2:
Vers 2 är egentligen likadan som den första versen förutom början. Istället för ett avstamp som är 
med i den första versen så spelar bastrumman sin rytm direkt eftersom bastrumman slutade spela 
i takten innan. 
I den första takten på det första taktslaget kommer det även en effekt på sista takten innan 
refrängen ett slags bruseffekt med publikjubel.

Slutlig refräng (samma som intro):
Den sista refrängen är likadan som den första och den har även samma intro som den första 
refrängen. 
Här börjar padsynten spela refrängackorden och bitar av sångrefrängen kommer in. 
Detta introparti pågår i åttatakter innan det övergår till en likadan (introrefräng) som första 
refrängen. 
Det ända som skiljer sig här är att de har klippt i sången i de sista 16 takterna i B-delen på 
refrängen. De har klippt i sången så att det bara ligger sång på de tre första taktslagen i var annan 
takt och för att fylla ut lite så har de också lagt in lite insamplade andra röster. På den sista takten 
innan det slutliga syntriffet kommer, så kommer det en paus med en basig effekt på första 
fjärdedelen tillsammans med den sista sångfrasen i A-delens refräng. Här sjunger han sjunger 
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”Jumping all around”  denna sångfras är effektlagd med en dist.

Syntriff:
Detta syntriff är som det första förutom att det bara pågår i fyra takter innan den kombinerade B-
dels-refräng/syntriff kommer in. 
Detta kom in i det första syntriffet efter åtta takter.
Det kombinerade synt/B-delsrefrängen håller på i fyra takter och på den sista takten då låten 
slutar så kommer en basig effekt in tillsammans med ”jumping all around”. 
Efter den takten så är det enbart delay och reverb klang som fadas ut.

Tempo/Rytm:

Tempo: 150 Bpm

Rytmen i låten är programmerad i 1/24, 1/12 delar. Den rytmen som framhävs är fjärdedelarna 
som bastrumman tillsammans med andra element betonar. 
Varje fjärdedel innehåller tre 12delar och på den sista tolftedelen i varje taktslag ligger basen och 
en synt så att den går i baktakt. Bastrumman och basen skapar den viktiga rytmen i låten. 

Ljud:

Bastrumman: 
Bastrumman har ett ganska så basigt ljud men har ändå kraftig slagkraft. Trumman klingar heller 
inte ut så länge så att inte basen och bastrumman skall krocka och för att verkligen framhäva 
rytmiken.

Virvel: 
Virveln låter mycket som en Roland TR-909-virvel.

Klapp1: 
klapp1 som ligger på varje fjärdedel som är en slags ersättning till bastrumman låter också som 
ett 909 ljud.

Hihat: 
Hihaten låter också som ett 909-ljud och det är då stängd och halvöppen hihat de använder.

Klapp2: 
Klapp2 är ett brusklapp som är gjort av ett distat brus som man har man ställt Envelopen så att 
bruset får en attack.

Bas: 
Basljudet har mycket attack och ingen release. Jag vet inte riktigt hur de har gjort basljudet men 
jag tror att det är ett distat sågtandsljud kombinerat med en sinusvåg med ett high cut eller 
bandpass filter. 
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Stråkar: 
Stråkarna låter som vanliga syntstråkar.

Padsyntar: 
Pad-synten låter som en sågtands-pad med ett high cut filter.

Synten som förstärker basens rytm: 
Denna synt låter som en vanlig sågtandssynt med väldigt lite detune eller ingen alls.

Pisicatto-stråkar: 
Detta ljud är antingen pisicatto stråkar eller en harpa.

Sångljud: 
Sångljudet låter stort med reverb och har lite olika effekter här och där så som dist och delay.

Lead-synt: 
Lead synten är en supersågtand DVS en sågtandsvåg som har många röster som sedan är stämda 
lite olika. Vissa röster är också i olika oktaver. Detta ljud har rikligt med reverb.

Gatad synt1: 
Denna synt låter som en sågtandsbaserad synt med många röster som är stämda olika. Synten har 
inställningen 1/8t på arrpegiatorn.

Gatad synt2:  
Denna synt låter som en enkel fyrkantsvåg

FX: 
Orkestercymbal, sidechainat brus, publikjubel, andra bruseffekter, downlifter effecter.

2. Cascada – Everytime we touch

Uppbyggand:

Intro:
Det första som kommer I låten är en sangeffekt som man har gjort genom att klippa den första 
vokalen som kommer I sången och sedan lägga på reverb. Sedan så sparar men filen och gör så 
att den spelas baklänges. Då skapar man denna sugande sångeffekt som förbereder lyssnaren på 
sång. Det kommer också lite scraschljud precis innan versen börjar.

vers:
Här är det en pad som spelar bastonerna i versackorden tillsammans med en klocka som 
markerar första taktslaget vid varje byte. Det ligger också en synt som kör samma toner men som 
kör åttondelar mellan två oktavet var annan låg och var annan hög.

Brygga:
På bryggan är det fortfarande samma princip och samma instrumentering som på vers1. Det 
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kommer dock här också en kyrkklocka på första taktslaget och sedan börjar en trumloop spela 
som sedan börjar försvinna diskret vid de fyra sista takterna innan refrängen genom ett 
automatiserat high cut filter. De två sista takterna innan refrängen börjar så försvinner allt 
förutom lead-sången som håller ut. I den sista takten så kommer en baklängescymbal och skapar 
en sugeffekt till refrängen.

Refräng:
Då refrängen börjar så kommer en crash och bastrumma som spelar på varje fjärdedel. Det 
kommer också en bas här som spelar i baktakt på var annan åttondel och den börjar på den andra 
åttondelen. 
Klockorna som tidigare markerade varje ackordsbyta spelar nu arpeggio med ackordens toner.

Efter fyra takter så kommer det ett handklapp som klappar på var annan fjärdedel (slag 2 och 4) i 
varje takt och tillsammans med detta kommer även en ride som ligger också spelar på varje 
fjärdedel och några åttondelar här och där. 
Efter ytterligare fyra takter så spelar en virvel en 1/16 del i upptakt. Därefter läggs hihatrytmen 
in vilken är två hihatar en som spelar åttondelar i baktakt som basen och en som spelar alla 
sextondelar. Den som spelar sextondelar kan möjligtvis vara en shaker. Det forsätter såhär i 7 
takter och precis innan den 8:de takten så spelas det en likadant upptakts på virvel som tidigare 
och så blir det tyst med alla instrument förutom lead-synten som spelar några toner i upptakt. 

Intro syntriff:
Det fyra första takterna börjar med en virvel som ersätter bastrummans rytm D.v.s fjärdedelar. 
Här spelar också leadsynten med en understämma, förutom det så hör man också publikjubel. 
Efter fyra takter så börjar bastrumman spela tillsammans med virveln fast den sänks och börjar 
göra virvlar som fadas upp för att förbereda på att syntriffet. På den näst sista takten så spelas det 
också ett sidechainat bandpass brus. Bastrumman och virveln spelar fram tills första taktslaget i 
den sista takten och så blir det tyst bortsätt ifrån syntriffet som spelar sina upptaktsnoter innan 
det går igång.

Syntriff:
Här är det samma instrumentering som på refrängen fast utan klockspelet och sången. Lead-
synten spelar här tillsammans med en understämma i åtta takter och innan den nionde takten 
spelas en likadand upptakt med virveln som spelades i refrängen. På den nionde takten så 
kommer hihaten tillbaka och en överstämma läggs på syntriffet. Detta parti pågår också i 
åttatakter och efter fyra takter så kommer en automatiserad bandpass filtrerad bruseffekt  med 
ganska mycket resonans i filtret . Här kommer också en virvel som förbereder lyssnare på en ny 
händelse. På de två sista takterna så slutar även bastrumman att spela. 

Meltro:
Meltrot är en takts intro före andra versen. Detta parti börjar med en cymbal tillsammans med en 
bastrumma följt av publikjubel och lite scratch.

Verse 2:
Andra versen är precis som första bara det att trumloopen börjar redan från början 
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Brygga 2:
Här kommer refräng bastrumman och basen samt ett nytt klockspelsarrpegio och handklappet. 
Efter fyra takter börjar även riden spela. I den sista takten innan refrängen kommer det en pause 
som markeras av bastrumman. Här kommer lite scratch och en liknande automatiserad 
bandpassfiltrerat bruseffekt som den som kom innan meltrot.
Här kommer också sångrefrängens upptaktsnoter innan den går igång.

Refräng 2:
I denna refrängen börjar det lugnare för att kunna ladda upp till syntriffet. Här är det en mildare 
bastrumma som bara gör att man får lite bas tillsammans med riden och den pumpande synt som 
spelade 1/8 oktaver i första versen. 
Refrängklockarrpegiot spelar också här tillsammans med publikjubel och efter fyra takter så 
börjar en automatiserat bandpss filtrerat brus med resonans att dyka upp och pågå i fyra takter. 
Den sista takten av de fyra med bruset så slutar den tillfälliga bastrumman att spela och byts ut 
mot ett trumfill som ytterligare markerat att något är påväg.
Här börjar sedan refrängens B-del och då kommer det en virvel som ersätter bastrummans rytm. 
Som sedan börjar spela snabbare och snabbare i det fyra sista takterna och slutar på den andra 
fjärdedelen i den sista takten där syntriffets upptaktsnoter börjar.

Syntriff 2:
Samma som första syntriffet fast bastrumman slutar att spela på sista takten och basen spelar inte 
den sista tonen i takten. Det kommer även in en virvel som förbereder lyssnaren på en ny 
händelse.

Outro/refräng
Här sjungs refrängmelodin tillsammans med syntriffsmelodin som är mycket lika varandra. 
Efter fyra takter så kommer ett nytt atuomatiserad sugeffekt in  tillsammans med en virvel som 
förbereder lyssnaren på slutet. Det fyra takterna innan slutet så slutar bastrumman att spela och 
och det sista som hörs är en cymbal med ¼ delay tillsammans med bastrumman och sugeffekten 
som snabbt pitchas ner.

Tempo/ rytm: 

Tempo: 
142 bpm

Rytm: 
TIllskillnad ifrån “stamp on the ground” så spelas “everytime we touch” I vanliga: ¼, 1/8 och 
1/16 etc. Men precis som i ”Stamp on the ground” så är det fjärdedelarna som markeras av 
trummorna och baktakten som markeras av basen.

Ljud:

Bastrumma: 
Till skillnad ifrån bastrumman i ”stamp on the ground” så är denna bastrumman mer klickig och 
på så sätt lättare att höra.
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Bas: 
Basen här är en pitch bass och just denna bas är nog baserad på sågtand- och sinusvågor. En 
pitch bass görs genom att programmera pitchen på synten så att den går ner en oktav sista 
sextondelen i varje åttondels baston.

Trumloop: 
Trumloppen har ett ljud som låter som riktiga trummor.

Klapp: 
Klappet är ett bandpass filtrerat brus som har en envelope inställning så att det får en attack och 
en lagom längd.

Hihat: 
Den öppna hihaten som spelar i baktakt låter som en 909 hihat och den andra är lite mer 
svårplacerad. Ibland tycker mig höra att det snarare låter som en shaker.

Virvel: 
Virveln låter också som en 909 virvel.

Cymbal: 
En vanlig clean crash, skulle också kunna vara ett ljud ifrån 909.

Ride: 
Låter som en 909 ride.

Klockor: 
De första låter som ganska små syntklockor. De är effektlagda med reverb, och ibland även delay 
då det bara markerar ackordbytena i versen.
De andra klockorna som är med i andra brygga låter lite annorlunda inte lika rena.

Leadsynten:
Distad supersågtand med många röster som är stämda lite olika i olika oktaver. Den har rikligt 
med reverb och flera stemmor.

Sång: sången har mycket reverb och ibland lite delay som kommer in här och där. Sången har 
också stämmor på brygga och refräng.

Pumpsynt: Pumpsyntljudet vet jag inte rikt8igt va det är för ett ljud men det låter som någon 
slags pad som det har snabb attack och snabb release på. Det låter som att det är ett high cut filter 
på ljudet också.

Effekter: sug-effekter, explotion.
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3. Basshunter – Boten Anna

Uppbyggand:

Intro:
Låten börjar med några upptakter i sångrefrängen och på första slaget i takten börjar en 
pumpande synt träda fram genom ett automatiserat high cut filter. Synten spelar okaver och 
spelar först 2/12 låg oktav och sen 1/12 hög oktav. Introt pågår i åtta takter innan det blir en 
pause på en takt.

Refräng-a:
Här kommer bastrumman in som spelar på varje fjärdedel samt en bas som spelar på samma 1/12 
som den höga oktavet i den pumpande synten. Den pumpande synten ligger kvar i här i 
refrängen. 
Efter fyra takter så kommer det ett handklapp som klappar var annan fjärde del (andra och fjärde 
slaget i varje takt). 

Refräng-B
Detta parti inleds med en crash på första slaget och här kommer det in en hihat eller shaker som 
spelar i samma rytm som basen. Annars fortsätter arrangemanget som föregående refrängdel.

Refräng-C
Här kommer det ytterligare på en hihat som spelar 24:de delar med en snabbare notering vid 
slutet av varje takt. I den sista takten innan refrängens slut så kommer det två virvel slag in och 
förbereder lyssnaren på en ny händelse.

Psuse:
Här kommer det en takts paus som inleds med en basig downlifter-effekt och en cymbal. Sedan 
kommer en baklängescymbal och för lyssnaren vidare till syntriffs-introt.

Syntriff-intro:
Här kommer leadsynten som spelar 24:de delar fram till sammans med den pumpande synten 
genom ett auomatiserat high cut filter. Detta pågor i åtta takter. På den nionde takten så spelar 
leadsynten 24:de delar på samma ton och bastrumman spelar några upptaktsnoter och markerar 
sedan första fjärdedelen i den nionde takten. Det kommer även här en virvel som spelar några 
upptaktsnoter och spelar under den nionde takten för att förbereda lyssnare på en ny händelse.

Syntriff:
Syntriffet är samma som refrängen fast utan sång och med leadsynten istället. Här börjar också 
den ena hihaten som spelar basens rytmik direkt. Handklappet hänger också med ifrån starten på 
syntriffet.
Syntriffet pågår oförändrat rent produktionsmässigt under åtta takter och på den åttonde takten 
kommer en virveltrumma i upptakt innan den nionde takten.
Sen kommer åtta takter till som är oförändliga rent produktionsmässigt, bortsätt ifrån den åttonde 
takten då en röst kommer itne och säger ”are you ready” plus en snabb virvel följt av en crash 
som markerar nästa takt.
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Sen kommer 16 nya takter där det kommer på en pad och/eller en syntkör. Efter åtta takter 
kommer också en crash på den första fjärdedelen i den nionde takten.
På de två sista takterna så träder fadas det fram en virvel för att förbereda lyssnaren på en ny 
händelse.

Övergång till stick:
Här spelar den pumpande synten på samma ton medans leadsynten spelar 4/12 som ekar ut. 
Samtidigt som detta sker försvinner pumpsynten genom ett automatiserat low cut filter och en 
bakvänd cymbal tar lyssnaren vidare till sticket.

Stick:
Sticket inleds med en bastrumma som markerar första fjärdedelen i den första takten. Under de 
första åtta takterna i sticket är det bara leadsång och körer. Efter de första åtta takterna så smyger 
den pumpande synten in i sticket genom ett automatiserat high cut filter. När det gått sex takter 
så så försvinner pumpsynten och körerna på den första fjärde delen i den sjunde takten. Den 
åttonde takten är i princip tom förutom reverb och delay.

Övergång till refrängen
Här är det bara en tom takt med några sångrader som för än in till refrängen.

Refräng A-b-c
Refrängdelarna här är nästan likadana som refrängerna som var i början. Det som skilljer är att 
körerna är kvar ifrån sticket. När det gått åtta takter så spelar inte bastrumman på den första 
fjärdedelen så att ordet ”bot” träder fram. För att avsluta låten så kommer en virvel in i den näst 
sista takten följt av en crash och en downlifter-effekt. Denna takt är nästan tom bortsätt från den 
pumpande synten och basshunters sista sångfras. 

Outro:
Efter detta så kommer det två takter där den pumpande synten försvinner genom ett 
automatiserat low cut filter, här ekar även sången bort.

Tempo/rytm:

Tempo: 
Cirka 140 BPM

Rytm:
Samma rytmik och princip som ”stamp on the ground”

Ljud:

Bastrumma: 
Bastrumman låter lite som ett mellan ting mellan de två föregående låtarna. Den är lite mer 
klickig än vad ”stamp on the ground ” bastrumman är och lite mindre än ”everytime we touch” 
bastrumman är.
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Pumpande synt: 
En sågtandsvåg.

Handklapp: 
Detta låter också lite som ett bandpass filtrerat brus men det kan också vara någon kombination.

Bas: 
Basen är ganska lik den basen som är i ”stamp on the ground”

Virvel: 
Låter som 909

Hihat/shaker: 
Den stängda tycker jag låter som en 909 men jag är inte helt säkert på vad den öppna är.

Sången: 
Sången har mycket autotune och ett stereo-delay under hela låten .

Crash: 
Skulle kunna vara ifrån 909

Körer: 
Låter som samplade körer.

Lead synt:  
Är inte helt säker på hur syntljudet är byggt men jag tror att det är fyrkantsvågor som är stämda 
lite olika och sen ganska mycket reverb.

Effekter: 
Baklängescymbaler, Downlifter effekter

4. Tune Up! Feat. ItaloBrothers – Coulors of the rainbow

Uppbryggand:

Intro:
Låten börjar med en downlifter-effekt och sångfrasen ”coulors of the rainbow” som ekar ut. Här 
har sången något slags telefonljud.
Under tiden som sången ekar ut så kommer en slags sugeffekt och en likadan vokalsugeffekt som 
den som är i början av ”Everytime we touch”.

Vers:
Här är det sång tillsammans med en pad som spelar grundtonerna i ackorden. Det är också en 
trumloop som har ett automatiserat low cut filter så att bastrumman i loopen sakta blir lite 
basigare. 

54



Av: Jack Liedström

Brygga:
Efter versen kommer det ett piano som spelar samma melodi som syntriffet senare kommer att 
spela. Den näst näst sista takten innan refrängen så fadas det fram en virvel som förbereder 
lyssnaren på en ny händelse. Virveln markerar särskillt den sista sextondelen innan refrängens 
första slag. Detta ger en liknande känsla som upptaktsvirveln i ”everytime we touch” i refrängen.
Det kommer sen två sugeffekter var av en är en vokalsugeffekt och den andra är något slags brus 
med resonans. Här försvinner även pianot och trumloppen genom sitt automatiserade high cut 
filter. 

Refräng
Refrängen inleds med en crash och i refrängen spelar bastrumman på varje fjärdedel. Basen 
spelar  med samma rytm som i ”everytime we touch” och precis som i den låten så finns det även 
här ett klockspels-arppegio som påminner mycket om det i: ”everytime we touch”.
Det är också ett handklapp med här som spelar var annan fjärdedel (2 och 4 slaget i varje takt). 
Precis som i de tidigare låtarna ligger det här en ride som förstärker bastrummans rytm. 
Efter sju takter så kommer det en ny vokalsugeffekt och på den åttonde takten börjar hihaten att 
spela. HIhaten noterar i huvudsakligen samma rytm som basen men har lite mer avancerade slag 
vid sidan av. Detta parti fortsätter i sju takter och då fadas det fram en virvel som förbereder 
lyssnaren på en ny händelse. På den sista takten så gör bastrumman några exstra slag för att göra 
en avstamp i den 9:onde takten. I den nionde takten så ekar sången ut tillsammans med en 
glittereffekt och då spelar syntriffet sina upptaktsnoter.

Intro-syntriff:
Här spelar bastrumman med ett high cut filter vilket gör att den bli dovare. Det ligger också en 
virvel på och spelar i samma rytm som bastrumman. Basen är också filtrerad här med ett high cut 
filter och detta är även automatiserat. 
Efter fyra takter så börjar en virvel förbereda lyssnaren på att syntriffet är på väg och här gör 
även bastrumman ett par extra slag fast med low cut filter då så att det blir en stegring då 
syntriffet börjar. Det kommer som vanligt en liten sugeffekt också och på de två sista takterna 
innan syntriffet börjar så kommer även den sista meningen i sången tillbaka samtidigt som basen 
fadas och försvinner.

Syntriff:
Syntriffet spelas egentligen samma som refrängen fast utan sång och klockor. Istället spelar lead-
synten sin melodi. Syntriffet börjar heller inte med handklapp vilket refrängen gör. Syntriffet 
inleds med en crash tillsammans med något slags bruseffekt som spelar samma rytmik som 
upptaktsvirveln i slutet med låg release. Det spelas även här en högt pitchad klocka om jag inte 
misstar mig. 
Efter fyra takter så kommer handklappet. I den fjärde takten efter det har de lagt på ett low cut 
filter på basen och bastrumman i en takt.
Därefter kommer hihaten på och efter sju takter så kommer åter igen sista meningen i refrängen 
tillbaka samtidigt som basen och bastrumman automatiseras med ett low cut filter och leadsynten 
automatiseras med ett high cut filter.
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Meltro:
Meltrot inleds på samma sätt med en virvel och en bruseffekt. Bruseffekten ekar ut medans 
basen och bastrumman träder fram genom ett atuomatiserat high cut filter. Under meltrot är det 
även publikljud och samplade bitar ifrån refrängen. 
Efter fyra takter så kommer det ett nytt handklapp som förstärker bastrummans rytm.
På den näst sista takten innan den kommande versen så börjar en sugeffekt och i den sista takten 
innan versen börjar en vokalsugeffekt.

Vers 2:
Rytmen med basen, handklappet och bastrumman fortsätter och det är fortfarande inte befriade 
ifrån sitt high cut filter. 
Sången träder också fram här tillsammans med pianot igenom ett automatiserat high cut filter. I 
den näst sista takten innan bryggan kommer så börjar virveln att förbereda lyssnaren på att en ny 
händelse är på väg. Den sista takten innan bryggan så spelar bara bastrumman tre slag och basen 
bara två.

Brygga:
Här har basen och bastrumman befriats ifrån sitt high cut filter och här har även riden kommit 
tillblaka för att förstärka bastrumman. På den fjärde takten så spelar bastrumman lite snabbare 
och gör en liten kort paus för den sista fjärdedelen. Basen spelar här två sextondelar istället för 
en åttondel.
Efter detta så börjar virveln att förbereda inför refräng. På den sista takten så automatiseras det 
ett low cut filter på basen och bastrumman samtidigt som vokalsugeffekten kommer. Precis 
innan i slutet på takten kommer det även en kort bruseffekt.

Intro-refräng
Här ligger basen svagt i bakgrunden och spelar på en och samma ton samtidigt som en ny virvel 
kör en ny rytm. Virveln upprepas tills slutet på detta parti då virveln spelar snabbare för att 
förbereder lyssnaren på refräng. Här är också ”colors of the rainbow” orden och svävar omkring 
tillsammans med vokalsugeffekter. På den sista takten kommer också ett brus svep som 
tillsammans med virveln tar lyssnaren till refrängen. 

Syntriffet
Samma som föregående fast utan det partiet då basen och bastrumman low cut filtreras. Istället 
så är det en virvel som börjar på första slaget i den sista takten innan hihaten kommer in. Virveln 
spelar några åttondelar och sen några sextondelen innan nästa takt. Sedan slutar virveln på den 
första fjärdedelen i nästa takt. Det två sista takterna innan låten är slut så kommer den sista 
meningen i refrängen tillbaka samtidigt som lead-synten först automatiseras bort och sedan fram 
med ett high cut filter. Sedan försvinner all bas genom ett automatiserat low cut filter.

Tempo/ rytm:

Tempo: 
Cirka 140 BPM

Rytm:
Samma rytm som i ”everytime we touch”
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Ljud:

Piano: 
Ett klart och rent pianoljud.

Lead-synt: 
Ett liknande ljud som i ”stamp on the ground”

Bastrumma:
Bastrumman här är lite skräpigare (hårdare) än de tidigare låtarnas bastrummor. Den är ganaska 
lik klickigheten i bastrumman som är med i ”everytime we touch”.

Bas: 
Låter som ett basljud där man länkat ett high cut filter till en envelop och gjort så att de höga 
frekvenserna försvinner efter en kort tid. Detta ger basen är speciell effekt.

Hihat: 
Ganska stängda hihatar i förhållande till de föregående låtarna, men de låter som trummaskins 
hihatar.

Virvel: 
Låter som en 909 virvel.

Sång: 
Ganska autotunad sång med stereo-delay, den har även en överstemma på refrängen.

Handklapp1: 
Ytterligare ett distat bandpass-brus-klapp.

Handklappp2: 
Låter som ett 909-klapp.

Klockor: 
Syntklockor som påminner om de som är i ”everytime we tuoch, fast lite renare”

Syntiffs-intro: 
låter som någon slags synt baserad på fyrkantsvågor.

Trumloopen: trumloopen har en ganska basig men ren bastrumma och lika så en virvel som är 
väldigt ren.

Effekter: 
Bruseffekter, baklängescymbaler, glitter,  vokalsugeffekter, downlifter-effekter.
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5. Special D – Come with me

Uppbyggnad:

Intro/refräng-a:
Låten börjar med en baklängescymbal följt av en crash och en bastrumma på den första 
fjärdedelen i den första takten. Här Kommer även även en pumpande synt med samma rytmik 
som den som är med i ”every time we touch” i versen. 
Efter fyra takter så kommer det en crash och då kommer även ett handklapp in på varje fjärdedel. 
Sen går det tre takter till och på den fjärde så kommer en snabb virvel in och förbereder 
lyssnaren på en ny händelse. Här spelas det även crashar på varje fjärdedel. På nästa takt 
kommer det en bastrumma som markerar första fjärdelen i takten. Här kommer en röst in och 
säger ”turn it up” tillsammans med en baklänges cymbal.

Refräng-a:
Refrängen inleds med en crash och här kommer även bastrummn som spelar på varje fjärdedel 
tillsammans med en bas som spelar i baktakt precis som i ”Every time we touch”. Den pumpande 
synten ligger dessutom kvar här.
Efter fyra takter så kommer det handklapp in i låten som spelar på var annan fjärdedel (slag 2 
och 4 i varje takt). I sista takten på refräng-a så spelar inte bastrumman på den sista fjärdedelen 
innan nästa refrängdel.

Refräng-b
Samma som reräng-a fast med en hihat som spelar samma rytmik som basen tillskillnad ifrån att 
den spelar duubla sextondelar istället för en åttondel var fjärde gång. Den första sextondels-
hihaten kommer efter den andra fjärdedelen. Det kommer även in en gatad synt som spelar 
grund tonerna i varje ackord. Rytmen i arpegiosynten är en vanligt förekommande rytm inom 
trance och den noteras såhär: 1/32-1/32-pause-1/32-1/32-pause-1/8, denna rytm upprepas varje 
fjärdedel.

Fyra takter efter att hihaten kommit in så börjar en virvel trumma förbereda lyssnaren på 
syntriffet. Det spelas först två takter och sedan spelar bara bastrumman första fjärdedelen i den 
tredje takten och låter basen köra resten själv. Den tredje taktens markeras också med en crash på 
första fjärdedelen. Efter detta kommer det två takter utan bas där virveln under första takten 
spelar snabbt och vid andra takten går den över till att spela fjärdedelar. Det är också crashslag 
på varje fjärdedel här och samtidigt så kommer ”turn it up” rösten tillbaka där Special-D sedan 
har klippt ut ordet och repiterar det samtidigt som han automatiserar så att pitchar höjs.

Intro-syntriff:
Här spelar leadsynten syntriffsmelodin och under tiden ligger det handklapp som ersätter 
bastrummans rytmik. I slutet av den fjärde takten kommer en baklängesvirvel och sedan börjar 
bastrumman spela ihop med handklappet. Två takter efter att handklappet kommit in så markeras 
den tredje takten med en crash och en virvel börjar förbereda lyssnaren på att syntriffet är påväg. 
Här börjar även lead-synten att repitera en fras om och om igen samtidigt som den automatiseras 
med ett high cut filter. Detta för att skapa en stegring då basen kommer in. Här fadas det också 
fram en samplad röst som säger något med ”turn…” special-D har i vilket fal klippt i ordet 
”turn” för att nästan kunna använda det som en 1/16 virvel fast med ”tu”. 
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I den sista takten så spelar bara bastrumman den första fjärdedelen, i denna takt så är det 
crashslag på varje fjärdedel.

Syntriff: 
Syntriffet inleds med en crash och syntriffet är ungefär samma som refräng-a fast än att man 
byter ut sången mot synten. Efter 7 takter då hihaten snart skall komma på så spelar bara 
bastrumman första fjärdedelen i takten. Efter fyra takter till med hihaten så börjar virveln 
förbereda lyssnaren på något nytt och den sista takten innan nästa parti så spelar inte bastrumman 
någonting.
Efter detta kommer syntriffet igen fast bara med: bastrumma, synt, pumpsynt, arppegio-synt, 
hihat och ride. Detta parti pågår i åtta takter och på den sista takten så ersätter crashen 
bastrumman samtidigt som en virvel spelar för att förbereda lyssnaren på en ny händelse.

Meltro/stick:
Här spelar: bastrumman, riden, en del av hihat-rytmen, arpegiot och basen tillsammans med 
sångfrasen ”come with me” som special D har klippt i och skapat lite rytmik. Det är också en till 
arrpegio synt med en 1/16 rytmik som kommer in entonigt precis som basen. Synten spelar lite 
snabbt på sina ställen.
Efter fyra takter så kommer handklapper in tillsammans med resterande hihat rytm. Efter 
tretakter så förbereder man på den fjärde takten lyssnaren på en ny händelse.
Här kommer det in en virvel och bastrumman spelar inte den sista fjärdedelen i takten.

Refräng-a2:
Här spelar enbart: bastumman, basen och riden. Här kommer också den pumpande synten 
tillsammans med sången fram genom ett automatiserat high cut filter. Refräng-a2 pågår såhär i 
åtta takter.

Refräng-b2:
Refräng-b2 inleds med att bastrumman, virveln och crashen spelar ihop på den första fjärdedelen 
i den första takten. Efter den första fjärdedelen slutar bastrumman och crashen att spela medans 
virveln spelar fjärdedelarna som en ersättning till bastrumman.
Refräng-b2 pågår i åtta takter innan det ersätts med ”intro-syntriff”. 
Innan bytet på det två sista takterna så kommer lead-synten in genom ett automatiserat low cut 
filter. På den sista takten börjar lead-synten spela med en snabb rytm för att förbereda lyssnaren 
på att syntriffet är påväg. I den sista takten kommer även virveln in för att ytterligare förstärka 
effekten och efter det så är det en takt då rösten kommer in och säger ”turn it up”, här spelar 
vriveln och leadsynten ännu snabbare.

Intro-syntriff2:
Intro-syntriff2 inleds med en crash och här spelar också bastrumman, pumpsynten och 
leadsynten. Detta stycke pågår egentligen oföränderligt produktionsmässigt i 6 takter och på den 
sjunde takten kommer det en virvel genom ett automatiserat high cut filter. Detta för att 
förbereda lyssnaren på att basen är påväg. För att ytterligare förstärka effekten när basen kommer 
in så har Special-D även tagit bort bastrumman på den sista takten innan bytet.

Syntriff2:
Den ända skillnaden emellan det första syntriffet och det andra är att handklappet och 
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hihatgroovet kommer in redan ifrån början. Syntriff2 har heller ingen arrpegio-synt. Synriff2 
spelas oföränderligt produktionsmässigt i sju takter och på den åttonde takten så slutar 
bastrumman att spela samtidigt som en baklängescymbal för lyssnaren vidare till en ny vända 
med syntriffet.
Syntriffet pågår sedan i åtta takter innan låten är slut och redan efter fyra takter börjar virveln 
förbereda lyssnaren på slutet. Bastrumman spelar också bara den första fjärdedelen i den 
femtetakten av de åtta sista och spelar sedan inget mer förutom fjärdedelen på den nionde takten 
som är själva slutsmällen. Här spelar också en crash för att ännu mer markera slutet.
I det fyra sista takterna så börjar syntarna också att försvinna. Lead-synten försvinner genom ett 
automatiserat low cut filter och pumpsynten och basen genom ett high cut filter. Hihaten och 
handklappet ligger dock kvar till slutet.

Tempo/Rytm

Tempo: 
140BPM

Rytm: 
Det är ungefär samma rytmik som i ”Everytime we touch” alltså ¼,1/8,1/16, etc.

Ljud:

Bastrumma: 
Bastrumman här är inte speciellt klickig utan mer basig med mycket attack. Bastrumman ringer 
heller inte ut så långt.

Bas: 
Basen låter som någon slags kombination mellan distad sågtand och sinus. Det låter också som 
att man har länkat ett high cut filter till en envelope. (precis som i ”colors of the rainbow”.) Dock 
så har man nog gjort tvärt om på effekten så att istället för att diskanten försvinner en kort stund 
efter att tonen spelats så är envelopen inställd så att diskanen är försvunnen från början och 
kommer tillbaka en kort stund efter att tonen spelats.

Pumpsynt: 
Någon slags sågtandsbaserad synt.

Arpegio-syntar:  
Vet inte riktigt, men jag tror att det är en sågtandsbaserad synt. Det kan vara så att de har länkat 
ett eller flera cut off  filter till envelopen.

Virvel: 
Låter som 909

Sång: 
Sången har ett stereo-delay och ganska mycket reverb.
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Hihat: 
Kan också vara 909, men också andra samplingar

Crash: 
Låter som 909

Handklapp1: 
Låter som ett 909klapp.

Handklapp 2: 
Låter större, lite mer som ett publikklapp. 

Lead-synt: 
Låter också som något sorts supersågtand den låter dock hårdare och vassare än de tidigare.

Effekter: 
Baklängescymbal, samplade röster,

6. Pimp Code! – We are the best

Uppbyggnad:

Intro:
Introt börjar med ett pianospel och en padsynt som spelar grundtonerna i ackorden.
I den fjärdetaktens slut så kommer det en samplad rösteffekt tillsammans med en scratcheffekt 
på åttondelen innan den femte takten. 
På den femte takten så börjar en trumloop spela. Trumloopen innehåller: hihat, bastrumma och 
virvel. Det går en takt med dessa element och på nästa takts slut så kommer samma 
röst/scratcheffekt tillbaka. Det är egentligen var annan takt med öppen hihat och var annan med 
någon sorts effekt i början. 
Efter detta parti så kommer det en röst in och säger ”you mean to say that’s the best you can 
do?”. I slutet av den takten på samma ställe som röst/scratch-effekten vanligtvis kom in, så 
kommer här en synttrumma in och markerar åttondelen.  
På takten efter börjar en slags pumpsynt med lite mer avancerad rytmik än de tidigare låtarnas 
pumpsyntar träda fram igenom ett low cut filter. Ihop med denna kommer en synt in som 
påminner lite om någon slags klocka/xylofon in och spelar syntriffsmelodin för att förbereda 
lyssnaren på vad som komma skall. Det första fyra takterna med klock synten så låter det dess 
utom som att det är ett low cut filtrerat bus som ligger och spelar åttondelar. Efter de fyra 
takterna så markeras nästa takt med en crash och bruseffekten försvinner. Det kommer också 
sedan en crash på första fjärdedelen i nästa takt och sen ökar antalet crashslag i de två resterande 
takterna för att förbereda lyssnaren på att det är dags för syntriffs-intro. Under dessa takter fadas 
piano bort tillsammans med bastrumnman och virveln ifrån trumloopen. Här kommer det även in 
ett samplat ”skratt” plus två andra rösteffekter som spelas i takt tillsammans med en sugeffekt för 
att ytterligare förstärka känslan. 
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Syntriff-intro:
Syntriffs-introt inleds med en crash tillsammans med publikjubel och en downlifter-effekt. Här 
spelas också leadsynten tillsammans med pumpsynten. I den tredje takten så börjar en 
vokalsugeffekt tillsammans med en cymbal. Detta kommer in i slutet på den fjärde takten 
förbereda lyssnaren på någonting nytt.
Efter detta så kommer det en crash och så börjar bastrumman spela varje fjärdedel i varje takt. 
Här börjar också en virvel förbereda lyssnaren på syntriffet. Här har helt plötsligt leadsynten byts 
ut emot klockljudet och leadsynten träder sakta fram genom ett automatiserat high cut filter.
Efter två takter så spelar syntriffet och klockorna tillsammans fast de spelar bara början av 
melodin som repiteras för att förbereda lyssnaren ytterligare på syntriffet. Det kommer också två 
extra takter innan syntriffet börjar och då spelar synten entonigt och lämnar den tredje och fjärde 
fjärdedelen innan syntriffet tomma. Synten filtreras också automatisk med ett high cut filter 
precis innan slutet för att förstärka effekten när syntriffet tar sin början. På den fjärde takten 
innan bytet slutar också bastrumman att spela regelbundna fjärdedelar för att ytterligare förstärka 
effekten när den väl börjar göra det igen. Det kommer också crash-slag på den första fjärdedelen 
i varje takt ända fram tills de två övergångstakterna innan syntriffet. Klockorna försvinner 
ungefär precis innan bastrumman slutar spela på varje fjärdedel. I den näst sista takten innan 
syntriffet så börjar en vokalsugeffekt leda lyssnaren mot syntriffet men stannar på den näst näst 
sista fjärdedelen i sista takten och på sista fjärdedelen kommer det in en ny rösteffekt ”ho!” Som 
markerar att syntriffet kommer. 

Syntriff:
Syntriffet inleds med en crash och här spelar också bastrumma, bas, pumpsynt, en utav hihatarna 
och leadsynten. 
Basen spelar med samma rytmik som ”Everytime we touch”. Det ligger något slags trummljud 
eller nått på sextondelen innan vissa takter börjar, bland annat i den första takten i syntriffets 
slut. För att ytterligare förstärka bastrummansrytmik så har det lagt på en ”brusig” virvel som 
spelar ihop med bastrumman vilket gör att bastrumman får ett bredare frekvensområde och på så 
sätt fram bättre. Efter fyra takter så kommer det handklapp som spelar på var annan fjärdedel. 
Efter ytterligare fyra takter så kommer den andra och mer hörbara hihaten in som spelar 1/8 och 
förstärker samma rytmik som basen med en öppen hihat. 
I den åttonde takten efter att hihaten kommit in så spelar inte bastrumman den sista fjärdedelen i 
den åttonde takten. Detta för att skapa variation. 
Efter detta så kommer det på en överstemma på leadsynten och då slutar hihaten. För att 
förbereda lyssnaren för överstämman så kom det i takten innan en liten variant på variant för 
variationens skull. Efter fyratakter med överstämman så börjar leadsynten och överstämssynten 
att försvinna genom ett automatiserat high cut filter. Efter två takter så börjar virveln att 
förbereda lyssnaren på en ny händelse. På den sista takten så ligger det ett low cut filter på 
bastrumman för att skapa variation och en effekt då basen återkommer i nästa parti.

Meltro:
Meltrot inleds med en crash och här börjar basen spela entonigt på första ackordets grundton. 
Här spelas en del av hihat-rytmen svagt i bakgrunden och handklappet ligger kvar. 
I den andra takten så börjar det försiktigt komma fram en samplad rösteffekt genom ett 
automatiserat high cut filter. Producenten har här klippt i röstinspelningen för att skapa rytmik 
precis som Special D gjorde i ”Come with me”. Detta föresegår i åtta takter tills en över gång 
kommer som och leder lyssnaren till intro-syntriff2.
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I den åttonde takten så spelar bara bastrumman första fjärdedelen tillsammans med en crash som 
ett slags avstamp. Precis innan detta så är det en ton ifrån en sågtand med automatiserad pich 
som skapar en slags sugeffekt. Under den takten spelar virveln lite anorlunda rytmik för att leda 
in till intro-syntriff2. Det kommer ytterligare en takt som inleds med en crash med delay och en 
downlifter-effekt då rösteffektens ekar ut ordet: ”best” sex gånger och sedan en gång baklänges. 
När detta sker så automatiseras rösteffekten med ett high cut filter för att skapa variation. Precis 
innan intro-syntriff2 så kommer den där sågstands-pich-sugeffekten tillbaka för att leda in 
lyssnaren till intro-syntriff2.

Intro-syntriff2:
Detta parti börjar med en downlifter-effekt tillsammans med en crash. Här spelar klockorna 
syntriffetsmelodi med lite variationer i melodin på sina ställen. Samtidigt som detta sker så hör 
man publiken i bakgrunden. Det är också handklapp här som spelar på varje fjärdedel som en 
ersättning till bastrumman. Det pågår såhär i åtta takter och på den åttonde takten kommer det in 
en röst och säger ”we are the best”.
Efter detta så hör man att bastrumman tillsammans med leadsynten och pumptynten kommer 
smygande genom ett automatiserat high cut filter. Bastrumman är under detta parti filtrerad med 
ett low cut filter för att ta bort basen så att det blir en större upplevelse när syntriffet kommer och 
basen kommer tillbaka.
Efter fyra takter så börjar klockorna att skapa ett sorts kaos, det kan vara så att producenten har 
automatiserat envelope-releasen på klockorna så att tonerna flyter samman och skapar ett oljud. 
Från att bastrumman kom in så håller detta parti på i åtta takter innan det kommer en 
övergångstakt innan syntriffet går igång. På de fyra sista takterna innan övergångstakterna så 
spelar crashen på de tre första takternas början. På de två sista takterna så spelar också 
bastrumman dubbelt så snabbt alltså åttondelar. Samtidigt som detta sker så gör leadsynten en 
liknande grej som vid första syntriffs-introt den repeterar början av melodin och här kommer 
även rösten in och säger ”we are the best”
De två övergångstakterna börjar med en crash och ordet best eakar ut, best kommer sju gånger. 
Först så automatiseras ett high cut filter och gör det dovare men på det sista ”best” så har ljudet 
sin fulla diskant. Efter den sjunde fjärdedelen ”best” så kommer en likadan rösteffekt som den 
som kom precis innan det första syntriffet (ho!). Under ekandet så kommer det en sugeffekt som 
håller på fram till (ho!) som för ett kort ögonbliket är i centrum tillsammans med pumpsynten 
som glider in till den tonen syntriffet börjar på.

Syntriff2:
Syntriffet börjar precis som det första syntriffet och efter fyra takter så kommer det en crash. 
Handklapper börjar spela efter crashen. Efter fyra taker till blir det dock en skillnad för då 
kommer överstemman direkt tillsammans med hihaten som förstärker basens rytm. Det fortsätter 
så i åttatakter och sen slutar hihaten att spela. Här är det åtta takter kvar tills låten är slut och här 
gör virveln några extra slag för att förbereda lyssnare på slutet. Bastrumman automatiseras här 
med ett low cut filter. Och på den näst sista takten börjar en vokalsugeffekt vilket avslutar låten 
med sitt eko.

Tempo/Rytm:

Tempo: 
141bpm
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Rytm: 
Samma rytmik som “Colors of the raimbow” och “Everytime we touch”. 

Ljud:

Bas:  
Ljudet låter ganska hårt och vasst, antagligen en kombination mellan en distad sågtandsvåg och 
en sinusvåg.

Bastrumma: 
ganska lik den i ”come with me”.

Pad-synt: 
En mjukt ljudande synt, jag vågar dock inte chansa på hur den är konstruerad.

Piano: 
Samma sorts piano som i ”colours of the rainbow”.

Pumpsynt: 
sågtandssynt

Handklapp1: 
bandpass filtrerat Brusklapp.

Handklapp2: 
Later som 909.

Virvel: 
Later som 909.

Klockor: 
Klockorna later som någon slags kombination mellan klockor och xylofon. LJudet ringer inte ut 
så mycket.

Leadsynt: 
Supersågtand i två oktaver.

Hihat: 
Låter som 909.

Effekter: 
Samplade röster, sugeffekter, ord baklänges,  klockspelskaos.
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7. Starsplash – Hardstyle

Uppbyggnad:

Intro:
Låten börjar med ett pianospel och efter fyra takter börjar sången med en vokalsugeffekt innan. 
Det fortsätter såhär oföränderligt produktionsmässigt i åtta takter. Efter detta kommer det åtta 
takter till och då läggs det på en stråke som spelar med sångmelodin de första fraserna och håller 
sedan ut och gör en variant av sångmelodin. Efter detta kommer det en övergångstakt då 
Producenten har lagt in några distade effekter ihop med crashar och en sugeffekt som leder till: 
”intro-syntriff”.

Intro-syntriff:
Här spelar en leadsynt med en understämma och i slutet av den fjärde takten så kommer det in en 
distad effekt igen. Det fortsätter så i fyra takter till och i slutet på den fjärde takten kommer det 
in två distade effekter och en baklänges cymbal som leder lyssnaren till syntriffet.

Syntriffet/refräng:
Syntriffet inleds med en crash och här spelar basen i baktakt, leadsynten syntriffsmelodin och 
bastrumman på varje fjärdedel. Efter fyra takter så kommer det in en virvel som förstärker 
bastrummans rytm. Efter ytterligare tre takter så spelar bara bastrumman de tre första 
fjärdedelarna i takten och efter det börjar hihaten spela. Det är två olika hihatrytmer var av den 
ena förstärker basens rytmik och den andra skapar intresse och fyller ut i det höga 
frekvensområdet. När hihaten kommer in kommer även sången tillbaka.
Sen håller det på så oförändligt i 16 takter och sen kommer det en övergångs takt. 
Övergångstakten är samma som den som är innan syntriffsintrot. 

Meltro:
Här spelar bastrumman och virveln ihop med en slags effekt som repeteras med lite olika 
varianter. Det håller på såhär i åtta takter med en crash i början på den femte takten plus att 
bastrumman slutar spela de två fjärdedelarna innan crashen. På den åttonde takten så slutar 
bastrumman att spela och då kommer samma distade effekter tillbaka som var med i 
övergångstakten.
Efter detta fortsätter det som då meltrot började fast med basen som spelar entonigt på första 
tonen i ackordsföljden. Det pågår så här i åtta takter och  på den åttonde takten så spelar bara 
bastrumman den första fjärdedelen och samtidigt börjar virveln spela snabbare. I slutet av detta 
parti kommer det en baklänges cymbal för att förbereda lyssnaren på en ny händelse.

Intro/refräng:
Här klingar reverbet ut ifrån effekten som användes i meltrot och intro-pianot spelar här ihop 
med stråken. Detta parti håller på i åtta takter och i slutet kommer en vokalsugeffekt som leder 
lyssnaren till sången som kommer in på den nionde takten. Det håller på såhär i åtta takter innan 
det kommer en baklängescymbal ihop med en slags effekt som leder lyssnaren vidare till ”intro-
syntriff2”.

Intro syntriff2:
Detta parti inleds med en crash och här spelar bastrumman, pianot och leadsynten som kommer 
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fram genom ett automatiserat high cut filter. Det pågår såhär oföränderligt produktions mässigt i 
åtta takter och sen kommer två övergångstakter där den första takten är samma som den tidigare 
och den andra är en simplare variant med distade effekter.  Här kommer det också en baklänges 
cymbal som leder till syntriff2.

Syntriff2/refräng:
Här spelar allt som spelade på första syntriffet plus virvel och en hihat. Detta pågår i åtta takter 
och på den åttonde takten så slutar bastrumman att spela, här kommer även en distad effekt. Efter 
detta kommer sången och den andra hihaten på tillsammans med bastrumman och en crash. Sen 
håller det på så med sången i 16takter med undantag till att bastrumman inte spelar på den sista 
fjärdedelen på den åttonde takten. Efter detta spelar bara bastrumman den första fjärdedelen i den 
16:de takten och här kommer också en baklänges cymbal ihop med en distad effekt vilket 
förbereder lyssnaren på en ny händelse.

Outro:
Här spelar bara pianot, stråken och sången. Detta pågår i åtta takter och sen kommer några 
avslutningstoner på pianot på den nionde och tionde takten.

Tempo/ rytm:

Tepmo:  
144 BPM

Rytm: 
Samma känsla som Pimp Code! Alltså 1/8,1/16, etc

Ljud:

Bastrumma: 
Bastrumman i denna låt ringer ut lite mer än det tidigare bastrummorna. Detta gör att den känns 
störe och jag tror även att den har mer sub-bas än de tidigare bastrummorna.

Virvel: 
Låter som 909.

Basen: 
Låter ungefär som Pimp code basen, vass och hård.

Hihat: 
Några samplade men både öppna och stängda, inte så rena och briljanta som vissa andra har 
varit.

Piano: 
Samma typ av pianoljud som i “we are the best”

Leadsynt: 
Låter som en supersågtand med ganska så kraftigt ostämda röster.
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Crash: 
kan vara 909.

Sång:  
Upp pitchad med mycket reverb.

Effekter: 
Distade effekter, sugeffekter, baklängescymbaler.

8. Rob Mayth – Can I get a Witness

Uppbyggnad:

Intro:
Låten börjar med en pitcheffekt och en baklängescymbal och ett trumfill med pukor. Trumfillet 
landar sedan på första fjärdedelen i nästa takt. Denna takt inleds med en downlifter-effekt och 
publikjubel som pågår under introt. Här spelar också en pad-synt med ett high cut filter 
grundtonerna i en ganska låg oktav. Sen är det stämmor som spelas i en ganska hög oktav med 
pad-synten.
På den fjärde takten kommer det en kvinnlig röst som säger ”Can I get a witness”. Precis innan 
rösten kommer in så kommer det någon slags sugeffekt.
På takten efter börjar ett klockspel liknande det klockljudet som var med i ”We are the best”. 
Klockspelet träder fram i låten genom ett automatiserat high cut filter. Två takter efter kommer 
ett nytt röstcitat ifrån kvinnan: ”-Rob Mayth with a new flawor”. På detta ställe börjar även 
padens high cut filter att öppna upp så att de högre frekvenserna i synt-paden hörs. Här kommer 
också samma trumfill som var med i början av låten tillbaka igen och markerar nästa parti 
tillsammans med en baklängescymbal.
Efter detta kommer det en ny downlifter-effekt och nu har klockorna och synt-paden mycket mer 
höga frekvenser än tidigare. Här börjar även en trumloop träda fram genom ett automatiserat 
high cut filter.
Detta pågår under åtta takter innan första versen kommer. Den näst sista takten innan versen 
kommer så kommer det en slags effekt. Jag gissar på att effekten är brus med ett bandpassfilter 
som man automatiserat med ganska mycket resonans. Samtidigt som effekten kommer in så 
automatiseras pad-syntens high cut filter tillbaka till det ursprunliga läget för att lämna plats åt 
sången.

Vers 1:
Här fortsätter det med samma saker som i slutet på introt fast utan publik jubel. Versen pågår i 
åtta takter och på den sjungde takten så försvinner den andra bastrumman och den första virveln i 
takten. Här ändras också hihaten lite. I den åttonde takten spelar bara bastrumman på den första 
fjärdedelen och här gör klockorna en liten annan slutmelodi där det är någon slags effekt på som 
gör att det låter lite konstigt men intressant. Här kommer också en sugeffekt skapad utav 
leadsynten som leder versen till: intro-syntriff.
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Intro-Syntriff:
Detta parti inleds med en crash och här spelar leadsynten delar av sin melodi och låter en annan 
synt med high cut filter fylla ut vissa andra bitar. Bastrumman spelar här i samma rytm som 
leadsynten. Det är också crashar på flera utav de markeringar som bastrumman gör. I andra 
takten kommer det in en scratch-effekt samtidigt som den high cut filtrerade synten spelar för 
första gången. Bastrumman som kommer efter det är också förberedd med jätte snabba 
bastrummor som kommer precis innan. Två takter efter detta så kommer det en rösteffekt in. 
Precis när den är slut så gör bastrumman en sån där snabbrytm igen innan nästa parti kommer.
Sen kommer bastrumman in och spelar varje fjärdedel i två takter innan den slutar. Detta spelas 
tillsammans med en pumpsynt som spelar åttondels oktaver först låg och sedan hög. Med 
bastrumman spelar också samtidigt en virveltrumma som förbereder lyssnaren på att syntriffet är 
på gång. Det kan också vara så att det ligger ett low cut filtrerat brus på bastrumman vilket gör 
att bastrumman känns mer slagkraftig och framträdande. När bastrumman har slutat och virveln 
börjar spela snabbare så automatiseras ett high cut filter på syntarna så att det först blir dovt och 
sen precis innan övergångstakten blir lite skarpare. Här kommer också en pitch-effekt som börjar 
lågt och sedan ökar. Det kommer också en scratch-effekt och på den sista fjärdedelen innan 
syntriffet börjar så kommer det en röst som skriker ”go!”.

Syntriff:
Syntriffet inleds med en crash och här spelar bastrumman på varje fjärdedel i varje takt. Basen 
spelar här i baktakt som i ”every time we touch”. Pumpsynten spelar också i samma rytmik som i 
syntriffs-introt. 
Här blir även publikjublet högre och det låter som att bruseffekten är kvar på bastrumman. I den 
fjärde takten kommer det in en scratch-effekt igen och på den femte takten börjar ett handklapp 
spela på var annan fjärdedel. Efter ytterligare fyra takter till i den fjärde takten så spelar 
bastrumman en annorlunda rytm utan att klinga ut så att basen i bastrumman försvinner lite.
Sen kommer en ny crash och hihaten kommer in och spelar i samma rytm som basen alltså i 
baktakt till bastrumman. På den fjärde takten efter detta så spelar bastrumman bara de två första 
fjärdedelarna i takten. Sen kommer en ny crash och sen går det fyra takter till innan en 
överstämma läggs till på syntriffet. 
På den näst näst sista takten innan det kommande partiet så börjar crashen spela på första 
fjärdedelen i två takter och sedan ökar antalet slag både med crasharna och handklappet för att 
brygga upp inför överstämman. På den sista takten innan överstämman spelar dessutom basen 
två sextondelar  på varje åttondel som den tidigare spelat och bastrumman spelar bara på de tre 
första fjärdedelarna i takten.
När överstämman läggs på så slutar handklappet och hihaten att spela och ger lyssnaren en vink 
om att det snart är dags för något nytt. Efter fyra takter börjar lead-synten att automatiseras med 
ett high cut filter. På den näst sista takten innan det kommande partiet så byter bastrumman 
rytmiken tillfälligt under det två resterande takterna innan det återgår till att spela varje fjärdedel 
i takterna. Under detta parti är det också en scratch som hjälper till att markera att något nytt är 
påväg. 

Meltro:
Meltrot inleds av en crash och här spelar bastrumman med bruseffekten. Här spelar basen 
entonigt på den första bastonen i det första ackordet. Här kommer ocskå ett nytt syntspel med 
samma ljud som överstämman spelar här en mycket snabb rytm.
Det spelas också hihats/shakerrytmer. Det kommer även in ett virvelslag på några ställen för att 
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skapa intresse. På den fjärde takten så kommer det in en scratch-effekt och på nästa takt så börjar 
handklappet igen. Det går sedan fyra takter till och i den fjärde takten spelar inte bastrumman. 
Här spelar istället en virveltrumma och här kommer också en distat röst in och säger någonting. 
Här är det också en massa crashslag och ytterligare en scratch-effekt.
Efter detta kommer det en ny crash och hihaten börjar spela igen. Sen håller det på så i fyra 
takter och på den fjärde takten så spelar inte bastrumman den sista fjärdedelen i takten där 
kommer det in någon slags pitcheffekt. Nu är det fyra takter kvar tills övergången kommer till 
andra versen. På den näst sista takten innan övergångstakten så minskar bastrummans slag och 
på den sista takten är det bara den första fjärdedelen som spelas. Under dessa två sista takterna 
innan övergångstakten kommer det också en virvel och en scratch-effekt som förbereder 
lyssnaren på en ny händelse samt flera crashslag som är där av samma orsak.
Efter detta kommer det tre övergångstakter och där är det bara en downlifter-effekt tillsammans 
med en crash och ekot ifrån klockorna. I dessa övergångstakter kommer också den kvinnans 
rösten in och säger : ”Rob Mayth, let’s go!” och så kommer det en baklängescymbal.

Intro 2:
Detta parti börjar med den high cut filtrerade pad-synten som var med på intro1 och här kommer 
också trumloopen tillbaka genom ett automatiserat high cut filter. Samtidigt som detta sker 
kommer också wailande sång igenom ett automatiserat high cut filter. Detta pågår i åtta takter 
och i slutet när det är dags att förbereda lyssnare på vers 2 så gör virveln det genom att öka 
antalet slag tillsammans med en baklängescymbal. Den sista bastrumman i trummloopen är 
också borttagen här i sista takten för att skapa variation.

Vers 2:
Tillskillnad ifrån den första versen så har vers två en ny synt som spelar en ganska avancerad 
rytm. Dessutom så är klockornas rytm mer avancerad här än i den första versen. Efter fyra takter 
så kommer det en crash med en scratch-effekt innan. Efter detta går det fyra takter till innan det 
andra synriffs-introt kommer. Trumloopen spelar dock bara de första två av dessa fyra takter och 
bastrumman gör inte mer än att markera den tredje taktens första fjärdedel. Sen är det helt tomt i 
de två sista takterna förutom sången och en crash följt av ett liknande trumfill med pukor som det 
i början av låten.

Intro-syntriff2:
Detta parti inleds med en crash och här spelar bastrumman fast än att den är effekt lagd med ett 
low cut filter. Här spelar synten som förut också var filtrerad med ett high cut filter och spelade 
delar av syntriffsmelodin i de föregående ”intro-syntriff”. Under detta parti så atuomatiseras 
filtret så att synten blir klarare och klarare.
Förutom detta så är det även här ett arpeggio som spelar 1/16 delar och synten är effekt lagd med 
en sidechain-kompressor som är styrd av bastrummans rytm vilket gör att det pumpar och 
förstärker basens rytmik. Virveltrumman som ligger och spelar samtidigt som bastrumman gör 
också några avikelser och lägger in ett extra slag lite här och där. På den fjärde takten gör 
bastrumman en avikelse i sin rytm och lägger till några extra slag som markeras av crashen för 
att markera att något är på gång.
I nästa takt så försvinner low cut filtret ifrån bastrumman och den får tillbaka sin tyngd och bas. 
Här kommer även handklappet tillbaka. Nu är det fyra takter kvar till övergångstakterna till 
syntriffet. I den näst sista takten innan övergångstakten så slutar bastrumman att spela och här 
markeras den första fjärdedelen av en crash. I den sista takten gör bastrumman fyra snabba slag 
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med en kort pause emellen som markeras av handklappet Även virveln spelar en snabb rytm för 
att ytterligare förstärka effekten att något är på gång. Precis innan övergångstakterna börjar så 
kommer det en baklängesbastrumma.

Övergångstakterna är fyra och börjar med en downlifter-effekt  som kommer in på den tredje 
takten. Här är det också en virveltrumma som spelar på varje fjärdedel i varje takt och göra några 
avikelser här och där för att skapa intresse och variation. Det är ockå precis som i ”we are the 
best” på det sättet att lead-synten och överstäms-syntens melodi upprepar en fras om och om 
igen. Lead-synten träder nu fram med den rytmen genom ett automatiserat high cut filter. Synten 
som spelar Överstämman försvinner diskret när lead-syntens high cut filter försvinner.  Efter två 
takter ökar virveln sina slag med det dubbla och på den sista takten spelar virveln mycket snabbt. 
På den sista takten gör även Lead-synten en effektfull snabb slinga innan syntriffet. Under tiden 
den gör det så filtreras den genom ett automatiskt high cut filter som gör det dovare och dovare 
för att skapa en större upplevelse när syntriffet kommer.  Precis innan syntriffet kommer så 
kommer det också in en scratch-effekt och en samplad rösteffekt. Innan syntriffet kommer så är 
det också en liknande effekt som var med i det första ”intro-syntriff” att bastrumman spelar en 
väldigt snabb rytm som åstadkommer ett klickigt ljud.

Syntriff2:
Det första fyra takterna är egentligen identiska med det första syntriffets. Efte det fyra första 
takterna kommer handklappet. Efter ytterligare fyra takter så kommer överstämman på och i den 
sista takten innan det så spelar bastrumman bara tregånger och i hela denna takt har den ett low 
cut filter så att mycket utav basen försvinner.  I denna takt spelar också virveln snabbare för att 
markera att en ny händelse är på väg och en baklängesbastrumma eller någon slags basig effekt 
spelas. Även i denna takt så gör överstemman en uptakt för att förbereda lyssnaren på att den 
kommer.
Sen kommer överstämman i nästa takt tillsamans med hihaten. Detta håller nu på i 16 takter 
innan låten är slut. I den fjärdetakten gör bastrumman en paus på den sista fjärdedeln och en 
crash spelar på den första fjärdedelen på nästa takt. Efter ytterligare fyra takter i den fjärde takten 
så gör bastrumman en avvikelse i rytmen precis som förra gången utan att spela hela ljudet för att 
få bort basen. Den spelar fyra slag och på det tre första så är det ganska lite ringande ifrån 
bastrumman och i det fjärde är det lite mer. Precis i det sista i takten kommer också en sådan där 
basig effekt som jag nämnde förut. I det två sista takterna så spelar också crashen flera gånger 
för att skapa variation. I den sista takten försvinner även basen och återkommer i nästa takt 
tillsammans med bastrumman.
Två takter efter detta lilla break så blir lead synten dovare genom ett automatiserat high cut filter. 
På de två sista takterna innan låten slutar så börjar crashen spela ihop med bastrumman och på 
den sista takten slutar bastrumman och basen spela och crashen fortsätter. Hihaten eller crashen 
gör också några snabba förberedande rytmer precis innan crashen börjar spela ihop med 
bastrumman. 
I det här två sista takterna så kommer det en samplad röst och alldra sist en scratch-effekt som 
ekar ut.
I slutet på den sista takten så kommer det också en baklängescymbal som leder än till nästa takt 
där det bärjar med en downlifter-effekt som av avslutar låten ihop med en crash och ekot ifrån 
syntarna.
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Tempo/rytm:

Tempo: 
142 BPM

Rytm: 
Samma som ”we are the best”.

LJud:

Egentligen nästan samma som “we are the best” bortsätt ifrån att:

Paden: är lite mjukar.

lead-synten: 
låter inte lika vass  och hård.

Synten som spelar överstämma:
Låter lite annorlunda  mot den i ”We are the best”.

Sång: 
Mycket reverb och ganska mycket olika små vokalsugeffekt.

(Det är samma producent som gjort “We are the best” och “Can I get a witness”)

9. Rocco – Everybody

Uppbyggnad:

Intro:
Låten börjar med en entonig synt som spelar en upprepande rytmik, synten träder fram igenom 
ett automatiserat high cut filter. Här spelar också handklapp tillsammans med ett sorts klick. Det 
spelas här också en bas i baktakt men tillskillnad ifrån de tidigare basarna som hållit ut en hel 
åttondel så spelar denna bas bara en sextondel varje gång. Under tiden detta sker klipps det in 
bitar av ett distat röstcitat innan den rimktiga basen tillsammans med bastrumman kommer in i 
nästa takt. Här kommer också en baklängescymbal och någon slags slagverksfill för att förbereda 
lyssnaren på att basen kommer.

Nästa parti inleds som vanligt med en crash och här kommer den riktiga bastrumman som 
förstärks av handklappet som fortfarande klappar i detta parti. Bastrumman spelar på varje 
fjärdedel i varje takt. 
Tillsammans med bastrumman kommer också basen som här spelar i baktakt fast på ett 
annorlunda sätt i förhållande till de tidigare låtarna i analysen. Det låter här som att basen spelar 
den vanliga åttondelen precis så som i ”every time we touch” men jag tycker att det låter som att 
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det ligger en 1/16 stacatto precis innan åttondelen börjar vilket ger basen en speciell rytm.  Det 
kan också vara så att basen är gjord med 24delar och i så fall så spelar basen på den andra 
24delen i fjärdedelen och en 12del på den tredje 24delen i fjrädedelen. Här fortsätter även synten 
som var med i introt. 

Efter fyra takter i den fjärde taktens slut så kommer det en scratch-effekk eller en bruseffekt och 
i takten efter börjar en hihat spela. Hihaten har också någon annorlunda rytm och antingen har 
den samma som basen eller så är det bara den vanliga hihatrytmen i baktakt. Det verkar som att 
det är swing på det mesta i den här låten, det är nog det som gör det är svårare att analysera. I 
detta parti kommer också någon slags effekt, det kan vara en virvel men också bara en 
bruseffekt. Effekten kommer i alla fall in på den sista åttondelen i varje takt och skapar en sorts 
sugeffekt till nsäta takt hela tiden.

Efter fyra takter i den fjräde gör bastrumman en snabb paus och spelar bara de två första 
fjrädedelarna i takten och sen spelar den två snabbare slag som blir som upptakter inför nästa 
parti.
Efter detta så läggs det på en ride som förstärker bastrummans rytm och här kommer också en 
swingande virvel som börjar förbereda lyssnaren på det första syntriffs-introt. Förutom detta så 
kommer det även på något orgelliknandeljud som förstärker basens rytmik.
Efter fyra takter så kommer det en likadan scratch-effekt som kom tidigare i slutet av takten. När 
nästa takt börjar är det fyra takter kvar tills syntriffs-introt.
Nu börjar också virveln öka sina slag och blir mer och mer intensiv i det tre första takterna och är 
helt tyst på den fjärde takten. I den sista takten försvinner även: bastrumman, hihaten, 
handklappet och riden. Denna takt inleds med en crash och har en sugeffekt som leder lyssnaren 
till nästa takt. Sug effekten börjar på takten innan den tomma takten.

Intro-Syntriff:
Detta parti inleds med en downlifter-effekt tillsammans med en crash som markerar den första 
fjrädedelen. Här kommer det också delar av syntriffsmelodin tillsammans med delar av en 
arpegiosynt smygande genom ett automatiserat high cut filter. Här kommer också den distade 
rösten tillbaka igen med citat.
Efter åtta takter kommer en crash och bastrumman börjar spela fjärdedelarna i varje takt 
tillsammans med handklappet som förstärker dens rytm.
Med detta börjar också arpegiosynten spela hela sin rytm fast entonigt med en ganska snabb 
komplicerad rytm. Här spelas också det fulla lead-syntlljudet och hela syntriffsmelodin.
Efter fyra takter i den fjräde taktens slut så kommer det en scratch-effekt. På detta ställe spelar 
också bastrumman två åttondelar istället för den sista fjärdedelen i takten.

Efter ytterligare fyra takter i den fjärde takten så kommer en likadan händelse som i föregånde 
parti. Efter detta så börjar lead-synten och arpeggio-synten precis som i ”We are the best” 
upprepa en fras i syntriffet om och om igen. Här kommer också en virvel som börjar förbereda 
lyssnaren på att syntriffet är på väg. Samtidigt så fadas handklappet och bastrumman bort för att 
skapa en mäktigare upplevelse när syntriffet tar sin början. Efter fyra takter så kommer det in en 
mild bastrumma med varken så mycket djupbas eller highmid och höga frekvenser. Den spelar 
på varje fjärdedel precis som den riktiga bastrumman komemr att göra snart. Under detta parti 
börjar syntarna spela en ännu kortare bit av frasen och Lead-synten spelar här bara en ton som 
upprepas om och om igen medans arpeggio-synten spelar två. Under dessa sista takter så spelar 
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virveln snabbare och snabbare fram tills den sista takten då lead-synten lämnas själv och spelar 
en slags pitcheffekt med en snabb tremoloeffekt. Här kommer det också en sugeffekt och en 
baklängescymbal som leder lyssnaren till syntriffet. Virveltrumman automatiseras här för att 
skapa spänning med ett automatiserat high cut filter.

Syntriff:
Syntriffet inleds med en crash och här spelar basen, riden, bastrumman, handklappet, och 
arpegiosynten. Tillskillnad ifrån introt så spelar basen och arrpegiosynten grundtonerna i 
ackorden för att skapa harmoni till lead-synten som spelar samtidigt.
Efter fyra takter i den fjärde takten så kommer det någon slags scratch-effekt och takten efter 
inleds med en crash. Här börjar också hihaten spela tillsammans med det orgelliknande ljudet 
som förstärker basen.
Efter ytterligare fyra takter i den fjärdetakten så slutar bastrumman att spela tillfälligt och då 
kommer en virvel in för att skapa spänning. I första fjärdedelen i denna takt så kommer det också 
en downlifter-effekt i bakgrunden tillsammans med en crash.
Nästa takt inleds också med en crash och här börjar hihaten spela med en mer öppen och 
framträdande hihat. Här kommer det även en extra synt som spelar syntriffsmelodin eller delar 
av den och får melodin att framträda ännu mer än vad den redan gjorde.
Detta håller på oföränderligt produktionsmässigt i åttatakter förutom en scratch-effekt som 
kommer i slutet på den fjärde och den åttonde takten. Efter ytterligare fyra takter i den fjärde 
taktens slut så kommer det en baklängescymbal som förbereder lyssnaren på en ny händelse. 
Nästa takt inleds av en crash tillsammans med en downlifter-effekt. Här spelar allt utom: 
bastrumman, riden och handklappet. Under det här sista fyra takterna så spelar även hihaten 
betydligt lägre. På den näst sista takten kommer det en sugeffekt och i den sista taktens slut så 
kommer även en bakvändcymbal som leder låten vidare till meltrot.

Meltro:
Meltrot har egentligen samma princip som introt. Det inleds med en crash och här spelar 
bastrumman, handklappet och basen likadant som på introt. Här är introsynten också med som 
upprepar sin entoniga melodifras. Tillskillnad ifrån introt så börjar hihaten och riden spela med 
en gång. I den tredje och fjärde takten så kommer också den där brus/virvel-effekten in i den 
sista åttondelen i varje takt.
Fyra takter efter att meltrot började så börjar bastrumman, handklappet och riden fadas bort för 
att förbereda lyssnaren på att det snart är dags för syntriffs-intro igen. På den näst sista takten 
innan syntriffs-introt börjar så kommer det en sugeffekt som spelar genom den näst sista och en 
del av den sista takten. Med sugeffekten kommer också en distat röstcitat in i den sista takten 
innan och en baklängescymbal.

Intro-syntriff2:
Detta parti börjar som det första när bastrumman kommer in tillsammans med handklappet.
Efter fyra takter så gör basen ett dubbelslag i den fjärde takten tillsammans med en scratch-effekt 
som kommer in. Dessa fyra takter upprepas en gång. Efter detta kommer samma upprepnings 
parti och resten är likadant som i det första syntriffs introt.

Syntriff2:
Detta syntriff är likadant som det första fast än att det kommer en överstämma på. 
Efter åtta takter från att syntriffet börjat så kommer en crash och så försvinner bastrumman i fyra 
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takter. Här börjar också arpegiosynten sakta försvinna genom ett automatiserat high cut filter. 
Innan det sista fyra takterna kommer en baklänges cymbal som leder till första takten av de fyra 
sista som inleds med en crash.
Här spelar bara en utav de syntarna som spelade syntriffs-melodin. Det är samma synt som 
spelade delar av melodin i det första syntriffsintrot. Här är synten automatiserad med ett high cut 
filter som först dovar till synten och sedan gör den klarare precis i slutet.
I den näst sista takten innan låten är slut så kommer det en sugeffekt som spelar fram tills den 
femte takten börjar och på den femte taktens första fjärdedel så spelar en crash. I slutet på den 
sista takten innan crashen så kommer det också en baklängescymbal för att ytterligare förbereda 
slutet.

Tempo/Rytm:

Tempo: 
140BPM

Rytm: 
”Everybody” har en rytm som är som ”everytime we touch” fast med mycekt swing. Det är 
också mycket mer avancerade rytmer i denna låten vilket gör den svårare att analysera.

Ljud:

Bas:  
Låter som om ljudet är baserat på en hårt distad sinusvåg.

Bastrumma: 
Ungefär som den som var med i ”hardstyle”.

Hihat: 
Låter lite mer som 808, (syntigare).

Effekter: 
Distad röst, sugeffekter, baklängescymbaler, pitcheffekt på leadsynten. 

Handklapp: 
Låter som 909.

Virvel: 
Låter som 909.

Lead synt: 
Låter som en kraftigt ostämd och lätt distad sågtandsbaserad synt, flera oktaver med många 
röster och lite olika inställningar.
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10. Groove coverage – 7 years and 50 days

Uppbyggnad:

Intro:
Låten inleds med en slags vindeffekt tillsammans med en synt som spelar ett slags arpeggio på 
ackorden. Synten träder fram genom ett automatiserat high cut filter. Efter fyra takter börjar 
sången och precis innan det i takten innan kommer det en sugeffekt.

Vers 1:
Oföränderlig prodluktionsmässigt förutom, high cut filtret på synten automatiseras fram och 
tillbaka. Versen pågår i åtta takter.

Brygga:
Här kommer det in en pumpande synt som spelar oktaver först låg och sen hög i åttondelar. 
Pumpsynten träder fram genom ett automatiserat high cut filter. Åtta takter efter det på den 
åttonde takten så kommer det en ny sugeffekt.

Refräng-a
Refrängen inleds med en crash och här börjar också en trumloop innehållande: bastrmma, virvel 
och hihat spela. Refräng-a pågår i åtta takter.

Refräng-b
Fortsätter oföränderligt produktionsmässigt. Refräng-b håller också på i åtta takter.
I slutet på refräng-b kommer det en scratch-effekt och efter det kommer det en övergångstakt 
som leder till den andra versen.
I övergångstakten försvinner syntarna genom ett automatiserat high cut filter samtidigt som en 
sugeffekt leder än till andra versen.

Verse2
Andra versen börjar annorlunda, här är det dock fortfarande vindeffekt men istället för en 
arpeggio-synt som spelar ackorden så är det här nästan som ett simpelt syntriff med stämmor 
som gör en slags variant på versmelodin.
Efter åtta takter i den åttonde takten så kommer det en sugeffekt. 

Brygga:
Här markeras nästa takt med en crash och här kommer bastrumman in som spelar på varje 
fjärdedel i takterna. 
Här kommer också pumpsynten tillbaka diskret genom ett automatiserat high cut filter. 
Efter fyra takter så kommer det en crash och här börjar bastrumman spela alla åttondelar fram 
tills den sista takten innan övergångstakten. Samtidgt börjar också en virvel och ett crash-slag 
som markerar takternas första fjärdedel öka i antal för att förbereda lyssnaren på att basen är på 
väg.
På den sista takten så spelar bastrumman ännu snabbare och då 16delar. Det kommer också här 
en sugeffekt som spelar fram tills övergångstakten.
Övergångstakten är som ett slags avstamp bastrumman och crashen markerar den första 
fjärdedelen. I övergångstakten ligger också en stor sugeffekt som för en vidare till refrängen.
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Refrängen:
Refrängen inleds här med en crash och istället en trumloop som i första takten så är det här en 
bastrumma som spelar varje fjärdedel i varje takt. Det är också en pitchbass som spelar i baktakt 
som i "Everytime we touch". Här fortsätter samma synt som spelade i vers2 fast en annan melodi 
som passar med refrängen. Efter fyra takter så kommer det in en virvel på var annan fjärdedel så 
som handklappet spelat i de tidigare låtarna. Efter ytterligare fyra takter så kommer en hihat in 
och precis innan det så gör bastrumman ett litet stop samtidgt som det kommer en sugeffekt. 
Detta parti pågår i åtta takter innan meltrot komemr.
Precis innan meltrot så avslutas refrängen med en sugeffekt.

Meltro:
Meltrot inleds med en downlifter-effekt tillsammans med en crash . Här spelar också arpeggio-
synten som spelade i början tillsammans med synten som spelade i andra versen. Arpeggio-
synten automatiseras fram och sedan tillbaka genom ett high cut filter och den andra synten 
försvinner genom ett high cut filter. Meltrot pågår i åttatakter och det börjar med någon slags 
vindeffekt och i de sista fyra takterna så kommer det en sugeffekt som leder lyssnaren till den 
femte takten då versen börjar. Precis innan versen börjar så kommer det en baklängescymbal för 
att förstärka effekten.

Vers3:
Vers3 påminner starkt om vers1 ända skillnaden är att refränge trumllopen ifrån den första 
refrängen spelar här också. Precis innan bryggan kommer så kommer det en snabb bruseffekt.

Brygga3:
Här slutar trumloopen att spela och första fjärdedelen i takten markeras med någon slags 
bastrumma bestående av mest bas nästan lite som en snabb downlifter-effekt.
Detta håller på i åtta takter och i den åttonde takten så kommer det en sugeffekt.

Refräng3:
Denna refräng är olik de tidigare två och denna refräng fungerar här som en slags uppbyggnad 
till syntriffet.
Partiet börjar med en likadan bastrumma som i brygga3 tillsammans med en crash för att 
verkligen betona första fjärdedelen i takten.
Här börjar en virvel också spela varje fjärdedel i takterna med lite avvikelser i rytmen här och 
där för variationen och intressets skull.
Här spelar också pumpsynten och arpeggio-synten ifrån första versen.
Detta pågår i åtta takter och sedan i den åttonde takten kommer en sugeffekt tillsammans med en 
baklängescymbal för att förbereda lyssnaren på en ny händese. Här spelar också bastrumman en 
upptakt på åttondelen innan nästa parti och även på första fjärdedelen efter som också markeras 
med en crash.
Bastrumman och crashen markerar också första fjärdedelen i de tre takterna som kommer efter 
fast med en likadan upptakt som innan.
I de sista fyra takterna så ökar antalet crash- och bastrummeslag tillsammans med virveln för att 
förbereda lyssnaren på att syntriffet är påväg. Här kommer också en lång sugeffekt för att 
ytterligare förstärka stegringseffekten.
Följt av detta kommer en övergångstakt. Denna takt markerar bastrumman och crashen på de 
första fjärdedelarna, men annars är det bara ekon som klingar ut. Detta är för att det skall bli en 
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mäktigare upplevelse när syntriffet kommer. Här kommer också en sugeffekt som leder låten till 
syntriffet och även några upptakts toner med lead-synten för att förbereda lyssnaren på vad som 
komma skall.

Syntriff:
Syntriffet inleds med en crash och här kommer samma instrument som i refräng2. Skillnaden är 
att sången är bytt emot syntriffet som spelar en variant utav refrängmelodin. När hihaten kommer 
in så läggs också en syntöverstämma på. Efter fyra takter så kommer det en crash på första 
fjrädedelen. Detta sker också likadant på den andra och tredje fjärdedelen. Sen ökar antalet för 
att förbereda lyssnaren på slutet. Under det här fyra sista takterna kommer också en virvel fram 
genom ett automatiserat high cut filter för att ytterligare förstärka effekten. Sen avslutas låten 
takten efter med en downlifter-effekt och en distad sångfras med nått slags radioljud. Sången 
kommer ifrån slutet av refrängen. Downlifter-eftkten i slutet är även förstärkt tillsammans med 
en crash.

Tempo/rytm:

Tempo: 
Cirka 130 BPM

Rytm:
Ungefär som "Everytime we touch" Det låter också lätttillgängligt och inte så komplicerat.

Bastrumma:  
Låter ungefär som "Everytime we touch" bastrumman.

Virveln:1 
låter lite smutsig och har ganska lång release.

virvel2: 
låter som 909.

Hihat: 
Låter ungefär som hihaten i "Everybody"

Bas: 
En pitchbass som i "Everytime we toutch" dock tror jag att denna bygger på sinusvåger istället 
för sågtandsvåger.

Synt-arpeggiot: 
Låter som en sågtandsbaserad synt med ett envelope styrt filter.

Lead-synten: 
Låter som en supersågtand med flera oktaver och många ostämda röster.
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Pumpsynt: 
Låter som en sågtandssynt.

Trumloop: 
låter som en programmerad synt baserad trummaskin.

synten i vers2: 
Låter som en sågtandsbaserad synt med ganska många ostämda röster.

crash: 
Låter som 909.

Effekter: 
Vindeffekter, sugeffekter, baklängescymbaler.
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Bilaga 4 - Mixningsmetod 1
Mixningsmetod – första mixen

Spår/kanaler: (Dessa är samma i de tre mixningsmetoderna)
Bastrumma
Bas_1_
Bas_2 
Ref_dub_!
Ref_dub_2
Klapp_1
Klapp_2brus
Cymbal
FX_boom
FX_publik
FX_baklänges cymbal
gitarr_1
gitarr_2
gitarr_3
Hihat
Lead_synt
Lead_synt_stemma
Lead_sång
Lead_sång2
brusklick
överstemma
Stemmapaket
överstemma
Pumpsynt

Början till slut

Volym
(Jag började med att dra ner alla kanalers volym på 0.)

Bastrumma
Där efter drog jag upp bastrummans volym och såg till så att signalen i mätaren gick till hälften. 

Brusklick
Nästa steg var att öka volymen på brusklicket vilket har funktionen att ge bastrumman lite extra 
slagkraft och därför behövs den inte vara speciellt stark i volym. 

Bas_1 och bas_2
Sen drog jag upp volymreglarna på bas_1 och bas_2. Jag ställde volymen så att bas_1 och bas_2 
tillsammans blev lite längre än bastrumman.
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Jag börjar alltid med att mixa bastrumma och bas i denna genre eftersom det de två elementen är 
så viktiga i genren.

Pumpsynt, lead_synt och lead_synt_stemma
Efter basen var det syntarnas tur och då började jag med pumpsynten och ställde dess volym så 
att signalen ungefär visade en 1/6 av volymmätaren. 

Pumpsynten är låg i volym för att den inte har någon ledande funktion i låten utan mest fyller 
funktionen att förstärka basens tydliga rytmik.  

Sen drog jag upp Lead_syntens volymregel så att signalen visade ungefär samma volym som 
bas_1 och bas_2 tillsammans.

Lead_synten mixade jagr stark i volym för att den dels är en hook i låten men också för att 
lead_synten är ett mycket viktigt karaktärselement inom genren.

Sen höjde jag även upp Lead_synt_stemman så att den ungefär hade en ¼ volym av 
Lead_syntens. 
Stemman skall inte märkas speciellt mycket utan mer ha funktionen att skapa variation och 
behöver därför inte vara så stark i volym. 

Lead_Sång, Lead_sång2, ref_dub1 och ref_dub2, stemma, stempaket
Efter syntarna så var det sångens tur och då drog jag upp volymregelnarna på Lead_sång och 
Lead_sång2 så att signalen ungefär gick lite mer än hälften på mätaren på Lead_sång1 då ljudet 
var som starkast. Ungefär hälften av Lead_sångens volym på Lead_sång2 eftersom den 
mestadels är svaga viskningar och falsettsång.

Leadsången inom genren är precis som i nästan all kommersiell dansmusik ett viktigt element 
och skall därför ha en stark volym så att man hör sången tydligt.

Ref_dubbarna har tillsammans ungefär samma volym som lead_sången har själv.
Detta för att de mer har funktionen som en effekt än som ett ledande element.
överstemman har ungefär samma volym som en Ref_dub och detta av samma orsak: för att 
elementet spelar rollen som en effekt och inte som ett ledande element.

Stämpaketet skall vara ännu mer diskret och trots att stempaketet består av fyra olika inspelade 
sångspår ihop-mixade på ett spår så skall inte volymen på detta spår vara mer än lika stark som 
överstämman. Dessa stämmor skall egentligen inte höras utan bara ge den sista refrängen en 
maffigare känsla.

Gitarr1, gitarr2 och gitarr3
Efter sången så höjde jag upp gitarrspårens reglar och då så att gitarr2 och giarr3 tillsammans 
utgjorde lite mindre än en fjärdedel av master regeln.

Gitarr1 har bara lite svagare volym än gitarr2 och gitarr3 tillsammans och detta är för att gitarr1 
skall ersätta gitarr2 och 3 på några ställen. Då skall den vara effektlagd med en automatiserad 
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EQ. Gitarr1 har heller ingen stereo-bredd så som gitarr1 och 2 har tillsammans vilket ger en 
effekt då växlingen görs från giarr 1 till gitarr 2 och 3.

Hihat, klapp1, klapp2brus, Cymbal

Jag började här med att höja upp klapp2brus så att signalen ungefär ¼ på mätaren.
Detta är det klappet som fugnerar som en virvel i låten och därför kräver det en såpass stark 
volym. 
Klapp1 har samma volym som klapp2brus och detta klappet har mer funktionen att hålla kvar 
bastrummans rytm under sticket då bastrumman försvinner för att skapa variation.

Eftersom det finns ett brusklick på bastrumman med höga frekvenser så blir inte hihaten lika 
nödvändig i låten och därför drog jag upp hihatregeln så att signalen ungefär visade hälften av 
klappets volym på mätaren.

Cymbalen som i själva verket är en crash som kommer in lite då och då för att markera första 
fjärdedelen i ett nytt stycke. Jag drog upp cymbalregeln så att signalen visade ungefär en 1/10 på 
mätaren. Den träder fram såpas bra i mixen så den behöver inte vara så stark. Detta också för att 
det är en effekt och inte ett ledande element.

FX_boom, FX_Publik och FX_baklängescymbal
FX_boom vilket är en vanligt förekommande effekt inom genren är en typ utav basig smäll som 
ofta används när bastrumman tillfället slutar. Jag valde här att inte göra denna för tydlig så att 
bastrumman innan skulle kännas liten utan jag drog upp regeln så att signalen visade ungefär en 
1/8 på mätaren.

FX_Publik är publikjubel som också är vanligt inom genren detta har jag valt att mixa mycket 
långt för att ändas ge en känsla om att man befinner sig på dansgovlet. Jag drog upp denna regeln 
så att signalen ungefär visar en 1/15 på mätaren.

På FX_baklängescymbal drog jag upp regeln så att signalen ungefär visade en 1/15 del på 
mätaren. Jag mixade också denna såppas svags för att bara ge en svag sugande effekt som 
förbereder inför refrägnen.
Panorerade kanaler
Det ända jag panorerat i mixen är gitarr 2 och 3 som var panorerade cirka 60 åt varje håll. Sedan 
var det Ref_dub_1 och ref_dub_2 som jag panorerade cirka 30 år varje håll. Detta gjorde jag för 
att skapa bredd i mixen.

Kanaler med EQ:

Bastrumma
Det ända jag gjorde här var egentligen att sänka 2 DB runt 100 HZ för att få fram mer subbas 
och få bort lite buller.

Bas_1 och Bas_2
Det ända jag gjort med dessa är att skära bort bas. 
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Ifrån bas_1 skar jag ifrån 100hz och bas_2 skar jag ifrån 70hz. Detta för att bas2 fyller mer 
funktionen som en bas och bas1 fyller mer funktionen som karaktär för att få ett annorlunda 
basljud. 

Pumpsynt
På pumpsynten skar jag bort basen ifrån 130hz för att lämna plats åt basen.

Lead_Sång, lead_sång2, Ref_dub1, ref_dub2, överstemma, stempaket.
Alla dessa spår har en eq som skär bort allt under 125hz

Kompressor
Endast sångspåren har Kompressor och då är det en peak-kompressor med: 0ms attack och en 
release på 50ms och en ratio på 4.6. Denna kompressor är applicerad på alla sångspåren men 
med olika tröskelvärden då de olika spåren har lite olika volym.

Reverb
Jag använde ett reverb som jag hade på en bus. Det var en ”hall” på 2sekunder för att göra det 
större. För att få det luftigare så skar jag bort all information under 300hz med en EQ på 
buskanalen.

Jag använde reverb på de listade kanalerna nedan för att skapa rum och få låten att låta större.:
Lead_synten (1/4 av sendknappen)

FX_publik (1/6 av send-knappen)
Pumpsynt (1/3 av send-knappen)
Klapp1 (1/6 av send-knappen)
Klapp2brus (1/6 av send-knappen)
Hihat (1/6 av send-knappen)
Lead_sång (1/5 av send-knappen)
Lead_sång2 (1/5 av send-knappen)
Ref_dub_1 (1/3 av send-knappen)
Ref_dub_2 (1/3 av send-knappen)
Stämpaket (1/4 av send-knappen)
Överstämma (1/5 av send-knappen)
Delay
Jag använde ett stereo Delay på Lead_sång och Lead_sång2 för att skapa en intressant effekt och 
stereobredd.
Vänsterkanal var inställd på fjärdedelar och höger kanal var inställd på åttondelar och 
feedbacken var ungefär 35% på båda kanalerna. Jag skar också bort alla frekvenser på delay:et 
under 2000hz för att det inte skulle gröta ihop sig.
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Bilaga 5 - Mixningsmetod 2
Mixnings metod 2 - proffesionell mixtekniker

Kommentarer ifrån mixtekniker på första mixen:
Det låter demo och lite för lite attityd. Du behöver få fram kärnan i ljuden med hjälp av 
Equalizern.

Hur får man det att låta professionellt?
Mitt sätt att göra det på är att använda: Analog EQ, analog kompressor, rullbandspelare och 
analog mixer.
Du får fram mycket mer av ljudet när du ökar på en analog EQ och de högra frekvenserna låter 
inte vassa och obehagliga när du ökar där.

Från början till slut
Det första som mixteknikern började med var att lyssna på alla spår separat. Detta gjorde han för 
att höra hur det olika ljudet lät. När han hade gjort det så lyssnade projektledaren och 
mixteknikern tillsammans på projektledarens första mix av låten.
Efter det så kommenterade mixteknikern vad han tyckte fattades. Han sa att mixen lät för platt att 
ljuden behöver träda fram bättre. 

Efter detta så lyssnade mixteknikern igen på spåren och började effektlägga spår för spår:

Bastrumma:
Han använde ingen kompressor på bastrumman han använde istället en Envelope kallad: 
"Transient Designer" för att få ökad slagkraft i ljudet. Han skruvade också på equalizern på 
mixerbordet och demonstrerade att en viss del av basen i bastrummans ligger lite efter anslaget. 
Han berättade då också att det är viktigt att inte den basenergin mixas för starkt då det kan 
påverka låtens rytmik negativt.
Han ställde in en EQ-kurva där han fick ut ökad bas ifrån bastrumman utan att det lätt som flera 
slag. 

MIxteknikern använde tre olika reverb med lite olika inställningar som han blandade lite olika 
mycket på vissa utav ljuden.

Pumpsynt:
För att bredda pumpsynten använde mixteknikern en Stereo pitch-shiftereffekt
som Skapar två signaler av ett monospår och sen pitchar upp den ena signalen lite och pitchar ner 
den andra. Dessa signaler panoreras sedan ut till höger och vänster.
Han skruvade också en EQ på ljudet för att få fram kärnan i ljudet (de frekvenserna av ljudet 
som vi upplever som själva ljudet).
Här la han också på en blandning av de tre reverben för att få rätt ljud.

Lead-synt:
För att brädda ljudet på lead-synten så la mixteknikern på ett stereo delay med inställningarna:
punkterad åttondel och en fjärdedel. 
Sen använde han en likartad effekt som den han hade på pumpsynten för att göra ljudet stereo 
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fast lite mildare utav effekten än på pumpsynten.
Mixteknikern skruvade även på EQn på lead-synten på samma sätt som på pumpsynten (för att få 
fram kärnan i ljudet).
Han la också på ett delay och reverb för att både bredda ljudet, skapa rum och få rätt ljud enligt 
genren.

HIhaten:
Här skruvade mixteknikern på EQ:n för att få fram kärnan i ljudet och la på lite reverb för att ge 
hihaten en liten svans.

Handklapp:
Samma sak som på hihaten.

Bas:
(basen består av 2 ljud det ena med de mesta basfrekvenserna och den andra med mer mid-
frekvenser.)

bas-bas: 
Low-cut filter som tar bort allt under 30hz för att det skall bli skonsammare för rullbandet vi 
skulle spela in ljuden på. Här användes också en DBX-kompressor med 3 i ratio för att öka 
anslaget i basen.

Mid-bas: 
samma kompressor användes även på detta ljud som på "bas-bas" men också ett mono-chorus.

Gitarr:
Här använde mixteknikern en digital EQ för att ta bort obehagliga frekvenser. 

Lead-Sång:
först en digital kompressor som kapar topparna väldigt försiktigt med
snabb attack och ganska långsam release.
Ration var ungefär 3-4.
Därefter en hårdvaru-kompressor med lite mer kompression men med ungefär samma 
inställningar som den föregående.

Sen plockade mixteknikern bort obehagliga frekvenser med en digital equalizer
Därefter ökade han toppfrekenserna i eqn vid 16khz och dess utom tog han fram kärnan i ljudet 
med eqn på mixerbordet.
Förutom detta så använde han en deessser för att ta bort lite s-ljud.
Efter det breddade han sången med lite stereo-chorus och ett fjärdedels stereo-delay.

Vocals 2:
Samma som lead-sången

Refräng dubbar:
På refrängdubbarna använde mixteknikern också eqn för att plocka fram kärnan (kroppen) ur 
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ljudet.

Stämpaket och överstämman:
Här la mixteknikern på ett chorus, antagligen för att bredda sångljudet och skapa en spännande 
effekt.

Crash:
Crashen skruvade mixteknikern också till så att kärnan i ljudet trädde fram tydligare.

Sen så började mixteknikern att justera volymerna och göra lite småändringar på vissa spår innan 
han spelade över de ovan nämnda spåren till rullbandspelaren.
De han inte tog med var effektspåren som han lät spelas upp ifrån datorn. 
Projektledaren och mixteknikern lyssnade sen på en referenslåt som projektledaren hade med sig 
för att få en passande ljudbild för genren.
Sedan lyssnade projektledaren och mixteknikern på hur resultatet blev efter överföringen till 
rullband och började sedan att justera volymerna och EQ-kurvorna ytterligare lite till.
Efter en stunds justering av volymer så var projektledaren nöjd med balanserna.

Mastring
Sist men inte minst så gick låten igenom en mastringsbox med: en EQ, multiband kompressor 
och några andra mastringseffekter. Här justerades själva ljudbilden slutligen så att resultatet blev 
ytterligare lite mer professionellt. Det som ändrades var trycket och lite frekvensförändringar.
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Bilaga 6 - Mixningsmetod 3
Mixingsmetod 3 – slutmix

Denna mixningsmetod inkluderar mycket av de metoderna som användes i mixningsmetod 1. I 
denna mixningsmetod har dock projektledaren applicerat sina nya kunskaper ifrån de olika 
intervjupersonerna samt de kunskaper han fått ifrån mixteknikern.

Mixningsmetod 3
Projektledaren började med att solo-lyssna alla spår. Under tiden användes equlizer för att 
försöka få fram kärnan i ljuden precis som mixteknikern gjorde.  Efter detta så gjordes en snabb 
grovmix med de olika spårens volym för att få låtens karaktär. 

I mixen så blandas två olika reverb lite olika på olika ljud.  Det första reverbet är ett kort reverb 
för att skapa brädd och ett mer realistiskt ljud. Det andra reverbet är ett långt reverb för att skapa 
ett stort effektfullt rum till vissa ljud.

När volymjusteringarna var klara så började projektledaren effektlägga de olika spåren på 
följande sätt: 

Bastrumma:
För att få bastrumman att träda fram och låta slagkraftig så gjorde han precis som mixteknikern 
använde en envelope och ökade attacken på den. För att ytterligare få lite mer tryck i trumman så 
använde han även en fet-kompressor precis som intervjuperson3. Kompressorn var inställd med 
ganska långsam attack och halv-snabb release för att få fram attacken i bastrumman.

Bas1:
Bas1 innerhåller inte så mycket bas utan fungerar mer som ett karaktärsljud till bas2.
På bas1 användes en classa_R-kompressor med ganska långsam attack och halv-snabb release 
för att få fram anslaget i basen. Eftersom bas1 knappt innehåller några basfrekvenser så hade 
användes också ett litet kort reverb för att bredda ljudet precis som intervjuperson1 gjorde på 
vissa låtar.

Bas2:
På bas2 användes samma kompressorinställning som på Bas1.

Bastrumma-brusklick:
Detta är bara en massa högafrekenser som används för att skapa själva bastrummaljudet. På 
denna ligger det precis som på ”Bas1” samma korta reverb för att skapa lite brädd.

Handklapp1:
På handklapp1 så användes en RMS-kompressor som är inställd precis som på basen för att 
framhäva attacken i ljudet. Förutom kompressorn så finns det även ett krot reverb för att brädda 
ljudet.
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Handklapp2:
På Handklapp 2 användes egentligen bara lite utav de två reverben dels för att brädda ljudet men 
också för att ge det en liten svans.

Hihat: 
Hihaten är effektlagd precis som ”handsklapp2”.

Crash:
Chrashen är egentligen också bara effektlagd med ett fjärdedels delay och reverb men tillskillnad 
ifrån hihaten så har crashen betydligt mer utav det långa reverbet för att få den att låta större.

Lead-synt: 
Lead-synten har en Classa_R-Kompressor inställd så att ljudets attack skall framhävas. Istället 
för en stereo-pitchshifter-effekt som mixteknikern använde så användes här en spreeder som gav 
ungefär samma effekt.
Lead-synten är också effektlagd med båda reverben. Lite utav det korta reverbet för att sksapa 
brädd och rikligt utav det långa för att få ljudet att låta större.

Lead-synt-stämma:
Samma som lead-synten.

Pumpsynt:
Pumpsynten har precis samma effekter som lead-synten fast med mer spreedereffekt plus ett 
stereo-delay inställt på ¼ triplet för att ytterligare skapa brädd, precis som mixteknikern gjorde.

Gitarrer:
Gitarrerna är effektlagda med en blandning mellan de två reverben samt en Classa_R-
kompressor inställd så att den tar bort peaks och jämnar ut ljudet.

Lead-sång:
På lead-sången så används två kompressorer i följd precis som intervjuperson3 brukar göra. Den 
första är inställd med mycket snabb attack och cirka 5 i ratio för att bli kvitt peaks i ljudet. Den 
andra kompressorn är inställd med mildare inställningar och en långsammare attack för att bara 
jämna ut ljudet lite grann.

Förutom kompression så används också ett chorus precis som mixteknikern gjorde för att skapa 
ett behagligare och större sångljud. För att ytterligare brädda ljudet och göra sångljudet större 
och intressantare används även ett stereo-delay med rytmiken: 1/4 , 1/8.

Lead-sången har också både effekt ifrån det korta och det långa reverbet Dels för att placera 
sången i det realistiska lilla rummet men också för att få ett stort sångljud ihop med delayet och 
choruset.

Dub-sång:
Dubbsången har egentligen bara en blandning av de två olika reverben och en kompressor med 
ungefär samma inställningar som den första på lead-sången fast med annat tröskelvärde.
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Stämpaket:
Stämpaketet har en kompressor med ungefär samma inställningar som den första på lead-sången 
fast med annat tröskelvärde. Stämpaketet har även en ganska kraftig chorus-effekt precis som 
mixteknikern använde för att få det att låta lite bredare och ge ett speciellt ljud.

Överstämma:
Överstämman har en kompressor med ungefär samma inställningar som den första på lead-
sången fast med annat tröskelvärdet. Även överstämman har samma chorus-effekt som 
stämpaketet.

Bastrumma och bas bus:
För att inte bastrumman och basen skulle konkurrera med varandra så länkade projektledaren de 
tre spåren till en bus som effektlades med en kompressor. Detta tipsen kom ifrån 
intervjuperson2. Kompressorn som projektledaren använde var inställd så att attacken i ljuden 
framstod tydligare. 
För att inte få för mycket av effekten så blandades de två signalerna genom en mix-regel på 
kompressorn. Mixregeln bestämmer hur mycket av effekten man vill ha.
För att jämna ut ljudet på busen så användes också en limiter.

Synt bus:
Syntbusen är effektlagd med en Classa-R-kompressor med ganska långsam attack för att få lite 
mer attack i ljudet. 
För att också jämna ut ljudet och ta bort peaks så används även här en limiter. 

Masterregeln;
Här användes en 1 Equlizer för att ta bort vissa obehagliga frekvenser. 
Det användes även en Classa-U kompressor med halvsnabba inställningar på attack och release 
och med en ratio på  3 samt med ett tröskelvärde så att den inte jobbar hela tiden.

För att få ljudbilden ännu mer lik referensmaterialet så används också en multibands-kompressor 
för att riglera och jämna ut de olika frekvensområderna.
Sist men inte minst används en limiter för att kunna öka volymen och göra låten starkare i 
volym.
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Bilaga 7 - Loggbok

Loggbok 1:

Tidpunkt Person Uppgift Metod Kommu
nikation

Uppnåd
da Mål

Problem Konsek
vens

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

30/3 Jack 
Liedströ
m

Börja 
Skicka 
ut 
kontakt 
E-mails 
till 
personer 
inom 
Eurotran
cegenren
.

Jag 
skrev en 
kontakt 
mall och 
letade 
upp de 
olika 
personer
nas 
Email 
och 
kontakta
de dom 
sedan.

E-mail. Emails 
ivägskic
kade.

J.L

31/3 Jack 
Liedströ
m

Skicka 
ut resten 
av 
kontakt 
Emailse
n.

Börja 
bounca 
ut spåren 
så att 
mixtekni
kern kan 
mixa.

Skicka 
kontakt
mallen 
till 
resterand
e 
personer
.

Bounca 
ut spår 
för spår i 
Logic 
till 
Audio-
filer.

E-mail
Logic

Emails 
ivägskic
kade.

Bouncni
ngen är 
påbörjad
.

J.L
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Loggbok 2:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommuni
kation

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

5/4 Jack 
Liedströ
m

Kontakta 
Unne 
Liljeblad

Kontakta 
honom med 
E-mail och 
berätta om 
projektet.

Email E-mail iväg 
skickat.

J.L

5/4 Jack 
Liedströ
m

Fixa 
ordning, 
spåren för 
Joakim

Sortera och 
kontrollera 
audio-filer.

Mac, 
Logic

Spåren är 
klara för 
mix.

J.L

6/4 Jack 
Liedströ
m

Gör 
hälften 
utav 
analysen 
av ”hur 
skriver 
man 
eurotranc
e”

Valde ut 10 
eurotrance 
låtar, och 
analyserade 
5 utav dom 
utifrån 
perspektive
t 
låtskriveri.

Spotify, 
word, 
piano

Halva 
analysen 
klar.

J.L

7/4 Jack 
Liedströ
m

Gör 
färdigt 
analysen 
av ”Hur 
skriver 
man 
eurotranc
e”

Samma 
som ovan, 
fast analys 
av de 
resterande.

Spotify, 
word, 
piano

Hela 
analysen 
färdig.

J.L

7/4 Jack 
Liedströ
m

Skicka 
iväg 
intervjufr
ågor till 
Unne.

Skicka iväg 
de intervju 
frågorna 
jag skrivit 
till Unne.

E-mail. Frågorna 
iväg 
skickade.

J.L
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Loggbok 3:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommu
nikation

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

12/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
med 
produktio
nsanalyse
n.

Analysera 
de utvalda 
låtarna 
enligt 
utvalda 
punkter.

word, 
logic, 
spotify, 
piano

1/3 av 
analysen 
klar.

J.L

13/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
med 
produktio
nsanalyse
n.

Analysera 
de utvalda 
låtarna 
enligt 
utvalda 
punkter.

word, 
logic, 
spotify, 
piano

 ytterligare1/
3 av 
analysen 
klar.

J.L

14/4 Jack 
Liedströ
m

Gör 
färdig 
produktio
nsanalyse
n.

Analysera 
de utvalda 
låtarna 
enligt 
utvalda 
punkter.

word, 
logic, 
spotify, 
piano

Produktionsa
nalysen kalr.

J.L

15/4 Jack 
Liedströ
m

Besök 
Joakim 
styrens 
studio i 
Rönnäng. 
Gör en 
intervju 
och låt 
Joakim 
göra en 
mix av 
min låt. 
Dokume
ntera 
Joakims 
mix.

Resa till 
rännäng. 
intervjua 
jocke enligt 
färdigskrivn
a 
intervjufråg
or. Sitt med 
och 
dokumenter
a Joakims 
mix.

Live 
med 
Joakim

Ny mix av 
låten klar.

Intervju 
gjord

Mix 
dokumentera
d

J.L

16/4 Jack 
Liedströ
m

Leta efter 
fakta om 
eurotranc
e och 
skicka 
emails 
till 

Sökte runt 
på internet 
efter sidor 
om 
eurotrance. 
Både 
Svenska, 

google, 
email, 
word

Fakta om 
eurotrance 
hittad.

analysmetod
er ifrån 
Barklee 

J.L
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Dejay. 
Kontakta 
hands 
up-
skivbolag 
för 
informati
on om 
genren.

Sök efter 
metoder 
för 
musikpro
duktiona
nalys.

Skriv en 
dokumen
tation av 
Joakims 
mixnings 
metod.

engelska 
och tyska.
Skicka 
email till 
skivbolag 
och 
artister/djs.
Skriva 
dokumentat
ion i word 
om 
mixningsme
toden.

school 
hittad.

Mixmetod 
dokumentera
d.

Skickat mail 
till ett 
skivbolag 
inom genren 
samt till 
några artister 
inom genren.

17/4 Jack 
Liedströ
m

Finslipa 
projektpl
anen.
Sök efter 
repotage 
och 
intervjuer 
om 
genren 
och med 
artister 
inom 
genren.

Läste 
igenom 
projektplan
en och 
gjorde lite 
redigering. 
Ändrade 
bland annat 
arbetets titel 
till :hands 
up-
projektet, 
efter som 
hands up 
verar vara 
ett 
vanligare 
namn för 
genren än 
eurotrance.

Söka på 
internet 
efter 

Word, 
google, 
Email.

Intervju med 
Rob Mayth 
hittad samt 
kort repotage 
om cascadas 
låt 
"everytime 
we touch"

Projektplan 
redigerad.

Svårt att 
hitta 
repotage 
om 
genren 
och 
artister 
inom 
den.

Orelevant 
material 
till 
frågeställn
ingen.

Diskution 
med 
handledare
, eventuellt 
göra en 
avgränsnin
g och avstå 
ifrån 
repotage.

J.L
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repotage 
och 
intervjuer 
med artister 
inom 
genren.

Loggbok 4:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommuni
kation

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

19/4 Jack 
Liedströ
m

Läs igenom 
och tolka 
intervjumate
rialet samt 
Joakims 
Mixningsme
tod.

Läs igenom 
dokumente
n.

Word Ny kunskap 
hämtad.

J.L

19/4 Jack 
Liedströ
m

Börja att 
mixa låten

Börja mixa 
låten och då 
använda de 
kunskaper 
jag lärt mig.

Logic Slutmix 
påbörjad

J.L

20/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
mixa låten

Fortsätt att 
mixa låten i 
logic.

Logic Mixningen 
nästan klar.

J.L

21/4 Jack 
Liedströ
m

Mixa färdigt 
låten.

Jag mixade 
låten och 
använde 
mig utav 

Logic Slut-mixen 
klar.

J.L
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olika nya 
mixnings 
metoder 
som jag lärt 
mig under 
arbetets 
gång.

22/4 Jack 
Liedströ
m

Skriv ned 
mixningsmet
oden för 
slutmixen

Skriv ned 
hur jag 
mixat 
slutmixen 
och varför 
jag tagit 
olika beslut.

Word Mixningsme
tod 
nedtecknad.

J.L

23/4 Jack 
Liedströ
m

Börja samla 
ihop 
materialet. 
Kontakta 
handledare 
för 
defenitioner 
av 
rapportbegre
pp.

Jag skalll 
börja samla 
ihop allt 
material 
och ta reda 
på vad som 
återstår för 
rapporten.

Jag skall 
också 
kontakta 
handledare 
för att få 
defenitioner 
av 
rapportsbeg
repp.

Word, 
firstclass

Jag har 
börjart 
samla ihop 
materialet 
inför 
rapporten.

Jag har 
också 
skickat iväg 
ett E-mail 
till 
handledaren 
för att få 
defenitioner 
av 
rapportsbegr
ett så jag 
kan fortsätta 
min analys 
och 
insamling av 
material.

J.L
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Loggbok 5:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommunikat
ion

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

27/4 Jack 
Liedströ
m

Börja 
skriva på 
rapporte
n.

Samla ihop 
material 
och börja 
skriva en 
rapportstom
me.

Word och 
gamla 
dokument 
ifrån 
examensarbet
et.

Rapportstom
me påbörjad.

J.L

28/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
skriva på 
rapporte
n.

Samla ihop 
material 
och fortsätt 
skriva på 
rapportstom
men

Word och 
gamla 
dokument 
ifrån 
examensarbet
et.

Ett steg 
längre på 
rapportstom
men.

J.L

29/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
skriva på 
rapporte
n.

Skrivande 
av 
rapporten 
samt 
nedtecknan
de av vilka 
källor som 
använts.

Word och 
dokument 
från 
examensarbet
et.

Ett steg 
längre på 
rapportstom
men.

J.L

30/4 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
skriva på 
rapporte
n och 
skriv 
upp 
vilka 
källor 
som 
använts.

Skrivande 
av 
rapporten 
samt 
nedtecknan
de av vilka 
källor som 
använts.

Word och 
dokument 
ifrån 
examensarbet
et.

Ett steg 
längre på 
rapportstom
men.

J.L
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Loggbok 6:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommunika
tion

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

3/5 Jack 
Liedströ
m

Granska 
rapporten 
och fortsätt 
skrivandet.

Läs 
igenom 
rapporten 
och fortsätt 
skriva på 
det som 
saknas.

Word. Ett steg 
längre på 
rapporten.

J.L

4/5 Jack 
Liedströ
m

Fortsätt 
skrivandet 
av 
rapporten 
och börja 
samla ihop 
ord till 
kapitlet 
”definitione
r av viktiga 
begrepp”

Fortsätt 
skrivandet 
och leta 
efter ord 
till 
”definition
er av 
viktiga 
begrepp”.

Word. Ett steg 
längre på 
rapporten. 
En del ord 
klara för att 
defineras.

J.L

6/5 Jack 
Liedströ
m

Kompletter
a rapporten.

Skriv de 
saknade 
partierna 
som 
fattades 
vid 
handlednin
gen.

Word Nya 
ändringar 
gjorda.

J.L

7/5 Jack 
Liedströ
m

Granska 
rapporten 
och gör 
eventuella 
ändringar.

Läs 
igenom 
rapporten 
och gör 
eventuella 
ändringar.

Word Lite små 
ändringar 
här och där.

J.L

8/5 Jack 
Liedströ
m

Börja 
grovrediger
ing av 
rapporten 
samt gör så 
att 
loggbokska
pitlet ser 
bättre ut.

Läs 
igenom 
rapporten 
och 
redigera 
och gör 
eventuella 
ändringar.

Word. Redigering 
påbörjad,
Loggbokska
pitlet klart.

J.L

96



Av: Jack Liedström

Loggbok 7:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommunik
ation

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekve
ns

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

10/5 Jack 
Liedströ
m

Redigera 
hälften 
av 
bilagorna
.

Läsa 
igenom , 
rätta och 
justera 
hälften av 
bilagorna.

word Hälften av 
bilagorna 
rättade och 
justerade.

J.L

12/5 Jack 
Liedströ
m

Redigera 
färdigt 
bilagan.

Läsa 
igenom , 
rätta och 
justera 
resten av 
bilagan.

word Bilagan 
rättad och 
redigerad.

J.L

15/5 Jack 
Liedströ
m

Förbered 
redovisni
ng.

Förbered 
redovisnin
g genom 
att göra 
stödpunkte
r på de 
olika 
delarna.

Word Stödpunkter 
klara.

J.L

16/5 Jack 
Liedströ
m

Förbered 
redovisni
ng.

Förbered 
redovisnin
g genom 
att ta fram 
skiva med 
de olika 
mixarna 
samt öva 
på att 
redovisa.

Word och 
logic

Mixarna 
utbrända på 
en skiva och 
övning på 
redovisning 
påbörjad.

J.L
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Av: Jack Liedström

Loggbok 8:

Tidpu
nkt

Person Uppgift Metod Kommunika
tion

Uppnådda 
Mål

Proble
m

Konsekv
ens

Åtgärd Arbetet 
utfört - 
Sign

17/5 Jack 
Liedströ
m

Öva på att 
redovisa.

Spela in 
redovisning och 
öva.

Live Klar för 
redovisnin
g.

J.L

18/5 Jack 
Liedströ
m

Redovisa 
arbete.

Redovisa arbete 
genom att berätta 
om arbetet med 
hjälp av stödord.

Inför klassen 
och 
handledare.

Arbetet 
redovisat.

J.L

19/5 Jack 
Liedströ
m

Påbörja 
slutrediger
ing av 
rapport.

Justera stycken 
och sätt ut 
sidnumreringar i 
innehållsförtäckn
ingen.

Word Redigering 
påbörjad.

J.L

20/5 Jack 
Liedströ
m

Gör 
slutrediger
ing.

Läs igenom 
rapporten en 
sista gång och 
gör 
slutredigeringen.

Word Rapport 
färdig för 
inlämning.

J.L

22/5 Jack 
Liedströ
m

Läs 
igenom 
Philips 
arbete och 
skriv upp 
synpunkte
r.

Läs igenom 
Philips arbete 
från början till 
slut och skriv 
upp synpunkter.

Word Överblick 
skapad av 
arbetet 
plus 
synpunkter
.

J.L

23/5 Jack 
Liedströ
m

Förbered 
presentati
on av 
arbete 
samt 
fortsätt 
granska 
arbetet.

Läs igenom 
arbetet och gör 
stödpunkter. 
Fortsätt att 
granska arbetet 
och fyll på med 
synpunkter.

Word Stödpunkte
r klara. 
Nya 
synpunkter 
nedtecknad
e.

J.L
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	Uppsatsen som hittades heter: ”Hur ska jag få tryck i basen? : Skillnader att mixa bas, bastrumma och andra basinstrument i danceliknande musik i jämförelse med övrig populärmusik”
	Projektledaren har fått sina tidigare kunskaper om mixning via utlärningsvideos om mixning. Projektledaren har också fått kunskaper och erfarenheter ifrån utbildningen: Musik- och Ljudproduktion på Högskolan i Skövde. 
	En video som gett projektledare många kunskaper är: ”Logic 404 Mixing Electronica”. I denna film får man följa med den legendariske House-producenten Olav Basoski som visar hur man mixar: House och annan elektronisk musik. 
	Hur ska jag få tryck i basen? : Skillnader att mixa bas, bastrumma och andra basinstrument i danceliknande musik i jämförelse med övrig populärmusik:
	Jack
	Kommentarer ifrån mixtekniker på första mixen:


