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Kapittel 1

Introduksjon

Bakgrunn for valg av oppgave

Svært mange former for moderne musikkproduksjon kjennetegnes av en utstrakt bruk av software- 

og hardwarebaserte samplere og synthesizere som programmeres, spilles inn, og redigeres via 

MIDI. Denne teknologien har gjort det mulig å forme musikkens uttrykk på en måte som både er 

effektiv og økonomisk fordelaktig, ettersom mange musikalske elementer kan frembringes av 

produsenten selv, og behovet for å leie inn studiomusikere derfor ikke er så stort. Produsentens valg 

av lyder, det vil si f.eks. hvilke synthesizere og trommemaskiner han eller hun velger, hvilke 

synthesizer-patcher og samples som benyttes, samt hvordan produsenten velger å behandle lydene 

og hvor de plasseres i lydbildet, har veldig mye å si for hvordan produksjonen ender opp med å 

høres ut. Det er spesielt én del av denne prosessen jeg ønsker å kaste lys over i denne oppgaven: 

produsentens valg av lyder. 

Selv har jeg i ganske mange år holdt på med sequencerbasert musikkproduksjon, både på 

hobbybasis og som «hovedinstrument» i min musikkutdannelse. Jeg har ved flere anledninger 

forsøkt å gjøre mine egne produksjoner mer interessante ved å eksperimentere med å bytte ut noen 

av lydene, f.eks. ved å forandre en synthesizers patch, eller en samplers valgte lyd. I mange tilfeller 

har jeg opplevd at det å bytte ut en lyd, f.eks. en «liten» og «kort» basstromme med en «større» 

basstromme med lengre tidsmessig utstrekning, eller en synthesizerlyd med mye romklang med en 

som er helt «tørr», har hatt svært mye å si for hvordan låten oppleves. Eksempelvis har jeg følt at et 

rytmisk fundament har «groovet» i mye større grad etter å ha byttet ut ett shakersample med et 

annet med andre klanglige karakteristikker. Denne lyden har da altså hatt svært mye å si for hvordan 

låten endte opp med å groove; man kan si at shakeren på et vis «gjorde» grooven. Også ved lytting 

til ulike typer popmusikk, har jeg opplevd at min oppmerksomhet rettes mot enkelte lyder, som jeg 

oppfatter som pertinente i forhold til min opplevelse av låtene. Spørsmålene jeg har stilt meg, er 

hvorfor disse lydene oppleves på denne måten. 

Jeg ønsker med denne oppgaven å si noe om hvordan produsentens valg av lyder har 

innflytelse på lytterens opplevelse av en produksjon. Alle hørbare elementer i en låt har selvsagt 

innflytelse på lytterens opplevelse, men jeg har valgt å fokusere på enkelte lyder som i særlig stor 

grad oppfattes som viktige for hvordan musikken oppleves. Jeg har valgt å kalle slike lyder for 
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«interesseskapende lyder», ut ifra en antagelse om at produsenter velger lyder som bidrar til at 

produksjonene fortoner seg som interessante. Som jeg kommer til å vise tydeligere senere i dette 

kapittelet, er det viktig for den moderne pop-produsent å ha tilgang til en bred palett av lyder, samt 

å ha evnen til å velge ut, blande og kombinere lydene på «riktig» måte. Ved flere anledninger blir 

også de valgte lydene betegnet som interessante. Min bruk av ordet «interessant», er basert på 

betydningen av ordet slik det brukes i forbindelse med skapelse av musikk, der det å gjøre 

musikken interessant, fremstilles som en del av håndverket. Ordet «interesse» slik jeg bruker det i 

denne oppgaven, har imidlertid lite å gjøre med måten Kant benytter begrepet på. I Kants Critique  

of Judgement, blir begrepet interesse benyttet i en diskusjon om estetisk vurdering, og beskrevet 

som den positive vurderingen av et objekt, hvor vurderingen er influert av subjektets eget begjær 

etter objektet (Kant 1987:45-48). Måten jeg bruker ordet «interesse» på, henviser kun til lytterens 

dragning mot den estetiske opplevelsen musikken byr på. 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i hvordan begrepet blir brukt i lærebøker tilknyttet tre ulike 

kreative sider ved produksjon av musikk: komposisjon, arrangering og miksing. I boka Musical  

Composition av Reginald Smith Brindle, som stort sett handler om komposisjonsteknikker tilknyttet 

vestlig kunstmusikk, blir det forklart at musikk med lange strekk uten forandring ofte kan indusere 

en tilstand hvor lytteren ikke lenger er oppslukt i musikken, eller følger med i det hele tatt. Hvis 

musikken skulle forandre seg, vil oppmerksomheten på ny bli rettet mot musikken, og lyttingen vil 

igjen opptas med fornyet interesse (Smith Brindle 1986:8). Smith Brindle forklarer dette med at 

sinnet krever forandring: «[Music is] a journey in time, which we begin with an experience which 

completely absorbs our attention but which, at a certain psychological point, demands change» 

(ibid.:9). 

I Dick Lowell og Ken Pulligs bok, Arranging for Large Jazz Ensemble, blir det også 

diskutert virkemidler for å holde lytteren interessert. De legger vekt på at arrangementets form bør 

planlegges slik at musikken inneholder «topper» og «daler». Ideelt sett, bør arrangementet også 

inneholde et hovedklimaks. Variasjon og kontrast blir omtalt som de viktigste elementene en kan 

bruke for å opprettholde en estetisk balanse og holde lytterne involvert og oppglødd (Lowell & 

Pullig 2003:28). 

Bobby Owsinski vier et helt kapittel til temaet «interesse» i sin praktisk anlagte bok om 

miksing, The Mixing Engineer's Handbook. Han beskriver «interesse» som en kvalitet ved 

musikken som mikseteknikeren har ansvaret for å fremheve, og skriver at det er denne kvaliteten 

som er nøkkelen til en spesielt god miks. Slik jeg tolker Owsinski, er «interesse» i musikk 

sammensatt av flere egenskaper som alle har det til felles at de potensielt kan gjøre musikken så 

fengslende at den fanger og holder på lytterens oppmerksomhet (Owsinski 2006:69). Han forklarer 
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at en miks må holde lytteren involvert ved at den har spenningstopper og -daler, samtidig som den 

bygger mot et klimaks, som i en god film. Musikkens groove kan også skape interesse, ved at en 

slags spenning i grooven dyrkes frem (ibid.:70).1 Owsinski skriver at også enkeltlyder kan vekke 

interesse, men skriver lite om hva som kan gjøre dem interessante. Han skriver imidlertid at lyder 

som er «vanlige», daterte og generelt ofte blir hørt, kan beskrives som uinteressante (ibid.:9). Dette 

leder meg til å tro at interessante lyder kan karakteriseres som uvanlige, tidløse og at de låter nytt og 

friskt i lytternes ører. Hvis det er noe ved musikken som kan sies å være lidenskapelig og 

følelsesmessig, kan det også skape interesse (ibid.:69). 

Det virker som om forfatterne av disse tre bøkene skriver om interesse hovedsakelig ut ifra 

sin egen erfaring med musikk, og det de sier antyder at det er en viss konsensus om hvordan man, 

som produsent, arrangør og/eller komponist, kan skape interesse i musikken. En rød tråd igjennom 

det Smith Brindle, Owsinski, Lowell og Pullig sier, er at lytterens interesse bevares hvis musikken, 

som Smith Brindle skriver, «absorbs our attention» (Smith Brindle 1986:9). 

Forfatterne gir uttrykk for at et stykke musikk bør ha «topper», «daler» og bygge opp mot et 

klimaks for at lytteren skal holdes involvert. Som antydet av Owsinski, er slike virkemidler sterkt 

tilknyttet det noe vage begrepet «spenning». Når det er snakk om spenning relatert til «topper», 

«daler» og «klimaks» i et stykke musikk, viser det ofte til at spenningen utfolder seg over et lengre 

eller kortere tidsstrekk, ved at spenningen oppstår eller «bygges opp», for deretter å oppløses. 

Owsinski anvender imidlertid ordet på en annen måte også, i forbindelse med groove: «A groove is 

created by tension against even time» (Owsinski 2006:70). Her blir «tension» brukt som en mer 

konstant kvalitet i grooven. Å dyrke frem denne spenningen i grooven, blir lagt frem som et tips til 

mikseteknikere som ønsker å skape interesse i miksen (ibid.:70-71). 

Også i de elektroniske ordbøkene på www.nob-ordbok.uio.no, Nynorskordboka og 

Bokmålsordboka,2 ser det ut til at ordene «interessant» og «interesse» er sterkt knyttet til 

«spenning» og «oppmerksomhet». «Interessant» blir forklart som noe som «vekker interesse, 

fengslende, spennende». «Interesse» blir forklart blant annet som «oppmerksomhet, lytte med stor  

i[nteresse] til noe», «viktighet, betydning være av stor i[nteresse]». Interesse ser også ut til å være 

koblet til ordet «spenning», da «spenning» blant annet blir forklart som «intens interesse» og 

«evnen til å holde interesse». 

Et betimelig spørsmål, er om en produsents valg og kombinasjon av lyder, evner å skape 

interesse på disse måtene. Kan en enkelt lyd bidra til å skape spenning? Kan en produsents 

kunnskaper om det å velge, kombinere og blande lyder bidra til at lytterens oppmerksomhet fanges 

1 For en grundigere diskusjon rundt begrepet «groove», se kapittel 3.
2 Nynorskordboka og Bokmålsordboka er utarbeidet av Avdeling for leksikografi ved Institutt for lingvistiske og 

nordiske studier ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet. 
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og holdes fast ved? Det er slike tema jeg ønsker å belyse i denne oppgaven. 

Problemstilling, mål og avgrensning

Det overordnede målet med denne oppgaven, er å si noe om pop-produsentens valg av lyder, og 

disse lydenes effekt i den ferdige produksjonen. Med «effekt», tenker jeg på hvordan disse lydene 

influerer lytterens opplevelse av musikken. En av årsakene til at jeg har valgt et slikt tema for 

oppgaven, er, som jeg skal utdype senere i dette kapittelet, at prosessen hvor lyder velges er en 

svært viktig del av mange former for musikkproduksjon, spesielt i produksjon av popmusikk, som 

er musikken denne oppgaven kretser rundt. Med popmusikk, mener jeg først og fremst musikk i 

sjangre som «contemporary R&B», «dance-pop»/«electro-pop» og «electro-rock», der mange av 

elementene i produksjonene er programmerte eller spilt inn ved hjelp av hardware- og 

softwaresynthesizere, -trommemaskiner, samplere og lignende. Når jeg skriver om pop-

produsenten, menes det altså produsenter som er involvert i slik musikk, og som har en sentral rolle 

både i produksjons- og låtskrivingsprosessen, og ikke produsenter som lager innspillinger sammen 

med f.eks. «singer/songwriters» eller band.

Hvilken effekt bestanddeler i et musikkstykke har på den som lytter til det, kan utforskes ut 

ifra svært mange innfallsvinkler. I et forsøk på å avgrense oppgavens innhold, har jeg valgt å 

fokusere på enkeltlyders «interesseskapende» egenskaper. Oppgavens problemstilling kan 

formuleres slik:

Hvordan kan produsenters valg av lyder virke interesseskapende?

For å avgrense oppgavens fokusområde ytterligere, har jeg valgt å bruke en relativt snever 

forståelse av «interesseskapende», som skissert i innledningen, der det i all hovedsak legges vekt på 

oppmerksomhet og spenning. Problemstillingen kan altså brytes ned til to konkrete spørsmål:

1) Hvordan påvirker interesseskapende lyder lytterens oppmerksomhet?

2) Hvordan kan interesseskapende lyder skape spenning i produksjonen?

For å holde fokuset på selve lydene, og ikke på det de ytrer, har jeg valgt å vektlegge lyders evne til 

å fange lytterens oppmerksomhet. Det vil si kvaliteter ved lyder som bidrar til at de havner i 

forgrunnen i lytterens opplevelse av musikken. I hvilken grad lyder evner å holde på lytterens 
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oppmerksomhet, er i stor grad avhengig av hvordan de er organisert i musikkens tekstur, og hva de 

ytrer av f.eks. melodisk materiale, noe som er utenfor oppgavens fokusområde. 

Ettersom mye pop-musikk er groovebasert, og at opplevelsen av at musikken groover er 

svært viktig i popmusikk generelt, har jeg valgt å legge vekt på hvordan produsenters valg av lyder 

kan skape spenning i groovene lydene forekommer i. En av grunnene til dette, er at jeg antar at det å 

skape «groovemessig» spenning, er noe pop-produsenter streber etter, og at lydvalg oftere er basert 

på lyders evner til å skape spenning i produksjonens groove, enn den mer «utstrakte» spenningen 

forbundet med «topper», «daler» og «klimaks». 

Årsaken til at jeg har valgt å formulere spørsmålene på en måte som antyder at enkelte lyder 

er interesseskapende mens andre ikke er det, er at jeg selv i mange pop-produksjoner oppfatter 

enkelte lyder som spesielt viktige for opplevelsen av musikken. I mange låter fremstår f.eks. tekstlig 

innhold eller melodiske «hook» som spesielt viktige for musikkopplevelsen, og er i mange tilfeller 

selve årsaken til at musikken appellerer til lytteren. Min oppfatning, er at enkeltlyder kan ha 

lignende roller. Det vil si at selve lyden, ikke melodien eller akkordene lyden ytrer, appellerer til 

lytteren. Det er vanskelig å gi en generell beskrivelse av det jeg kaller for interesseskapende lyder, 

men de kjennetegnes ofte av at de er tydelige i lydbildet, har en sentral plass i arrangementet, 

og/eller at de oppleves som karakteristiske for produksjonen. 

Hvis det er slik at man, som lytter, opplever at en lyd er spesielt viktig i produksjonen, kan 

dette selvfølgelig ha sammenheng med mange andre dimensjoner i musikken, enn de jeg har valgt å 

fokusere på. For eksempel, gransker Lacasse hvordan effektbehandling av innspilt vokal fremkaller 

følelser og assosiasjoner (Lacasse 2000), mens Tagg drøfter heavy metal ut ifra en idé om at 

musikkens «sound», symboliserer en temming og seier over et fiendtlig system (samfunnet) lytteren 

føler han/hun har liten eller ingen kontroll over (Tagg 2006). Min bruk av ordet 

«interesseskapende», ser helt bort fra slike aspekter ved enkeltlyder. Man kan argumentere for at 

slike perspektiver er svært fruktbare hvis man ønsker å utforske enkeltlyders innflytelse på lytterens 

musikkopplevelse, men jeg har altså valgt å innsnevre fokusområdet av hensyn til oppgavens 

rammer. 

Problemstillingen har skapt noen forventninger til hvilke svar jeg vil finne. Først og fremst 

forventer jeg å få en bedre forståelse av hvorfor noen lyder oppfattes som interesseskapende, hva 

som kjennetegner slike lyder, og hvilke kvaliteter ved lyder som bidrar til at de oppfattes som 

viktige i produksjonene de forekommer i. Jeg har også forventninger tilknyttet begrepet «spenning». 

Som forklart i introduksjonen, benyttes begrepet til å beskrive ulike fenomener i musikken. Ved å 

utforske begrepet, håper jeg å kunne finne ut om de ulike forståelsene av begrepet har noe til felles. 
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Teori og metode

For å svare på oppgavens problemstilling, har jeg funnet det hensiktsmessig å utforske 

oppmerksomhet og spenning i to separate kapitler. I disse presenterer jeg først relevant teori, og 

deretter en analyse av en poplåt. På denne måten fungerer teorien som bakteppe for analysen og blir 

altså aktualisert gjennom analysen. 

Fellesnevneren for den valgte teorien, er at den omhandler møtet mellom musikk og lytter; 

forholdet mellom musikalsk innhold og musikalsk opplevelse. Slik teori er relevant i denne studien, 

ettersom min innfallsvinkel er å utforske hvordan enkeltlyder i produksjoner influerer lytterens 

opplevelse av musikken. Denne innfallsvinkelen har gjort det naturlig å benytte litteratur tilknyttet 

musikkognisjon. Musikkognisjon handler, ifølge Godøy, om «the study of musical experience, 

including the perception, production, and imagery of musical sound» (Godøy 2009a). Ettersom 

denne studien omhandler popmusikk og pop-produksjon, har jeg også funnet litteratur tilknyttet 

populærmusikkforskning relevant. På grunn av at mye av denne litteraturen også drøfter forholdet 

mellom spesifikke dimensjoner ved musikken og lytterens opplevelse av den, ofte sett i lys av teori 

hentet fra musikkognisjon, er skillet mellom litteratur fra musikkognisjon og 

populærmusikkforskning ofte litt flytende.

Oppgavens gang
I et forsøk på å gi oppgaven et tilfredsstillende bakteppe, har jeg valgt å vie den siste delen av dette 

kapittelet til en redegjørelse av ulike aspekter ved den moderne pop-produsentens virke. Deriblant 

drøftes studioteknologiens innvirkning på produsentens virke, hvilke roller og holdninger 

produsenten har til låtskriving og produksjonsprosessen, holdninger til valg av lyder, samt en 

diskusjon rundt enkeltlyders betydning i popmusikk. 

Kapittel 2 – Oppmerksomhet, omhandler hvordan den menneskelige oppmerksomheten 

fungerer og hvordan enkelte hendelser i en lydstrøm griper lytterens oppmerksomhet i større grad 

enn andre. Teorien er hovedsaklig hentet fra litteratur tilknyttet musikkognisjon og baserer seg i stor 

grad på teori om oppmerksomhet, presentert hos Bob Snyder (2000) og Mari Riess Jones (2001). 

Kapittelet avsluttes med en analyse av Katy Perrys «I Kissed A Girl», der jeg utforsker hvilken 

effekt ett element i produksjonen har på lytterens oppmerksomhet. 

Kapittel 3 – Spenning, begynner med en drøfting av spenningsbegrepet. Først presenteres 

Leonard B. Meyer og Frede Nielsens forståelser av begrepet, før begreper som «puls», «groove» og 

«spenning», slik det brukes om kvaliteter ved groove, diskuteres. Spenningsbegrepet er 
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gjennomgående i hele kapittelet, og belyses fra mange perspektiver; i forbindelse med 

mikrorytmikk, pulsfølelse, kroppsbevegelse og synkronisering mellom musikk og lytter. Blant 

teoriene presenteres blant annet Mari Riess Jones' «entrainment concept» (Jones 2000), Anne 

Danielsens bruk av dette i grooveanalyse (Danielsen 2011) og Hans T. Zeiner-Henriksens forskning 

på groove, pulsfølelse og kroppsbevegelse (Zeiner-Henriksen 2010). En rød tråd gjennom det hele, 

er hvordan enkelte lyder evner å skape en form for spenning i musikken. I forbindelse med dette, 

diskuteres lyders tidsmessige varighet, «vekt», timbrale utvikling og evne til å influere lytterens 

pulsopplevelse og kroppsbevegelse. Som i kapittel 2, avsluttes også denne delen med en analyse 

som bygger på den presenterte teorien. Til slutt, i kapittel 4, legges det frem en kort oppsummering 

og konklusjon. 

Om å analysere innspilt musikk
I Ian Bents artikkel om analyse fra The New Grove Dictionary of Music and Musicians, definerer 

han musikkanalyse som: Den delen av musikkstudier som har selve musikken som utgangspunkt i 

stedet for eksterne faktorer. Mer nyansert kan analyse av musikk defineres som oppløsningen av 

musikalsk struktur til enklere bestanddeler, og granskningen av bestanddelenes funksjoner inne i 

strukturen. Med struktur, menes her et verk, en del av et verk, et repertoar eller en samling med verk 

fra en nedskrevet eller muntlig tradisjon (Bent 2001:340-341). Analysene i denne studien har som 

formål å vise hvilken funksjon noen bestemte interesseskapende lyder har i produksjonene de 

forekommer i. Analyseobjektene er altså innspilte produksjoner. 

Serge Lacasse peker på et område ved innspillingen som analyseobjekt, som kan være 

problematisk: «Even though a given recording is considered a fixed object, it is nevertheless 

obvious that it never can be played back in exactly the same conditions» (Lacasse 2000:22). 

Hvordan en innspilling oppleves, vil altså variere. Opplevelsen av å lytte til en innspilt låt blir farget 

av faktorer som lytterens grad av oppmerksomhet, lytterens individuelle musikksmak og reaksjon til 

eksterne lyder, men også av fysiologiske faktorer som lytterens avstand mellom ørene og 

hans/hennes hørsel. Også avspillingsmediet, rommet musikken blir avspilt i, og lytterens plassering 

i dette rommet, er av stor betydning for musikkopplevelsen. Lyttere vil altså alltid ha ulike 

opplevelser av en innspilling og i tillegg, bokstavelig talt, ha hørt ulik lyd. Lacasse argumenterer 

imidlertid for at lyttere tilhørende samme kultur, på tross av at de har hørt ulik lyd, ofte vil ha like 

holdninger til de samme innspillingene (ibid.:23-24). 

Mine analyser tar sikte på å belyse sammenhenger mellom lyder i produksjoner, og lytterens 

opplevelse av musikken. Teorien jeg bygger analysene på, er formulert slik at den sier noe om 

7



hvordan lyd vanligvis blir persipert. Der det er snakk om «lytteren» i denne studien, er det altså en 

tenkt lytter det er snakk om, som persiperer musikk på en «vanlig» måte. Lacasse legger til grunn at 

lytteren befinner seg i det han kaller for en «standard» lyttesituasjon. I denne lyttesituasjonen, 

spesifiserer han at mediet som frembringer musikken gir lytteren en stereofonisk bilde av musikken, 

og at et relativt vidt frekvensspekter (fra ca. 100 Hz til ca. 12 kHz) produseres. Han begrunner disse 

spesifikasjonene med at de fleste lydsystemer i den vestlige verden har slike egenskaper. Videre går 

han ut ifra at lytteren vier musikken stor oppmerksomhet. Dette spesifiserer han for å gjøre det klart 

at lytteren hører aktivt på musikken, og ikke f.eks. bruker musikken som «bakgrunnsmusikk» 

(ibid.:25-26). I denne studien har jeg valgt å legge til grunn den samme lyttesituasjonen som 

Lacasse skisserer opp, ettersom hans «standard» lyttesituasjon reflekterer en lyttesituasjon som, 

etter mitt skjønn, ikke er uvanlig i situasjoner hvor fokuset er på det å lytte til musikk. 

I likhet med Lacasses avhandling, har ikke denne studien som formål å frembringe en 

fullstendig redegjørelse av hvordan hendelser i en produksjon influerer lytterens opplevelse av 

musikken, men heller å vise hvilken effekt de potensielt kan ha (ibid.:26). Derfor har jeg valgt å 

ikke spesifisere lytterens sosiokulturelle bakgrunn i større grad enn å legge til grunn at lytteren er 

stilfortrolig med vestlig popmusikk, og har en normalt fungerende hørsel. 

Metode
I denne oppgavens analyser har jeg valgt å fokusere på lyder i produksjoner som jeg selv opplever 

som interesseskapende, og belyse aspekter ved disse ved hjelp av teorien presentert i forkant av 

analysene. Analysenes fokus er altså på konkrete elementer i produksjonene. En slik fokusering er 

både nødvendig og problematisk i forhold til musikkanalyse. Man kan si det er problematisk fordi 

det når man snakker om musikk, er mulig å diskutere og snakke om hvert av musikkens elementer 

alene, mens man idet man lytter til musikken, lytter til et uløselig samspill mellom alle musikkens 

dimensjoner. Dette er et poeng for Moore: 

The stream of sounds a listener hears is composed of rhythm and harmony and instrumental timbre and lyrics 
and, quite possibly, other elements as well. These basic elements are distinguishable one from another in the 
abstract, and on reflection [...], but they conspire together to produce the music we hear (Moore 2001:33 
kursivert i originalen). 

Det er altså viktig å ikke neglisjere konteksten til det man fokuserer på i analysen. På en annen side, 

er det ikke mulig å fokusere på alle musikkens dimensjoner samtidig. Ei heller, er alle sider ved 

musikken relevante i forhold til det man ønsker å finne ut i analysene. Ettersom lyd i høy grad er 

multidimensjonell, er man altså nødt til å unnlate mange aspekter ved musikken/lyden i analysen. 
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Dette er også et viktig poeng for Nicholas Cook i A guide to musical analysis: 

The basic thing about an analysis, then, isn't what it manages to fit in [...], but what it manages to leave out. 
Schenkerian analysis for instance has been heavily criticized for omitting rhythm: but isn't the point of a 
Schenkerian analysis that it clarifies the music's pitch structure precisely through this and other omissions? 
(Cook 1992:229). 

Man må altså bestemme seg for hva man ønsker å analysere i musikken. I denne oppgavens 

analyser, har jeg funnet det nødvendig å se bort fra mange sider ved musikken som ikke er direkte 

relevante for analysenes fokus, bestemte lyder i produksjonene, men samtidig belyse aspekter ved 

konteksten de forekommer i, som er betydningsfulle for hvordan de oppleves.

Bent forklarer at den underliggende innfallsvinkelen til analyse, er, for analytikeren, å skaffe 

seg en forståelse av musikken på dens egne betingelser (Bent 2001:342). Man kan altså si at 

analytiske funn er resultater av analytikerens forståelse av analyseobjektet, noe som taler for at 

analytiske funn i høy grad springer ut fra analytikerens subjektive opplevelse av musikken. Kan da 

informasjon utledet fra analyse betraktes som objektiv? Cook gir uttrykk for at objektivitet og 

upartiskhet ikke er noe som burde etterstrebes i analytisk virksomhet, fordi personlig engasjement i 

musikken er den eneste grunnen til at noen er interessert i musikk (Cook 1992:3). Ifølge Bent, er 

objektivitet i musikkanalyse en umulighet, da en analytiker alltid vil være preget av forutinntatthet 

tilknyttet sin alder, personlighet og kultur, derfor vil selve tilstedeværelsen av en analytiker gjøre 

total objektivitet i analytisk virksomhet umulig (Bent 2001:342-343). Analyse av musikk er altså, i 

større eller mindre grad, influert av analytikerens subjektive oppfatning, og dette er også tilfelle i 

mine analyser. Jeg vil argumentere for at dette ikke er noe problem, ettersom det ikke er urimelig å 

anta at analytikerens forståelse reflekterer allmenngyldige oppfatninger, selv om selve opplevelsen 

av musikken vil variere noe fra person til person. 

Det at musikk verken er håndgripelig eller målbar, gjør det problematisk for analytikeren å 

formidle sin forståelse av analyseobjektet på en lettforståelig måte. Bent forklarer at analyse som 

oftest blir presentert gjennom ord, ved partitur med tilføyde notater og andre grafiske fremstillinger 

som for eksempel grafer, sonogrammer, eller gjennom lyd (Bent 2001:342). De ulike 

fremstillingsmetodene kan ikke hver for seg gjengi alle musikkens dimensjoner, derfor må de 

velges med omhu, slik at de kan presentere og illustrere de analytiske funnene på best mulig måte. 

Det mange analytikere gjør, er å kombinere grafiske fremstillinger med verbale beskrivelser, men 

selv da er det ikke sikkert at alle analytiske funn kan kommuniseres på en tilfredsstillende måte. 

Ifølge Cook kan nemlig analytisk virksomhet gi kunnskap som ikke lar seg forklare intellektuelt 

(Cook 1992:2). 
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I mine analyser har jeg valgt å benytte et mangfold av ulike visuelle representasjonsformer, 

som sonogrammer med intensitetskurver, illustrasjoner av lydrom og notetranskripsjoner, i 

kombinasjon med symboler og beskrivelser. Notasjonssystemet fungerer utmerket for å illustrere 

strukturelle aspekter ved musikken, som f.eks. tekstur, harmoniske sekvenser, rytmiske mønstre og 

melodiske linjer, men det er svært mye det ikke evner å formidle, som f.eks. klangfarge, 

mikrorytmikk og frekvensinnhold. Fordelen med å bruke notasjonssystemet, er at informasjonen 

som blir presentert er lett å forstå. Eksempelvis vil måten en produksjon har blitt arrangert på, 

lettere la seg formidle gjennom en notetranskripsjon som viser hva de ulike elementene i 

produksjonen ytrer, enn gjennom et sonogram. En annen fordel med å bruke notetranskripsjoner, er 

at de gjør det lettere å referere til bestemte bestanddeler eller tidsmessige punkter i musikken. Det 

kan for eksempel være nyttig å kunne referere til taktnummer, akkorder og pulsslag i beskrivelser 

av musikalske fenomener i en analyse. I denne oppgavens analyser benyttes notetranskripsjoner 

nettopp på grunn av oversikten de gir. De fungerer som et supplement til de andre 

illustrasjonsformene, og gir på en måte et «lavoppløselig» bilde av musikken, mens andre visuelle 

representasjonsformer formidler et «høyoppløselig» bilde. Eksempelvis presenteres sonogrammer, 

ved flere anledninger, sammen med notetranskripsjoner, slik at det blir lettere å forstå hva 

sonogrammene viser. 

Valg av analyseobjekter
Teorien som presenteres i kapittel to og tre, innbyr til grundige utforskninger av interesseskapende 

lyder. Å skulle bruke denne teorien for å analysere et mangfold av pop-produksjoner, ville være 

svært omfattende, og muligens også resultert i at flere pertinente egenskaper ved lydene ikke hadde 

blitt viet nok oppmerksomhet. Derfor har jeg valgt en kvalitativ metode, der hver analyse dreier seg 

om kun én låt. Låtene jeg har valgt å analysere, er Katy Perrys «I Kissed A Girl» (One of the Boys, 

2008) og Britney Spears' «Freakshow» (Blackout, 2007). Først og fremst, ble de valgt fordi jeg 

opplever at disse produksjonene inneholder noen spesifikke lyder som fremstår som svært viktige 

for min musikkopplevelse. Slik jeg ser det, hadde disse låtene mistet mye av sin appell hvis disse 

hadde blitt byttet ut med andre. Som jeg forsøker å vise i analysene, er det også en viss enighet om 

at disse lydene er av stor viktighet for produksjonene.

Et annet aspekt ved analyseobjektene, er at de er produsert av svært suksessfulle 

produsenter. «I Kissed A Girl» er produsert av Lukasz «Dr. Luke» Gottwald, som er kreditert som 

produsent i «listetoppere» som Ke$has «We R Who We R» (Cannibal, 2010) og «Tic Toc» (Animal, 

2009), Katy Perrys «California Gurls» (Teenage Dream, 2010) og «Hot n Cold» (One of the Boys, 
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2008), samt Taio Cruz' «Dynamite» (Rokstarr, 2010) for å nevne noen. Bloodshy & Avant er 

produsentduoen bak «Freakshow», og de har hatt stor suksess blant annet med Britney Spears' 

«Toxic» (In the Zone, 2004), Christina Milians «AM to PM» (Christina Milian, 2001) og Rachel 

Stevens «Sweet Dreams My LA Ex» (Funky Dory, 2003). Ved å analysere låter av disse 

produsentene kan man få innblikk i deres håndverk, og muligens få en form for innsikt i hva som er 

årsakene til deres kommersielle suksess, selv om dette riktignok ikke er oppgavens fokus.  

Språklige utfordringer og begrepsavklaring
Store deler av begrepsapparatet rundt håndverket musikkproduksjon og populærmusikk generelt, er 

på engelsk. Engelske ord som «sound», «sample» og «attack» er begreper som har blitt integrert i 

den norske dagligtalen om musikkproduksjon. De to førstnevnte ordene er også å finne i de 

elektroniske ordbøkene på www.nob-ordbok.uio.no, Nynorskordboka og Bokmålsordboka, som 

fornorskede engelske uttrykk. Slike uttrykk har spesifikke betydninger, og det er derfor ikke 

nødvendigvis hensiktsmessig å oversette dem til norsk, da norske oversettelser kan forårsake 

forvirring og misforståelser, ettersom de sjelden brukes. Jeg har valgt å ikke oversette så mange 

begreper, men heller bruke noen av begrepene som norske ord, noe som også er praksis i den 

musikalske dagligtalen. Tabellen nedenfor, viser hvordan jeg har valgt å bøye fem begreper som 

forekommer ofte i denne oppgaven.

Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
Et sample Samplet Samples Samplene

En sampler Sampleren Samplere Samplerene
En sound Sounden Sounder Soundene
Et attack Attacket Attacker Attackene
En dubb Dubben Dubber Dubbene

Disse substantivene bøyes altså som om de var norske ord (som to av de allerede er). De to øverste 

ordene i tabellen, «sample» og «sampler», refererer til henholdsvis digitalisert lyd som brukes som 

en lydkilde i en produksjon (White 2000:232), og et hardware, eller software-basert instrument som 

benyttes for å frembringe slike lyder. Jeg har valgt den engelske formen for sample i ubestemt 

flertall, «samples», på grunn av at det kan skape forvirring om den norske formen «sampler» 

sammenfaller med instrumentet «sampler» i ubestemt entall. 

Mange av de sentrale begrepene i denne oppgaven forklares etter hvert som de presenteres. 
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Begrepet «sound» har jeg valgt å avklare i det følgende, da det spiller en viktig rolle i dette 

kapittelets avsluttende del: «Om den moderne pop-produsent». 

Sound
I sin artikkel «Recordings as Virtual Environments: Towards a Framework for Analysing the Sound 

of Popular Music», forklarer Ragnhild Brøvig-Hanssen og Anne Danielsen at begrepet «sound», 

slik det benyttes i forbindelse med populærmusikk, refererer til summen av et sett med soniske 

egenskaper. I motsetning til begrepet «timbre», som viser til det opplevde spektrale innholdet til et 

lydfragment, brukes «sound» holistisk, ved at det inkorporerer alle soniske aspekter ved f.eks. en låt 

eller et utsnitt av en låt. Sound kan også referere til en «sound signature», forstått som sounden til 

f.eks. en stil eller en sjanger, epoke eller tidsperiode, eller sounden tilknyttet en produsent, et band 

eller en musiker (Brøvig-Hanssen & Danielsen 2011:3-4). Brøvig-Hanssen og Danielsen 

argumenterer for at når man lytter til en populærmusikkinnspillings sound, blir innspillingens 

virtuelle omgivelser sett i lys av tidligere erfaring med faktiske akustiske forhold. Denne idéen 

reflekteres av flere analytiske modeller, som fremstiller musikkens elementer i et rom, en boks eller 

en scene, eller hvor musikkens sound diskuteres ved hjelp av romlige beskrivelser (ibid.:19). 

Eksempler på slike analytiske modeller er Moores «sound box» og Moylans «sound stage». I 

Moores modell beskrives musikkens elementer som plassert i en boks med høyde, bredde og 

dybdedimensjoner. Musikalske elementers plassering langs disse dimensjonenes akser, bestemmes 

av elementets register (høydedimensjonen), plassering i stereobildet (breddedimensjonen) og 

plassering i musikkens forgrunn, midtgrunn eller bakgrunn, med andre ord; elementets opplevde 

nærhet (dybdedimensjonen) (ibid.:8-9). Moylans «sound stage», defineres slik: «The location 

within the perceived performance environment, where the sound sources appear to be sounding» 

(Lacasse 2000:113). Denne modellen åpner for at de opplevde akustiske omgivelsene i en 

innspilling kan beskrives ved hjelp av en sammenligning med et virkelig miljø; en scene der det 

fremføres musikk (Brøvig-Hanssen & Danielsen 2011:9). 
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Om den moderne pop-produsent

I løpet av de siste femti årene har synet på hva en produksjon kan være forandret seg i takt med 

bruken av stadig mer avansert teknologi i lydstudioet. I musikkinnspillingens begynnelse var målet 

med innspillingen å gjengi kildene på en naturtro måte, slik at en illusjon av å være til stede ved en 

fremførelse av musikken kunne bli igangsatt i lytterens hjem. Denne tankegangen om «realistisk» 

innspilling er fortsatt normen i innspilling av enkelte typer musikk, som f.eks. klassisk musikk og 

jazz (Moorefield 2005:XIII-XIV). Etter hvert som rocken og sjangrene tilknyttet denne vokste frem, 

ble det tatt i bruk mer avansert teknologi i studio for å kunne manipulere lydene. Moorefield skriver 

i sin bok, The producer as composer: Shaping the sounds of popular music, at det generelt er 

stemning, atmosfære og uvanlige lydkombinasjoner som er interessant i disse sjangrene, og at disse 

sidene ved musikken kan fremheves ved bruk av studioteknologi. Ut av denne bruken av 

studioteknologi, vokste det frem en forestilling om at en innspilling ikke trenger å gjenskape en 

fremførelse på realistisk vis, men at den kan skape et syntetisk rom hvor lydene ikke lenger fremstår 

som fullstendig naturlige eller «realistiske» (ibid.:XV). Med den nye innspillingsestetikken og 

fremveksten av studioteknologi, åpnet det seg nye muligheter for å forme den klanglige helheten.

Utvidelse av produsentrollen

De nye holdningene til musikkproduksjon har åpnet for at produsenten kan ha andre mer kreative 

oppgaver enn de tradisjonelle ansvarsområdene, som ifølge Moorefield involverer å være 

talentspeider, organisator og produksjonens overoppsynsmann (ibid.:XV, 15). I Huber og Runsteins 

bok Modern Recording Techniques, skriver de blant annet om de forskjellige rollene tilknyttet en 

produksjon. Om produsenten skriver de at han/hun har ansvaret for prosjektets planlegging og 

budsjett, og at han/hun i tillegg kan være involvert i produksjonen på forskjellige måter. Av og til 

har produsenten en veiledende rolle, hvor ansvaret ligger i å passe på at innspillingen og det ferdige 

produktet svarer til artistens eller bandets forventninger. Andre ganger kan produsenten ha mer eller 

mindre full kontroll over prosjektets innhold. Ut over det, blir produsenter ofte hyret inn til 

prosjekter på grunn av sin kunnskap om f.eks. innspillingsprosessen, musikalsk fremførelse og 

businessaspekter ved produksjonen. Huber og Runstein påpeker også at lydteknikeren ofte tar på 

seg rollen som produsent eller co-produsent, ettersom lydteknikerrollen og produsentrollen i 

utgangspunktet har mye til felles. På samme måte kan produsenten i mange tilfeller ta over noen av 
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arbeidsoppgavene til lydteknikeren (Huber & Runstein 2005:18). Hos Huber og Runstein blir de 

ulike rollene tilknyttet musikkproduksjon beskrevet som ulike inngangsporter til bransjen, og 

fremstår som klart adskilte yrker, som f.eks. studiomusiker, arrangør, lydtekniker og 

mastringstekniker. Ifølge Moorefield, er det imidlertid ikke uvanlig for den moderne produsenten å 

ta på seg oppgaver tilknyttet de andre rollene, for eksempel ved å være aktivt involvert i hvordan 

låtenes form, stil og arrangement blir utformet, noe som tradisjonelt har vært arrangørens eller 

komponistens domene (Moorefield 2005:XIV). 

Slik rolleblanding er kanskje spesielt vanlig for den moderne pop-produsenten. I et intervju 

med hitquarters.com, forteller den danske produsentduoen «Cutfather & Joe», bestående av Mich 

«Cutfather» Hansen og Joseph «Joe» Belmaati, litt om hva som kreves av den moderne pop-

produsenten:

Being a good businessman is almost more important than being a good producer. This is a very, very business-
driven industry. A lot depends on how well you can negotiate, and how confident you come across in meetings. 
[...] You have to be technically inclined because you have to know what you're doing to make a song sound 
good, but you have to be people inclined because you have to be able to get good vocals out of someone who is 
trying their best in a vocal booth, you have to be able to encourage them. You have to know if something isn't 
working and what to do to make it work (Hansen og Belmaati sitert i Burke 2001).

Som foreslått av Moorefield, Huber og Runstein, er det å være i stand til å forhandle frem avtaler, 

samt å være i stand til å kommunisere med de andre som er involvert i produksjonen, altså svært 

viktig. Det kan imidlertid virke som om Hansen og Belmaati mener at pop-produsenten også bør ha 

evner som normalt har vært tilknyttet lydteknikeren:

Joe [Belmaati]: «My strengths are programming and the technical aspects of recording.» 
Cutfather [Hansen]: «Mine are more communicating and networking.» 

(loc. cit.)

Spørsmålene intervjueren stiller sier også en god del om hvilke oppgaver som assosieres med den 

moderne pop-produsenten. Han stiller spørsmål om hvor mye tid de bruker på innspilling, miksing, 

justering av lyder og laging av nye lyder, som om det er selvsagt at disse oppgavene er 

produsentens jobb. Han spør i tillegg om hva de selv gjør av innspilling av instrumenter, håndtering 

av samplere og synthesizere, «vocal coaching», miksing og generelle lydtekniske anliggender, 

hvorpå Hansen og Belmaati svarer at de gjør alt selv, og at jo færre mennesker de trenger å 

kommunisere med, jo enklere er det å få ting gjort (loc. cit.). Ut ifra intervjuet med Hansen og 

Belmaati, kan det altså virke som om pop-produsentens oppgaver i mange tilfeller innbefatter 

mange av produksjonens prosesser fra idé til ferdig produkt, og at produsenten i praksis virker som 

både lydtekniker, komponist, arrangør og musiker. At den moderne produsent har slike oppgaver 
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blir også foreslått av Moorefield:

Anyone who has so much as arranged loops in a freeware program or made music with a MIDI sequencer has 
learned something about production: balances, choice of sounds, and methods of recording and micing are all 
elements of the art. In popular music, production skills have already joined (and in some cases supplanted) 
keyboard skills as part of the lingua franca of music (Moorefield 2005:110). 

Også Gillespie retter søkelyset mot pop-produsentenes kreative roller, i sin masteroppgave 

«Another Darkchild Classic:» Phonographic Forgery and Producer Rodney Jerkins' Sonic  

Signature, hvor han blant annet kategoriserer det han kaller for «sonic signatures», som han 

definerer som «identity markers left in a musical text by the record producers» (Gillespie 2006:30). 

Soniske signaturer er altså det som gjør at en lytter kan ha en formening om hvem som har 

produsert låten de hører. De kan komme i mange ulike former, og ha tilknytning til ulike aspekter 

ved den musikalske helheten. Gillespie deler inn de ulike typene signaturer i flere kategorier, blant 

andre 1) «discrete», «sound-effect» og «orchestral», som har å gjøre med produsenters valg av lyder 

å gjøre, 2) «abstract» og «structural», som har med arrangement og form å gjøre, 3) «performative», 

som har med programmering og innspilling å gjøre, og 4) «phonographic», som er tilknyttet de 

oppgavene som tradisjonelt har tilhørt lydteknikeren og mikseteknikeren (ibid.:31-43). Med denne 

kategoriseringen sier Gillespie blant annet noe om hvilke oppgaver i skapelsen av en produksjon 

som er direkte hørbare, samtidig som han belyser hvilken enorm innflytelse den moderne 

produsenten kan ha, og svært ofte har, på det ferdige produktet.  

Akkurat hva som inngår i rollen som moderne pop-produsent kan være litt diffust, da det 

sannsynligvis vil variere fra prosjekt til prosjekt og antakeligvis også fra produsent til produsent. 

Det er imidlertid ikke urimelig å anta at arbeidsoppgavene Hansen og Belmaati ga uttrykk for at de 

utfører, reflekterer normen innenfor pop-produksjon. Som nevnt tidligere, beskjeftiger den moderne 

produsenten seg ofte med oppgaver som tradisjonelt har tilhørt komponisten og arrangøren, og dette 

er kanskje spesielt vanlig innenfor popmusikk, der den samme personen ofte er kreditert for både 

låtskriving og produksjon. Ved å undersøke krediteringen til de ti, i skrivende stund, mest populære 

låtene i Storbritannia, kom det frem at syv av dem var produsert eller co-produsert av en eller flere 

av personene som ble kreditert med «music/lyrics» eller «written by» i den samme låten.3 Akkurat 

hvilken rolle produsentene har hatt i tilblivelsen av låtene er vanskelig å si, men en kan anta at de på 

en eller annen måte har hatt en sentral rolle i låtskrivingsprosessen. 

3 Denne observasjonen ble gjort den 9. september, 2010, basert på nettstedet www.theofficialcharts.com sin «singles 
chart». Dette nettstedets lister er basert på: «a survey across more than 4,000 retailers, accounting for 99% of all 
singles sold, 98% of all albums and 90% of all DVDs» (http://www.theofficialcharts.com/theofficialchartscompany/) 
[lesedato: 16.04.2011]. 
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Om låtskrivingsprosessen

Moorefield påpeker at det har oppstått konvensjoner for hvordan låtskriving skjer i 

popmusikkbransjen:

[...] the term «track» in hip-hop denotes the music bed, which is created before the vocal. «The trackmasters» 
relate that their standard procedure is to meet with a new artist, and then disappear into the studio for two 
weeks or so, «work twenty-hour days, sleep four or five hours, then get back to work», and come up with a 
backing arrangement to present to the artist. This method of working is reminiscent of how Giorgio Moroder 
and other disco producers went about making music in the late seventies; at the time it was unusual, but now 
it's the way most pop music is created (Moorefield 2005:96).

Ut ifra dette sitatet, er det tydelig at arrangementet i sin helhet vanligvis blir laget av produsentene 

før vokalen blir skrevet. Det som imidlertid er litt uklart, er hvordan vokalen blir skrevet, og av 

hvem. I et intervju med den norske produsentduoen «Stargate» kommer det frem at deres 

låtskrivingsmetode er i overensstemmelse med den ovenfornevnte konvensjonen:

When we have some killer beats and musical starting points, we hook up with one of our favourite topline 
writers, who gets cracking on the lyrics and melody. We make sure there's a lot of melody in the track, so it can 
inspire the writer. Together with the topline we work, often tweek and simplify the song, and never quit before 
we feel we've got a killer hook (Stargate sitert i Lamb 2007).

Ordet «topline writer» refererer her til låtskrivere, som i mange tilfeller også er artister, som 

spesialiserer seg på å skrive tekst og melodi. «Stargate» sine vokalløse produksjoner er utarbeidet 

slik at de skal være i stand til å inspirere til å skrive melodi og tekst, ved at produksjonene har en 

del melodisk innhold i seg. Slik jeg ser det, er det ikke urimelig å anta at måten disse produsentene 

lager musikk på, gir sterke føringer for jobben låtskriveren ansvarlig for tekst og melodi utfører. Det 

kan f.eks. hende at et slikt «track» innbyr til en viss type melodi og/eller et visst tekstlig innhold. 

Hvis produksjonen inneholder en hurtiggående melodi ytret av en synth, kan det kanskje innby til 

en langstrakt vokallinje. Et mollstemt, sørgmodig «track» vil kanskje ikke innby til en «feelgood» 

tekst om fest eller lykkelig kjærlighet, i den grad det inspirerer til en tekst som reflekterer den 

«instrumentale» produksjonens karakter. 

Den britiske låtskriveren og pop-produsenten Chris Braide, gir uttrykk for at låtskriving kan 

skje på mange ulike vis, men at han ofte skriver låter sammen med andre låtskrivere og bruker en 

sequencer aktivt i prosessen: «The three of us just sat in a room and I just start a track – I start from 

a beat or play some chords. Cathy and Pixie really like to have a track to start writing melodies over 

the top, and then the lyrics – and build it like that» (Braide sitert i Bouwman 2010a). På denne 

måten blir arrangementet laget i samme prosess som tekst og melodi. Han benytter seg også av 
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metoden som Moorefield skisserer: 

I just wrote and produced two tracks for JLS' new album, and two of the guys came in to write. Rather 
than start from scratch with three people in a room, I just try to get a skeleton of a song together before they 
arrive to be certain we have something to get our teeth into (Braide sitert i loc. cit.). 

Braide forklarer også at arrangementet han produserer ikke er ment som en demo til hjelp i 

låtskrivingsprosessen, men som en ferdig produksjon. Også Mich «Cutfather» Hansen avslører 

detaljer rundt låtskrivingsprosessen i et intervju, hvor han forteller om tilblivelsen av låten «I Hate 

This Part» (Doll Domination, 2008) med den amerikanske jentegruppa «Pussycat Dolls»: «It came 

from a piano line idea, and then it tagged on from the piano idea to bringing the beat on it and then 

the melody came on top and then the lyrical concept. It was very fast - within only a couple of 

hours» (Hansen sitert i Bouwman 2009). En av grunnene til at låtskrivingsprosessen tok så kort tid, 

er sannsynligvis fordi en god del av akkompagnementet tilsynelatende er limt direkte inn fra 

tidligere produksjoner. Man kan nemlig høre den samme beaten, de samme tromme- og 

perkusjonslydene, trommefillene og slap-bass-samplet, i to tidligere produksjoner av Hansen og 

hans produksjonspartner Jonas Jeberg; «One Step at a Time» (Jordin Sparks, 2008) med Jordin 

Sparks, og «All I See» (X, 2008) med Kylie Minogue. «I Hate This Part» ble altså skrevet fra 

«bunnen og opp», ved at akkompagnementet og «beaten» ble produsert i en sequencer før melodi 

og tekst ble skrevet. Låten ble ikke skrevet av Hansen og Jeberg alene, men i samarbeid med 

låtskriverne Wayne Hector og Lucas Secon. I et intervju med Hector, forteller han om hvordan de 

jobbet videre med låten etter at han hadde skrevet låtens hook, som er en enkel pianomelodi som 

går over fire takter:

[...] so I was like, «Let’s just put a beat on it. I’m excited about it». So, it started off as a ballad and then Lucas 
[Secon] said, «Let’s make it an up-tempo or a mid-tempo». So, we changed the beat up, and there’s another 
song. In an hour we had written it and laid it out, and we were all really excited about it (Hector sitert i 
Bouwman 2010b). 

Selv om hooket var ferdigskrevet, og Hector var begeistret for idéen, passet de likevel på å få en 

«beat» på plass før de gikk videre med resten av låtskrivingen. Det kan hende at det regjerer en 

tankegang hos låtskriverne om at beaten og det instrumentale fundamentet i seg selv bør være i 

stand til å gjøre lytteren oppglødd, og at de derfor passer på at «fundamentet» har slike kvaliteter før 

de går i gang med å skrive tekst, melodi og resten av arrangementet. 

17



Lyder 

Valg av lyder ser ut til å være en svært viktig del av produksjonsprosessen for den moderne pop-

produsenten. Det å ha tilgang til, og å ha evnen til å velge, kombinere og blande lyder, fremstår som 

en av de viktigste egenskapene en slik produsent kan ha. Et eksempel på dette er å finne i en video 

fra youtube.com som viser deler av produksjonsprosessen i Kanye Wests låt «Stronger» 

(Graduation, 2007). I videoklippet kan man høre hvordan West, etter å ha hørt produksjonen på 

radio og på noen utesteder, klager over at det er noe «feil» med trommene. I den forbindelse 

inviterer han den anerkjente produsenten Timothy «Timbaland» Mosley for å hjelpe han med å rette 

opp «feilen». Senere i videoen blir det tydeliggjort at valg av nye trommelyder og blanding av disse 

lydene, er fremgangsmåten de velger for å, som West sier: «make the drums right».4 Mosley sier at 

hans innvirkning på låten kommer til å begeistre West: «I can beef it up right now, and you' gonna 

go crazy, 'cause I can do alot, evidently» (loc. cit., min transkribering). Det er aldri snakk om å 

forandre eller legge til nye rytmiske mønstre. Mosleys rolle i produksjonen er kun å velge ut og 

kombinere trommelyder. Jeg vil anta disse oppgavene generelt er svært viktige i hans virke som 

produsent. Han gjør blant annet et poeng ut av hvor mange lyder han har tilgang til: «It's like, every 

drum machine ever made is joined right here. I've got sounds upon sounds; it's nothing I don't have. 

I have every drum machine ever made. I've got every choir. Anything!» (loc. cit., min 

transkribering). 

Lydene og lydkombinasjonene en produsent ofte bruker i sine produksjoner kan, som nevnt 

tidligere, utgjøre en stor del av det som oppleves som karakteristisk for denne produsenten. 

Gillespie skriver for eksempel at «crunk»-produsent, Jonathan «Lil' Jon» Smiths soniske signatur, i 

stor grad er å finne i hans bruk av en spesifikk samling med patcher fra en rekke 

synther/«workstations»: Yamaha Motif, Novation A-Station, Roland XV-5080, Nord Lead, E-mu 

Proteus og XL-1 (Gillespie 2006:36). Smith antyder at bruken av disse spesifikke lydene er noe av 

det som gjør han attraktiv som produsent: «Now, everybody wants that sound on whatever track [I 

create]» (Smith sitert i Boogie 2005, klammer i original). 

«Sonic Signature Forgeries» er begrepet Gillespie bruker om produksjonsstrategier som har 

som mål å forfalske en annen produsents soniske signatur (Gillespie 2006:46). Dette kan gjøres 

blant annet ved å benytte lyder som vekker assosiasjoner til en annen produsents virke (ibid.:31, 36 

og 38). Det ser ut til at slike lyder, lyder som tilhører en produsents soniske signatur, er svært 

populære varer. Nettstedet modernbeats.com, er et av mange nettsteder som lager og selger samples 

4 «Timbaland and Hannon Lane in the studio with Kanye West»: http://www.youtube.com/watch?v=_axsY1TvNvo 
[sett 28.03.2011], min transkribering.
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som markedsføres ved hjelp av navnene til «stjerneprodusenter». De selger blant annet 

trommepakker med navnene «Neptunian Drumz», «DRE-mendous Drumz» og «Timbalicious 

Drumz», som alle består av samples designet for å minne om lyder ofte brukt av henholdsvis «The 

Neptunes», «Dr. Dre» og «Timbaland». Hvorvidt slike lyder blir benyttet med den hensikt å 

forfalske en annen produsents soniske signaturer, er ikke sikkert. Selv har jeg observert at blant 

andre David Guetta, i sin «electro house»/«dance-pop»-låt, «Who's That Chick» (One More Love, 

2010), benytter et skarptromme/handclap-sample fra den nevnte samplepakken, «Timbalicious 

Drumz». Også i Beyoncés «Single Ladies (Put a Ring on It)» (I Am... Sasha Fierce, 2008) blir det 

benyttet et basstrommesample fra en av trommepakkene til modernbeats.com, nemlig «Neptunian 

Drumz». Disse låtene har ingen umiddelbare likheter med produksjoner av «The Neptunes» eller 

«Timbaland». Jeg vil anta at disse samplepakkenes appell ikke først og fremst ligger i deres 

mulighet til å lage produksjoner som høres ut som om de tilhører noen andre, men i selve lydene 

disse «stjerneprodusentene» assosieres med. 

Valg av interessante lyder
Ofte kan den enkelte lyden, om det er et sample, en patch fra en synthesizer, eller andre lydkilder, 

være svært viktig i produksjonsprosessen, og i produksjonen generelt. Enkeltlyden kan være selve 

utgangspunktet for, eller idéen til en låt. En av den amerikanske popbransjens største «hitmakere», 

Rodney «Darkchild» Jerkins, forklarer i en video fra youtube.com, at det å velge lyder ofte er det 

første han gjør når han begynner å lage en «track»: «For me it starts with sounds. I always try to 

find a sound that's interesting... for the ear».5 Også produsent, bassist og komponist Marcus Miller 

gir uttrykk for at valg av lyder er en sentral prosess i hans virke. Han forklarer at lyder som er 

interessante, kan være meningsbærende i seg selv:

I've been getting into sounds lately... realizing that if something has an interesting enough sound, you don't 
have to play as much on the instrument. If you get a keyboard that has an interesting sound, you don't have to 
play a lot of notes on it. The sound takes over.... They're part of the composition, even though I think a lot of 
people... might see it as being kind of superfluous to the essence of the music. But in this music I think it's 
really important." (Marcus Miller i et intervju med Milkowski, sitert i Théberge 1997:186, kursivert i 
originalen). 

Ifølge Paul Théberge, har utviklingen av musikkteknologi blant annet resultert i at musikere og 

produsenter har en kolossal frihet til å forme, skape og anvende lyder. Et fokus på å skape og/eller 

bruke «riktig» lyd for den musikalske konteksten, kan ta musikerens eller produsentens 

5 «Rodney Darkchild Jerkins in the Studio with A Place Called Home»: http://www.youtube.com/watch?v=-
Zb9ZqA0hqE [sett 28.03.2011], min transkribering.
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oppmerksomhet bort fra mer tradisjonelle musikalske parametre som rytmikk, melodikk og 

harmonikk (Théberge 1997:186). Som Miller antyder i sitatet ovenfor, kan de tradisjonelle 

musikalske parametrene stilles i skyggen hvis lyden som blir brukt i den musikalske konteksten i 

seg selv er så interessant at for eksempel det interessante i melodi, rytme eller harmoni fortoner seg 

som sekundært for lytteren. For eksempel, kan lydens timbre/timbrale utvikling, eller romlige 

karakteristikker være det lytteren fokuserer på. At Miller antyder at en interessant lyd ikke 

nødvendigvis behøver å ytre en spesielt innholdsrik melodi, er forståelig hvis det er lyden i seg selv 

lytteren fokuserer på. En komplisert, hurtiggående melodi, vil muligens også gjøre det vanskeligere 

for lytteren å fokusere på det interessante ved selve lyden. 

Théberge forklarer at popmusikkindustrien har blitt mer og mer opptatt av å skape nye og 

unike lyder og lydbilder som brukes for å definere sjangre og skape interesse rundt artister. 

Kombinasjonen av fremveksten av avanserte digitale instrumenter som evner å skape nye, unike 

lyder, og distribuering av musikk gjennom radio, TV, CD, mp3 og lignende, har gjort det mulig for 

musikkens «sound» å bære den kommersielle og estetiske vekten som for eksempel melodi og tekst 

tradisjonelt har gjort (Théberge 1997:195). Andrew Goodwin har en lignende oppfatning. I sin 

artikkel «Rationalization and democratization in the new technologies of popular music», gir han 

uttrykk for sin oppfatning av at fremveksten av ny teknologi på åtti- og begynnelsen av nittitallet, 

både på produksjons- og resepsjonssiden, har bidratt til at rytme settes i forgrunnen i stedet for 

sangeren:

[...] if multitracking focuses your attention on the singer, placing the voice center stage, the new technologies 
privilege rhythm. The most significant rhythmic trend has turned out not to be the amplification of the mythic 
drum kit, but the deployment of other instruments (especially synthesizers) and sounds (including voices) as 
elements of the rhythm track. In the dance music of the late 1980s and early 1990s, for instance, one might say 
that almost the entire ensemble, whether human or mechanical, is now a rhythm section (Goodwin 2006:278).

At groove og rytme settes i forgrunnen, kan ha mange årsaker. Det er f.eks. ikke umulig å tenke seg 

at bruken av sequencere innbyr til å produsere grooveorienterte låter ved hjelp av MIDI-

programmering. Som jeg skal komme tilbake til i kapittel 3, er det også mulig at bruken av nye, 

interessante lyder ved hjelp av f.eks. synthesizere, sampling og filtrering, gjør noe med grooven 

disse lydene befinner seg i, som virker tiltalende for lytteren. Sammenlignet med tidligere 

groovebasert musikk, f.eks. flere av James Browns funklåter, hvor bandet også fremstår som en stor 

rytmeseksjon, har fremveksten av studioteknologi gjort det mulig for pop-produsenten å ha en 

annen kontroll over groovens bestanddeler. 

Den enkelte lyden kan i seg selv opptre som et slags musikalsk «hook», noe mange 

produsenter og musikere vet å utnytte. Enkeltlyder kan opptre som et «hook», ved at lyden, i kraft 
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av å være unik og uvanlig, fremstår som distinkt for den aktuelle låten. Singer/songwriter Jane 

Siberry forklarer: «We always try to get things that become hooks themselves.... As soon as you 

hear that sound you think of that song. You have to use everything that way, creating hooks on 

every level» (Jane Siberry i et intervju fra tidsskriftet Music Technology, volum 2, nr. 11, 1988, 

sitert i Théberge 1997:195). Théberge antyder at et slikt «lyd-hook», når det blir assosiert med en 

låt, utgjør en så stor del av låten at den samme lyden eller en lignende lyd er nødt til å brukes for at 

en fremførelse skal virke autentisk. For at dette skal la seg gjennomføre ved liveopptredener, brukes 

ofte digital teknologi i form av synthesizere og samplere for å gjenskape lydene som opprinnelig ble 

skapt i studio (Théberge 1997:195). Slik jeg forstår det, vil en låt med en «sound» som fremstår 

som noe av det mest estetisk verdifulle ved låten, miste noe av sin estetiske verdi hvis den 

fremføres, eller spilles inn på nytt uten at musikkens «sound» blir forsøkt gjenskapt, eller i det hele 

tatt viet nok oppmerksomhet. Dette kan for eksempel skje ved at de opprinnelige lydene og 

lydkombinasjonene ikke brukes.

Oppsummering

For å oppsummere, har fremveksten av studioteknologi resultert i et annet syn på hva en produksjon 

kan være, samt, i mange tilfeller, gitt pop-produsenten en utvidet rolle. Pop-produsentens oppgaver 

innbefatter ofte å virke både som musiker, lydtekniker, komponist og arrangør, og han/hun blir 

dermed svært sentral i låtskrivingsprosessen. Det er ikke uvanlig at en produksjon uten vokal skapes 

først, og at tekst og melodi skrives og legges på denne senere. På denne måten legger produsentene 

sterke føringer for det melodiske innholdet til vokalen. Som det kommer frem i intervjuer med 

Chris Braide, Mich Hansen og Jonas Jeberg, skrives låter også ved at produksjonen utarbeides i 

samme prosess som vokalens tekstlige og melodiske innhold skapes. Prosesser som lydvalg, 

programmering og arrangering skjer altså som en integrert del i låtskrivingsprosessen. Å ha tilgang 

til en bred palett av lyder, og evnen til å velge ut, blande og kombinere disse lydene, er en svært 

viktig del av den moderne pop-produsentens virke. Disse egenskapene kan være en del av en 

produsents soniske signatur. Ut av sitatene fra Marcus Miller og Rodney «Darkchild» Jerkins, kan 

man anta at valg av lyder er noe sentralt i produksjons- og/eller låtskrivingsprosessen, og at det ikke 

er uvanlig at lydvalg skjer før f.eks. melodiske eller harmoniske idéer etableres. De enkelte lydene 

kan være «interessante» i selv, og fungere som såkalte «lyd-hook». 

Ifølge Goodwin, har bruken av tilgjengelig studioteknologi resultert i at rytmer og groove 

utgjør en sentral del av produksjonene. Slike innfallsvinkler til låtskriving, hvor fokuset er rettet 
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mot å forme låtens sound og groove, antyder at nettopp sound og groove er svært viktig i forhold til 

lytterens opplevelse av musikken, selv om det naturligvis vil variere fra låt til låt, fra person til 

person, hvilken situasjon lytteren befinner seg i og hvilken kultur han/hun tilhører.6

6 Se Snyders «Speculations about Schemas and Perception» (Snyder 2000:103) for en diskusjon rundt musikk-kultur, 
musikalsk erfaring og lyttestrategier fra et musikkognisjonsperspektiv.

22



Kapittel 2

Oppmerksomhet

I litteratur om låtskriving, fremstilles kommersiell suksess som målet en låtskriver streber mot. Selv 

titlene på bøkene antyder slike holdninger: The Craft and Business of Songwriting – a practical  

guide to creating and marketing artistically and commercially successful songs (Braheny 2006), 6 

Steps to Songwriting Success – Writing and Marketing Hit Songs (Blume 1999), How to be a Hit  

Songwriter - Polishing and Marketing Your Lyrics and Music (Leikin 1990). Det er ikke vanskelig å 

forestille seg at også pop-produsenter streber mot å skape «hits», ettersom dette har klare 

økonomiske fordeler, men hva er det som gjør at én låt blir en «hit» og en annen ikke? Ifølge noen 

av de nevnte bøkene om låtskriving, har en låts evne til å fange og holde på lytterens 

oppmerksomhet mye å si for dens hit-potensiale. Braheny skriver om viktigheten av dette for 

musikk rettet mot radiomarkedet: 

The competition between radio stations is fierce, particularly between those with similar formats. They're 
obsessed with preventing «dial outs». Once they have you tuned in, they don't want you to go away. 
Consequently, one of the most important requirements for music on the radio is that it holds the 
listener's attention (Braheny 2006:45). 

På et vis, er altså en låts hit-potensiale knyttet til interessebegrepet drøftet i kapittel 1. I Greg 

Hornes Teach Yourself Songwriting, begrunnes behovet for å fange lytterens oppmerksomhet med at 

en potensiell lytter lett lar seg distrahere, og raskt vil fokusere på noe annet enn musikken hvis ikke 

oppmerksomheten hans/hennes fanges. Horne stiller spørsmålet: «How are you going to grab this 

fleeting moment of attention, get the listener to stay with you and learn and love your song before 

they're distracted again a moment or two later?» (Horne 2006:26), hvorpå han svarer at en låt 

trenger et såkalt «hook», noe han blant annet definerer som det i musikken som først griper 

lytterens oppmerksomhet (loc. cit.). Også Odd Torleiv Furnes viser i sin doktorgradsavhandling 

Musical Memory, Attention, and the Hit, hvor han undersøker forskjeller mellom «hits» og «non-

hits» i repertoaret til det skotske «trad-rock»-bandet «Travis», at det er en sammenheng mellom en 

låts evne til å gripe lytterens oppmerksomhet og dens kommersielle suksess. (Furnes 2006). 

Som forklart i det forrige kapittelet, har pop-produsenten stor innflytelse i 

låtskrivingsprosessen, men hvordan kan hun/han øke produksjonens hit-potensiale ved hjelp av valg 

av lyder? I dette kapittelet skal vi se på hvordan interesseskapende lyder kan influere lytterens 

oppmerksomhet. For å gjøre det, er det imidlertid nødvendig å ha kjennskap til noen begreper 
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tilknyttet persepsjon av musikk.  

Teori

Noen sentrale begreper og perspektiver

Schema
Den menneskelige hukommelsen har flere måter å organisere minner på. En av disse måtene blir av 

Snyder kalt for «schema». Ettersom dette begrepet er rimelig sentralt i denne studien, har jeg valgt å 

«fornorske» uttrykket, og bruke det som et norsk substantiv av intetkjønn: Et schema, schemaet, 

flere schema, alle schemaene. Snyder definerer schema som organiserte sett med minner av 

sekvenser med hendelser eller fysiske situasjoner, med deres tidsmessige og romlige 

karakteristikker. Schema bygges opp etter hvert som man oppdager regelmessigheter i omgivelsene, 

og fungerer som abstrakte modeller av situasjoner, som kan sees på som en rekke idéer om hvordan 

ting vanligvis er. Disse gjør at man slipper å måtte studere hver detalj og dens mening i ulike 

situasjoner (Snyder 2000:95). På en måte, kan man si at situasjoner blir prosessert gjennom schema, 

skriver Snyder. Situasjoner blir «scannet» for kjennetegn, og det blir deretter valgt et passende 

schema for situasjonen. Hvis situasjonens detaljer sammenfaller godt med schemaet, vil 

oppmerksomheten flyttes i retning av de detaljene som ikke sammenfaller med schemaet. Dersom 

for mange detaljer ikke er i overensstemmelse med schemaets detaljer, vil enten et nytt og mer 

passende schema letes frem fra schema-repertoaret, et eksisterende schema vil modifiseres, eller et 

nytt vil dannes.

Habituering
Når persepsjon av øyeblikkets opplevelser ikke avviker fra forventningene man har til

situasjonen, oppstår noe Snyder omtaler som «habituation», eller på norsk: «habituering». 

Habituering oppstår når noe blir fullstendig «re-kognisert» – altså kognisert til det punkt at ingen ny 

informasjon er å hente i opplevelsen og at det da ikke lengre er nødvendig å gi opplevelsen 

oppmerksomhet eller prosessere den bevisst. Når habituering skjer, trer informasjonen ut av 

bevissthetens fokus og inn i dens perseptuelle og konseptuelle bakgrunn. Informasjonen fortsetter 

altså å bli prosessert i bevissthetens bakgrunn. Habituering skjer med de delene av omgivelsene som 
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er konstante og forutsigbare (ibid.:23-24). Videre peker Snyder på hvilken rolle habituering spiller i 

oppmerksomheten: «[...] habituation is one of the primary ways in which attention is structured: 

attention tends to move toward aspects of the environment that are not stable, constant or 

predictable» (ibid.:24). På denne måten blir oppmerksomheten brukt effektivt, slik at informasjon 

som forholder seg konstant slipper å bli prosessert på nytt. Dette gjelder, ifølge Snyder, primært 

«bottom-up»-drevet oppmerksomhet, der oppmerksomheten fanges av noe i den umiddelbare 

perseptuelle opplevelse, uten at hukommelsen er involvert (ibid.:28, 256). Begrepet «bottom-up» 

blir undersøkt ytterligere senere i dette kapittelet. 

Korttidshukommelsen er av begrenset kapasitet, og fenomenet som kalles habituering sørger 

for at informasjon som er blitt prosessert ferdig før, ikke prosesseres på nytt igjen. Snyder skriver at 

disse to faktorene satt sammen, leder til konklusjonen om at mennesket trenger en viss mengde 

forandring for å holde seg involvert i, og lære om, omgivelsene (Snyder 2000:209). Hva som 

oppleves som forandring er avhengig av kultur og kontekst. Snyder tydeliggjør dette ved å fortelle 

om hvordan hans møte med en annen kultur tilførte et velkjent musikkstykke nytt innhold: 

[...] for nearly six months, I listened to almost nothing but North Indian Khyal singing, music whose intricate 
intonation structure includes many small pitch slides and ornaments. I remember very clearly the first time I 
listened again to Western music, a recording of a Beethoven string quartet [...]. Although I had listened to this 
particular recording many times in the past, it was newly alive with details of intonation I had never really 
heard before (loc. cit.). 

Snyders nye møte med Beethoven-innspillingen bar altså preg av en annen «oppløsning» i 

lyttingen, og som en følge av dette, oppdaget han nye nyanser i det som tidligere ble oppfattet som 

det samme. I sitt møte med en annen kulturs musikk, gjennomgikk Snyder det psykologen James J. 

Gibson beskriver som en «perceptual learning process». Gibson ser på all kunnskap som tilegnet 

gjennom persepsjon. Gjennom perseptuelle læringsprosesser modnes kunnskapen om verden rundt 

oss ved at vi blir mer sensitive overfor detaljer, og oppdager aspekter ved situasjoner vi ikke har 

lagt merke til før. Perseptuell læring kan altså forbedre vår evne til å skille mellom subtile 

variasjoner (Zeiner-Henriksen 2010:127-128). Som Snyder forklarer i sitatet, var det spesielt 

detaljer ved intonasjon han ble sensitiv til. 

Saliens
«Salience» er et sentralt begrep i litteraturen om oppmerksomhet. Oxforddictionaries.com definerer 

begrepet som: «Most noticeable or important» (http://oxforddictionaries.com). Begrepet kan altså 

ha to ulike betydninger. Hvis noe er «salient» i betydningen «most noticeable», betyr det at det er 

25

http://oxforddictionaries.com/


egenskaper ved dette «noe» som gjør at det lett legges merke til. Denne betydningen av begrepet 

blir forklart i Corsinis definisjon av «Salience» i The Dictionary Of Psychology: «Distinctness. A 

property of certain items in the environment that draws attention of people» (Corsini 2002:858). 

Den andre betydningen av «salience» har med «viktighet» å gjøre. Furnes antyder at denne 

betydningen av begrepet brukes om hendelser som er stabile og forventede (Furnes 2006:55). Disse 

ulike betydningene av begrepet brukes i litteratur om oppmerksomhet, om hendelser som fanger 

oppmerksomheten, i betydningen «most noticeable», og i betydningen «viktighet», om hendelser 

som vies oppmerksomhet i kraft av å være forventede. 

Ettersom en stor del av dette kapittelet omhandler fanging av oppmerksomheten, kommer 

jeg til å bruke begrepet «salience» i den første betydningen («most noticeable») hvis ikke annet er 

spesifisert. Jeg har ikke kommet over noen norske ord med samme betydning som det engelske 

uttrykket «salience», derfor har jeg besluttet å «fornorske» begrepet slik at det blir lettere å 

anvende. Jeg kommer til å behandle det som et norsk ord, og bytte ut endingen i «salience» med en 

«s», slik at det blir «saliens», og å bruke begrepet i sin adjektivform, «salient», som om det var et 

norsk uttrykk.

Mønster- og stimulusdrevet oppmerksomhet
I forskning på visuell oppmerksomhet, mener mange det er nyttig å skille mellom frivillige og 

ufrivillige oppmerksomhetsprosesser, hvor frivillige prosesser har å gjøre med lytterens 

forventninger og en forutseende type oppmerksomhet, og den ufrivillige prosessen har å gjøre med 

at oppmerksomheten kan fanges ved at distinkte stimuli «trekker» oppmerksomheten mot seg. 

Skillet mellom disse prosessene er ikke like tydelig i litteraturen om auditiv oppmerksomhet, men 

forventninger og fanging av oppmerksomhet er imidlertid like viktige tema her som i visuell 

oppmerksomhet (Jones 2001:192-198). 

I mye forskning på auditiv oppmerksomhet benyttes sekvenser av lydlige hendelser som 

strekker seg ut over et lengre eller kortere tidsmessig område. Begrepet «auditory sequence 

monitoring» brukes om situasjoner hvor noen lytter til slike sekvenser. Som Mari Riess Jones 

påpeker, har slike situasjoner likheter med lytting til f.eks. tale og musikk (ibid.:196-197). 

Forventninger i «auditory sequence monitoring», er ifølge henne, sammenbundet med hvordan 

elementene innad i sekvensen står i forhold til hverandre. Sentrale konsepter i forhold til dette, er 

det hun kaller for «pattern-directed attending» (ibid.:198), hvor oppmerksomheten styres av 

lytterens forventninger, og «stimulus-driven attending», hvor det er noe i den umiddelbare 

perseptuelle opplevelsen, det eksterne stimulus, som fanger lytterens oppmerksomhet (ibid.:202). 
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Hendelser som havner i oppmerksomhetens fokus som følge av «pattern-directed attending», vil 

kunne betegnes som saliente ved at de er av «viktighet». Hendelser som fanger oppmerksomhet 

som følge av «stimulus-driven attending», vil kunne beskrives som saliente i betydningen «most 

noticable». 

I tråd med Jones diskuterer Furnes hvordan saliente (i begge betydningene av ordet) 

hendelser persiperes med høynet oppmerksomhetsfokus, og foreslår en differensiering mellom at 

oppmerksomheten blir «attracted» og «directed» (Furnes 2006:55). Dette er et godt poeng, da det 

kan være nyttig å skille mellom at hendelser havner i oppmerksomhetens fokus som følge av 

«stimulus-driven attending» og «pattern-directed attending». Jeg vil imidlertid benytte ordene 

«fange» og «styre» i en slik differensiering. Man kan altså skille mellom at oppmerksomheten 

fanges og styres.

Ved «pattern-directed attending», styres oppmerksomheten av forventninger til situasjonen. 

Til forskjell fra visuell oppmerksomhet, der f.eks. objekter i et rom kan vies oppmerksomhet 

uavhengig av tidsmessige begrensninger, må man ved lytting til lydsekvenser, som Jones skriver, 

«attend at the right time» (Jones 2001:200). Jones foreslår at oppmerksomhetens fokus justeres slik 

at det synkroniseres med tempoet til anslagene til hendelsene i sekvensen, og at oppmerksomheten 

på den måten styres mot hendelsenes tidsmessige plasseringer. Denne synkroniseringen skjer ved 

hjelp av forventninger til situasjonen. Forventningene er basert på innholdet i lydstrømmen, blant 

annet forholdene mellom hendelsenes tonehøyde og hendelsenes tidsmessige plassering (Jones 

2001:200). Jones påpeker at måten oppmerksomhetens «tempo» synkroniseres med lydsekvenser 

på, har mye å gjøre med tidsmessige forhold mellom lydsekvensens elementer: «It is conceivable 

that people use consistent time relationships in [...] sequences to pace attending and that a temporal 

expectancy represents an extrapolation of this pace» (Jones 2001:207). Eksperimentelle funn, 

foreslår at auditive hendelser i rytmiske sekvenser plassert på «forventede» steder, som rytmiske 

aksenter, lettere vies oppmerksomhet enn hendelser som opptrer på mindre forventede steder (Jones 

2001:201, 215-216). Oppmerksomhetens fokus styres altså mot tidsmessige punkter der det 

forventes at noe skal skje. Hvordan enkeltlyder influerer denne prosessen blir utforsket ytterligere i 

kapittel 3, i forbindelse med Jones' «entrainment theory». Videre i dette kapittelet skal enkeltlyders 

oppmerksomhetsfangende egenskaper granskes. 

Når oppmerksomheten fanges, kan dette sies å skje ved stimulusdrevet oppmerksomhet 

(Jones 2001:202). Dette skjer ved at det er noe i det eksterne stimulus som avviker fra den 

konteksten den forekommer i (Jones 2001:205). I det følgende skal ulike aspekter ved 

oppmerksomhetsfanging legges frem.
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Perseptuell og konseptuell saliens
Generelt sett, vil en hendelse fange oppmerksomheten hvis den innehar én eller flere kvaliteter som 

får den til å skille seg ut fra den umiddelbare perseptuelle opplevelsen, eller som gjør at den, i større 

eller mindre grad, avviker fra lytterens forventninger. En hendelse i «auditory sequence 

monitoring», kan fange oppmerksomheten på flere måter. Snyder skriver: «From all of the possible 

objects and events in our perception at any given moment, we tend to foreground the most 

perceptually and conceptually novel or important to us» (Snyder 2000:103, kursivert i originalen). 

Perseptuelle og konseptuelle uvanligheter er altså to forskjellige ting, men hva er det egentlig som 

skiller disse? Disse kategoriene kan relateres til såkalte «bottom up» og «top down»-prosesser. 

«Top-down»-drevne prosesser er informasjonsprosessering som involverer hukommelsen 

(ibid.:256), og innbefatter også de schemaene situasjoner prosesseres gjennom. «Bottom-up»-

drevne prosesser er, ifølge Snyder, informasjonsprosessering på det perseptuelle nivå (loc. cit.), og 

har å gjøre med den umiddelbare perseptuelle opplevelse (ibid.:265). Snyder peker på forskjellen 

mellom perseptuell og konseptuell saliens, i det han omtaler subjektive forskjeller ved persepsjon av 

musikk: 

Although it is certainly true that in some sense, the acoustical stimulus is «the same» for different simultaneous 
listeners, because there is much more information than awareness can handle at any given time, the perceptions 
of the respective listeners are selective and partly driven by their repertoires of schemas. This would be 
especially true in the case of experienced listeners. Inexperienced listeners would tend to have a more «bottom-
up» perspective, that was more directly dependent on perceptually novel features in the music, such as 
unusually loud moments, large shifts in timbre, and so forth (Snyder 2006:103-104). 

For at en konseptuelt salient hendelse i musikken skal kunne fange lytterens oppmerksomhet, 

fordrer det selvsagt at lytterens repertoar av schema inneholder schemaet hendelsen avviker fra. Slik 

jeg forstår Snyder, vil en «uerfaren» lytter betegnes som «uerfaren» på grunn av sitt mangelfulle 

repertoar av schema. Lytteren vil da ha et «bottom up»-perspektiv, fordi hendelsene som for mer 

«erfarne» lyttere fremstår som saliente, ikke oppleves gjennom disse schemaene. Lytteren vil da 

heller fokusere på de perseptuelt saliente hendelsene i musikken. 

Fanging av oppmerksomheten
Ifølge Jones, er forskning på oppmerksomhetsfanging i «auditory sequence monitoring» noe 

mangelfull. For å kunne emulere oppmerksomhetsfanging i «auditory sequence monitoring» i et 

eksperiment, er det noen forholdsregler som må overholdes. Man må passe på at lytteren 

responderer på en auditiv hendelse som fanger oppmerksomhet, men man bør også kunne granske 
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hvordan lytteren responderer på den samme auditive hendelsen hvis en fjerner den distinkte 

kvaliteten ved hendelsen man antar er ansvarlig for hendelsens «tiltrekningskraft». På den måten 

kan man sammenligne hvordan lytteren responderer på den auditive hendelsen, og slik undersøke 

den distinkte stimulusens oppmerksomhetsfangende egenskaper. Det er også nødvendig å se til at 

den distinkte stimulusen man går ut ifra kan fange oppmerksomheten til lytteren, ikke er relevant 

for lytteprosessens oppgave (Jones 2001:205). Dette er nødvendig for å forsikre at 

oppmerksomhetsfangingen som observeres ikke er påvirket av oppgaven, men av den distinkte 

stimulusen som forårsaker det automatiske «rykket» mot den aktuelle auditive hendelsen. En 

oppgave kan for eksempel være å sammenligne en tonehøyde med en annen, hvor tonehøydene er 

skilt fra hverandre i tid, med annen stimulus til stede i mellomtiden. Forskning på dette området er, 

ifølge Jones, mangelfull, fordi disse retningslinjene sjelden følges (loc. cit.). 

Basert på ulike studier av «auditory sequence monitoring», presenterer Jones noen viktige 

poenger relatert til oppmerksomhetsfanging. Hun forklarer at man har lett for å legge merke til 

elementer som skiller seg ut fra omgivelsene på forskjellige måter. For eksempel har distinkte toner 

i musikalske sekvenser lett for å fange oppmerksomhet. Slike toner blir gjerne kalt aksentuerte, og 

blir ofte strategisk distribuert av komponister og utøvere slik at de på den måten kan manipulere 

lytterens oppmerksomhet. Generelt sett er lyders oppmerksomhetsfangende egenskaper avhengig av 

konteksten de forekommer i. Dersom konteksten består av elementer som er relativt like hverandre, 

vil et element som skiller seg fra de andre fremstå som oppmerksomhetsfangende. Jo mer et 

element ligner på de andre i konteksten, jo mindre vil det bli lagt merke til (Jones 2001:205). 

Jones skriver at en enkelttones potensiale til å fange oppmerksomhet, er avhengig av 

hvordan lytteren reagerer på konteksten. Hvis lytteren opplever at den aktuelle tonen «passer» 

sammen med de andre tonene i konteksten og/eller bekrefter lytterens forventning rundt sekvensens 

struktur, er det mindre sannsynlig at tonen vil bli lagt merke til, og opplevd som en distinkt 

hendelse. Tonen vil da sannsynligvis oppleves som en integrert del av sekvensen (loc. cit.). 

Som nevnt, bruker Jones aksentuerte toner som eksempler på hendelser som kan fange 

oppmerksomhet. Disse vil virke oppmerksomhetsfangende fordi de avviker fra konteksten, som for 

eksempel kan være en melodi hvor de fleste tonene ikke er aksentuerte. En tone med aksent blant 

mange toner uten den samme aksenten, vil altså skille seg ut, og dermed være 

oppmerksomhetsfangende. Jones skriver ikke nøyaktig hva hun mener med aksent, annet enn at det 

er noe som komponister og utøvere har kontroll over. Jeg antar det kan være snakk om aksent slik 

Snyder beskriver det: «A rhythmic event or beat that has more weight than, and stands out from, 

surrounding events» (Snyder 2000:255). Denne beskrivelsen antyder at det som gjør at noe er 

aksentuert, er at dette «noe» skiller seg ut fra konteksten. Slike aksenter kan gjøre seg gjeldende i 
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mange dimensjoner ved musikken, slik Snyder foreslår i sin beskrivelse av det han kaller 

«phenomenal accent»: «Phenomenal accents are created whenever any event stands out from the 

musical surface by being sufficiently different from the events immediately surrounding it» (loc. 

cit.). 

Som Jones skriver, kan komponister, arrangører og utøvere distribuere aksenter i musikken. 

Komponisten og/eller arrangøren kan f.eks. gjøre dette ved å bruke aksenttegn over eller under den 

aktuelle noten. Normalt sett vil en utøver som fremfører en note med f.eks. marcato-tegn, spille 

denne på en annen måte enn noter med annen, eller uten, aksent. Dette kan være hørbart f.eks. ved 

at klangfargen endres, attacket høres annerledes ut og/eller ved at nivået blir sterkere. Det er altså 

slike kvaliteter som gir tonen dens oppmerksomhetsfangende kvaliteter, og ikke tonehøyden i seg 

selv. Det er imidlertid ingenting i veien for at tonehøyde også kan være et 

oppmerksomhetsfangende parameter. Som antydet i Snyders beskrivelse av «phenomenal accent», 

kan alle tenkelige parametre som får en hendelse til å være forskjellig fra sine omgivelser, være 

oppmerksomhetsfangende. En lys tone i en melodi primært bestående av dype toner, vil altså være 

oppmerksomhetsskapende i kraft av å være en «phenomenal» aksent. 

Kontekst
Om en hendelse evner å fange oppmerksomheten til en lytter, er, som Jones påpeker, fullstendig 

avhengig av kontekst: «[...] it is the 'out-of-context' sounds in sequences that tend to grab attention» 

(Jones: 2001:208). Ifølge oxforddictionaries.com, kan «context» defineres som: «The circumstances 

that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully 

understood». I forbindelse med fanging av oppmerksomheten, kan kontekst sees på som det vi 

forstår den saliente hendelsen/kvaliteten igjennom. Som nevnt tidligere, kan man skille mellom «top 

down» og «bottom up»-typer av oppmerksomhetsfanging. I den førstnevnte typen utgjøres kontekst 

av lytterens schema for situasjonen. Der detaljer ved situasjonen passer dårlig overens med den 

aktuelle situasjonens schema, blir oppmerksomheten fanget av disse (Snyder 2000:96). Snyder gir 

eksempler på noen sentrale schema man vanligvis benytter seg av ved lytting til musikk:

[...] systematic and categorical aspects of music that relate to details of the music within particular pieces, such 
as tuning systems, metrical organization, scales of duration, and organization of instrumental sounds into 
families of instruments, would also qualify as schemas. [...] We also develop expectations within a particular 
piece, based on previous events in that piece (ibid.:102). 

Schema tilknyttet musikk, kan altså ha å gjøre med flere dimensjoner ved musikken, tilknyttet f.eks. 

metrum, intonasjonssystem, musikalsk form og stilmessige konvensjoner. Det er slike schema som 
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utgjør konteksten oppmerksomhetsfangende hendelser avviker fra. For eksempel vil en «sur» tone 

virke salient på grunn av at tonehøyden ikke stemmer overens med lytterens schema for 

intonasjonssystem, og den «sure» tonen vil dermed skille seg ut ifra konteksten, som da består av 

temperert stemte toner. På samme måte vil et stilmessig uvanlig element som en «trance-synth» i en 

jazztrio fange lytterens oppmerksomhet på grunn av at lytteren har et schema for hvilke 

instrumenter som vanligvis er å finne i en jazztrio. Ved lytting til musikk vil mange schema være 

aktive samtidig (Bregman 1994:402). 

Oppmerksomhetsfanging som er «bottom up»-orientert har å gjøre med den umiddelbare 

perseptuelle opplevelse. Bregman omtaler denne typen «bottom up»-organisering av perseptuell 

input som «primitive organization». Ordet «primitive» bruker han for å indikere at prosessen er 

«simpler, probably innate, and driven by the incoming acoustic data» (ibid.:397). Snyder skriver at 

for å overleve, må alle organismer redusere den voldsomme mengden tilgjengelig informasjon, og 

velge ut informasjonen som er mest relevant for organismens overlevelse (Snyder 2000:81). Ut ifra 

dette, kan man anta at lyder som assosieres med fare har oppmerksomhetens høyeste prioritet. 

Sterke og skarpe lyder vil altså lett fange oppmerksomheten, da slike lyder kan signalisere fare som 

befinner seg nære lytteren.  

I Jones' eksempel hvor aksentuerte toner i en kontekst bestående av en melodisk frase 

tiltrekker seg oppmerksomhet, blir oppmerksomheten fanget som følge av en «bottom up»-prosess, 

ettersom de aksentuerte tonene vil skille seg ut fra konteksten ved at f.eks. klangfarge, volum og 

attack er annerledes. Disse kvalitetene avviker ikke fra konteksten gjennom et schema, men ved at 

de fremstår som distinkte i den umiddelbare perseptuelle strømmen av akustisk informasjon. Også 

Snyder antyder at slike egenskaper ikke er konseptuelt saliente, men perseptuelt saliente. Ifølge 

ham, er egenskaper som forandring i klangfarge og nivå, eksempler på slike perseptuelt saliente 

egenskaper i musikk (Snyder 2000:104). 

I en produksjon, kan det tenkes at en lyd med en fremtredende plass i lydbildet, for 

eksempel ved at den er volummessig sterkere og/eller har et rikere spektralt innhold enn de andre 

elementene i lydbildet, vil fremstå som perseptuelt salient, og derfor ha større sjanse for å fange 

lytterens oppmerksomhet enn de andre elementene i produksjonen som ikke er like fremtredende. 

En hendelse i et stykke musikk kan fange oppmerksomhet både som følge av «top down» og 

«bottom up»-prosesser samtidig, slik at hendelsen både er perseptuelt og konseptuelt salient, ved at 

hendelsen f.eks. er volummessig sterkere enn kontekstens andre elementer, samtidig som den er 

stilmessig uvanlig. 
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Oppsummering

For å oppsummere, kan man altså skille mellom at hendelser er konseptuelt og perseptuelt saliente. 

Oppmerksomheten tiltrekkes av de aspektene ved en situasjon som i minst grad er i 

overensstemmelse med det valgte schema. Hvis en hendelse på en eller annen måte skiller seg ut fra 

konteksten den forekommer i, har denne hendelsen lett for å havne i oppmerksomhetens fokus. 

Konseptuell kontekst involverer minne og schema, og kan befinne seg på mange ulike nivåer, fra 

f.eks. musikken på et mikronivå, hvor den konseptuelle konteksten kan være musikkens metriske 

rammeverk, eller tonalitet, til et nivå som innbefatter lytterens forventninger til musikkens form, 

musikernes spillestil eller bandets instrumentsammensetning. Ved lytting til musikk, benyttes flere 

schema samtidig. Dette sies å være en «top-down»-drevet prosess, da det involverer hukommelsen. 

Oppmerksomheten kan også fanges som følge av «bottom-up»-drevne prosesser. Dette skjer 

hvis en hendelse skiller seg ut fra den umiddelbare perseptuelle opplevelsen, ved å være f.eks. 

skarp, eller av sterkt volum i forhold til de andre hendelsene i lydstrømmen. Perseptuelt saliente 

hendelser avviker, i motsetning til konseptuelt saliente hendelser, fra den umiddelbare perseptuelle 

opplevelsen, og ikke fra schema. En enkelt hendelse kan avvike, eller være i henhold til flere 

schema samtidig, og eventuelt også fremstå som perseptuelt salient, ved at hendelsen skiller seg ut i 

lydstrømmen, ved å f.eks. være av høyt volum i forhold til de andre elementene i konteksten.  
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Analyse

«I Kissed A Girl» 

- Analyse av synthbasslyden og dens plass i konteksten

Vi har nå fått et innblikk i noen sentrale aspekter ved hvordan oppmerksomheten fungerer og hva 

det er som gjør noen hendelser saliente og andre ikke, i den kontekst de forekommer i. Spørsmålet 

jeg nå skal forsøke å besvare, er på hvilken måte enkeltlyder i pop-produksjoner evner å fange 

lytterens oppmerksomhet. Jeg skal i det følgende benytte teorien som har blitt presentert i dette 

kapittelet i en analyse av Katy Perrys «I Kissed A Girl» (One Of The Boys, 2008). Fokuset vil bli på 

én såkalt interesseskapende lyd. Som antydet i starten av dette kapittelet, er en låts evne til å gripe 

og holde på lytterens oppmerksomhet, noe av det som gjør en låt til en «hit». Analyseobjektet, «I 

Kissed A Girl», kan i aller høyeste grad sies å være en hit, da den fra juni til september 2008, lå hele 

fjorten uker blant de øverste ti på den amerikanske Billboard «Hot 100»-listen,7 syv av disse ukene 

som nr. 1. Hvis det er slik at denne låten har en spesiell evne til å gripe og holde fast ved lytterens 

oppmerksomhet, har dette sannsynligvis med flere ting enn de enkelte lydene i produksjonen å 

gjøre, for eksempel låtens tekstlige innhold, form, melodi og groove. Denne analysen har imidlertid 

som formål å undersøke hvilken effekt ett element i produksjonen har på lytterens oppmerksomhet. 

«I Kissed A Girl» er en låt skrevet av Lukasz «Dr. Luke» Gottwald, Martin Karl «Max 

Martin» Sandberg, Cathy Dennis og Katy Perry. Låten er produsert av Gottwald og gitt ut som 

singel i mai 2008. Produksjonen kan karakteriseres som en krysning mellom kontemporær pop-

produksjonsteknikk og et sound dominert av elementer tradisjonelt tilknyttet rock. Den er 

hovedsakelig satt sammen av flere lag med elgitarer med vreng, trommer, bassgitar, synthbass og 

vokal. Trommene er sannsynligvis programmerte, og er satt sammen av trommesamples som høres 

ut som «ekte» trommeslag, det vil si at de høres ut som om de kan ha blitt spilt av en trommeslager 

på et trommesett. Jeg vil karakterisere trommene som «punchy», tydelige og «tighte». Det kan virke 

som om akkompagnementet er spilt av et rockeband, men det er imidlertid en «ryddighet» og en 

«stramhet» som oftere er å finne i pop-produksjoner enn i rockeproduksjoner. Det at jeg opplever 

produksjonen som «stram» og «ryddig», kan antakeligvis ha noe å gjøre med måten Gottwald 

manipulerer lydopptakene på. I en video fra en såkalt «master session», forklarer han at han ofte 
7 «Billboard Hot 100» er en ukentlig oppdatert liste over de mest populære låtene, uansett sjanger, rangert blant annet 

ut ifra hvor ofte låtene har blitt spilt på radio, hvor ofte låtene har blitt streamet gjennom f.eks. Spotify, og hvor 
mange eksemplarer av singelen som har blitt kjøpt, både fysiske eksemplarer og nedlastninger. Listen illustrerer kun 
låtenes popularitet i USA (Billboard.com) [lesedato: 26.04.2011].
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redigerer svært mye på opptakene. Han benytter også programmet «VocAlign», hvis primære 

oppgave er å gjøre opptak som allerede er temmelig like hverandre, enda mer like.8 Hvis det f.eks. 

er gjort flere opptak av den samme vokallinjen, kan «VocAlign» analysere ett av dem, for så å 

analysere og behandle de andre vokalopptakene slik at de ligner mer på dette. På den måten får man 

flere opptak som «smelter» lett sammen i miksen. Denne prosessen fungerer også fint på andre 

lydkilder, som f.eks. gitar. Det kan godt hende Gottwald har brukt nettopp denne på gitarene i «I 

Kissed A Girl» for å oppnå den fyldige sounden man får ved å dubbe gitarer, uten å tilføre lydbildet 

unødig «rot» eller «støy», noe opptak som ikke er tilstrekkelig like ofte kan resultere i.

Noe av det jeg opplever som mest oppsiktsvekkende og interessant ved produksjonen, er 

synthbasslyden som brukes i refrenget. Jeg kan imidlertid ikke finne noen anmeldelser av singelen 

som så mye som nevner denne. Slik jeg ser det, skyldes det ikke at basslyden er uviktig i 

produksjonen, men at de aller fleste anmeldelser har prioritert å omtale låtens tekstlige innhold, som 

mange vil si er noe kontroversielt. I en diskusjon på et nettforum for musikkproduksjon og 

lydteknikk, gearslutz.com, kommer det imidlertid frem at flere opplever basslyden som 

oppsiktsvekkende, og «viktig» for produksjonen. Brukeren «Butterfly» skriver: 

For me the genius is in the chorus with all that space for the vox and bassline, not what one is expecting […]. I 
played the song to my girlfriend recently and kind of used her as a guinea pig, not really her kind of thing, but 
she loved it, and after a bit of pushing and teasing, getting her to think outside of her usual box, I concluded 
that the things that grabbed her attention were the mix/production elements, such as the sparce [sic] chorus 
with big club bass, the formant shifting on the [vocals] and the cut off ending.9

Ifølge «Butterfly», er synthbassen noe av det som tiltrekker lytterens oppmerksomhet i låten. Han 

eller hun sier imidlertid ikke så mye om hvorfor den tiltrekker oppmerksomheten, annet enn at den 

er «stor», og at den gjør sin inntreden i en del av låten som bryter med lytterens forventninger. To 

andre brukere peker på andre aspekter ved synthbassen som, for dem, fortoner seg som viktige i 

produksjonen: basstonenes funksjon i harmonikken og lydens popularitet i samtiden:

«confooshus»: Production-wise that song is incredible. I can't believe how good the vocals sound. And the 
track... With that chorus bass line staying on the same note while the guitars do the changes.

«2nd order»: This song is also capitalizing on the electro trend off the chorus with the obvious saw/square 
synth bass, [...] whoever [produced the song] definitely knows the trends well. 

8 «Watch new ASCAP EXPO video highlights: Master Session with Dr. Luke»: 
http://wecreatemusic.ascap.com/expo/post/Watch-new-  ASCAP-EXPO-video-highlights-Master-Session-with-Dr-  
Luke.aspx [sett 09.12.2010].

9 «Proof that a lot of us are wrong»: http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/304835-proof-lot-
us-  wrong.html   [lesedato 29.03.2011]
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Bruker «Lee Knight» gir helt enkelt uttrykk for at lyden, for han eller hun, er verdifull i 

produksjonen: «The pedal tone bass is way cool. The distorted voice... hell, the distorted everything 

is cool». Disse fire individene, antyder alle at synthbassen er viktig i produksjonen. Årsaken til at 

elementet fremstår som viktig, er imidlertid ikke entydig, ettersom de, i sin omtale av synthbassen, 

legger vekt på forskjellige aspekter ved den. I det følgende avsnittet skal jeg forsøke å legge frem 

noen sider ved synthbassens funksjoner i arrangementet og forklare hvorfor de bidrar til at 

synthbassen kan oppleves som salient. 

Funksjon i arrangementet

Harmonisk kontekst
Som brukeren «confooshus» bemerker, fremstår synthbassen som oppsiktsvekkende i refrengets 

første åtte takter, ettersom den bryter med akkordprogresjonen antydet av gitarene, ||:Am | C | Dm | 

F, Em :||. Synthbassen ytrer kun tonen «A» i de åtte første taktene av refrenget, før også den tar del i 

akkordprogresjonen antydet av gitarene. I disse åtte taktene kan man oppleve en friksjon mellom 

synthbassen og gitarene, eller i alle fall at akkordprogresjonen som tonene i gitarene, vokalen og 

synthbassen utgjør til sammen, er noe uvanlig i en slik kontekst: ||:Am | C/A | Dm/A | F/A, Em/A :||. 

Jeg vil foreslå at en av grunnene til at synthbassen av flere oppleves som viktig i produksjonen, kan 

være at den alene er ansvarlig for at akkordprogresjonen oppleves som uvanlig, ettersom tonen «A» 

i bassregisteret ikke ytres av noen andre elementer i arrangementet. Ettersom teksturen i verset blant 

annet består av en repetitiv groove som ytrer denne akkordprogresjonen: ||:Am | Hmb5, C | Dm | F, 

Em :||, som er temmelig lik akkordprogresjonen ytret av gitarene i refrenget, kan det tenkes at 

lytterens forventninger blir brutt i refrenget, når synthbassen ikke innordner seg den etablerte 

akkordprogresjonen. Hvis man ser på akkordprogresjonen antydet av gitarene og vokalen som en 

«harmonisk kontekst», kan synthbassen i de åtte første taktene oppleves som et konseptuelt salient 

element som avviker fra denne konteksten, før den, i refrengets resterende åtte takter, ytrer 

grunntonene i akkordene og dermed er i overensstemmelse med den «harmoniske konteksten». Det 

kan altså tenkes at lytterens oppmerksomhet fanges av synthbassens anslag i en «top-down»-drevet 

prosess, på grunn av at dens tilstedeværelse i konteksten bidrar til at lytterens forventninger brytes. 
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Synthbassens plass i grooven
Synthbassanslagene kommer på det som oppfattes som grunnpulsens slag, det vil si på groovens én, 

to, tre og fire.10 Sammenlignet med grooven i versene, er pulsslagene i refrenget mye «tyngre» 

artikulert. Dette kan man se i intensitetskurvene og sonogrammene i figur 1.  

10 Det er uklart om synthbassen er til stede ved det første slaget i refrenget. Hvis den er til stede er tonen iallefall ytret 
ved svakt volum, så svakt at den i stor grad lar seg maskere av gitarene og symbalen som klinger ut.
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Som vi ser, er grunnpulsen i verset (a) tydeliggjort ved små mørke felt i sonogrammet, og relativt 

spisse topper i intenstitetskurven. Det er altså trommeanslagene som artikulerer pulsen tydeligst. 

Også i refrenget (b) ser det ut til at det er trommene som artikulerer grunnpulsen med størst 

intensitet. I tillegg forekommer synthbassen samtidig som basstromma og skarptromma på 

grunnpulsens slag, og tilfører energi og «strekker ut» disse slagene. Det er en viss lengde på tonene 

synthbassen ytrer, noe som er tydelig både i intensitetskurven og sonogrammet av refrenget (b). Fra 

verset til refrenget, forandrer intensitetskurven form ved at «toppene» som reflekterer trommenes 

attack, etterfølges av at kurven «holdes» en liten stund før den daler. Der grunnpulsen i verset (a) er 

synlig i sonogrammet i form av små mørke felter nederst i bildet, er grunnpulsen i refrenget (b), 

tydelig artikulert langs større deler av frekvensspekteret, samt at hvert anslag ser ut til å være av 

lengre varighet. Med andre ord, resulterer synthbassens tilstedeværelse i refrenget (b) i at anslagene 

i groovens grunnpuls er klanglig representert langs et større frekvensspekter enn i verset (a), samt at 

anslagene oppleves som mer utstrakte hendelser. 

I refrenget (b), er det er også en større kontrast i energi mellom den tidsmessige plasseringen 

hvor man finner groovens taktslag, og rommet mellom disse, enn det det er i verset (a). Alt dette 

bidrar til at groovens taktslag oppleves som mer intense og fremtredende i refrenget enn i verset, 

noe som gjør at lytterens følelse av groove forandres mellom disse to delene. Denne forskjellen i 

groovefølelse fra verset til refrenget, kan observeres blant annet i en liveopptreden av «I Kissed A 

Girl», hvor Katy Perrys gyngende kroppsbevegelser i verset fremhever skarptrommen på slag to og 

fire, mens hun i refrenget går over til en heftigere gyngende bevegelse som ser ut til å fremheve alle 

grunnpulsens slag.11 

Teksturen i arrangementet går fra å artikulere en åttendedelstriolpuls i verset, til å primært 

artikulere grunnpulsen i refrenget, der synthbassen er et av elementene som gjør dette tydeligst. Den 

er altså ikke bare viktig i arrangementet sett i lys av harmonikken, men bidrar også i stor grad til at 

grooven oppleves på den måten den gjør. 

Som nevnt tidligere i dette kapittelet, i forbindelse med mønsterdrevet oppmerksomhet, 

antyder eksperimentelle funn presentert i Jones' artikkel «Temporal Expectancies, Capture, and 

Timing in Auditory Sequences», at hendelser plassert ved «forventede» tidsmessige punkter i 

lydsekvenser, vies mer oppmerksomhet enn hendelser plassert på mindre forventede steder. 

Eksempler på slike «forventede» punkter er rytmisk stabile punkter (Jones 2001:201, 215-216). I 

tråd med dette, kan det tenkes at synthbassen i «I Kissed A Girl» kan beskrives som salient i 

betydningen «viktighet», ettersom den har sine anslag på hovedpulsens fire slag. Synthbassen har 

altså lett for å havne i oppmerksomhetens fokus, ikke bare på grunn av saliente, i betydningen 

11 «Katy Perry – I Kissed a Girl (LIVE)»: http://www.youtube.com/watch  ?v=kDebwTnsud0   [sett 29.03.2011]

38

http://www.youtube.com/watch?v=kDebwTnsud0
http://www.youtube.com/watch


«most noticeable», kvaliteter ved lyden, men også på grunn av at det er høyst forventet at noe skal 

skje på grunnpulsens fire slag. Oppmerksomheten styres altså lett mot synthbassens anslag. 

Kontrast fra vers til refreng
«Gearslutz»-brukeren «Butterfly» skriver at det han finner «genialt» med produksjonen er at 

forventningene brytes i det refrenget starter, på grunn av det har: «[...] all that space [...]».12 Slik jeg 

forstår «Butterfly», oppleves refrenget som «åpent» på grunn av refrengets noe sparsomme 

arrangement. Som tydeliggjort i transkripsjonene i figur 2 og 3, er det langt flere elementer til stede 

i verset enn i refrenget. I verset er det blant annet flere elgitarer som spiller linjer bestående av 

åttendedelstrioler, en elgitar som markerer slag to og fire, og mot slutten, lyden av en elgitar som, 

sammen med en reversert «crash», gradvis fyller opp lydbildet ytterligere, noe sonogrammet viser 

svært tydelig. I det refrenget starter, avløses versets oppfylte lydbilde av en «crashlignende» lyd, 

som «lukker seg» ved at dens frekvensmessige «topp» gradvis føres fra toppen av frekvensskalaen 

og nedover. Elementene som gjorde versets tekstur tett, har i refrenget blitt byttet ut med færre 

elementer som ikke opprettholder denne teksturen. Disse elementene konsentrerer energien primært 

rundt grunnpulsens slag. Der teksturen i verset kan beskrives som en jevn lydstrøm som 

kontinuerlig fyller opp lydbildet, er refrenget preget av færre, men markante hendelser.  

12 «Proof that a lot of us are wrong»: http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/304835-proof-lot-
us-  wrong.html   [lesedato 29.03.2011].
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Figur 2. Transkripsjon og sonogram av de fire siste taktene av verset, før refrenget starter. 
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Figur 3. Transkripsjon og sonogram av de fire første taktene av refrenget. 

En arrangementsmessig konvensjon i popmusikk, er at lydbildet blir «større» og mer intenst i det 

refrenget gjør sin inntreden. Dette oppnås f.eks. ved å legge til flere elementer i refrenget enn i de 

andre delene av låten. Dette skjer imidlertid ikke i «I Kissed A Girl». Det blir riktignok lagt til noen 

elementer, men svært mange tas også bort. Det kan tenkes at forventningene til «Butterfly» er 

influert av slike konvensjoner, og at hans/hennes forventninger brytes der «I Kissed A Girl» avviker 

fra disse.
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Figur 4: Amplituden i de åtte siste taktene i første vers og de åtte første taktene av første refreng. De tykkeste 
strekene representerer taktstreker. De tynneste strekene representerer en puls på et fjerdedelsnivå. 

Som man kan se i figur 4, er refrenget imidlertid energimessig mer intenst enn verset, selv om det 

arrangementsmessig på et vis blir mindre intenst, ved at teksturen blir mindre tett og at det er færre 

elementer til stede. Årsaken til dette, er at elementene i refrenget tar opp relativt mye plass i 

lydbildet. Som antydet i transkripsjonen i figur 3, oppleves gitarriffet muligens som ett element, til 

tross for at det består av flere lag av gitarinnspillinger. For å gjøre dette ene elementet mer 

fremtredende i miksen, har produsenten sørget for at det har blitt spilt inn flere ganger og panorert 

ut til sidene slik at lytteren på et vis er «omhyllet» av gitarer. På dette viset gis gitarriffet en 

voldsom stereofølelse. Det er benyttet en lignende strategi på vokalen. Refrenget består altså av 

færre elementer enn verset, men disse elementene tar opp mye plass i lydbildet. Som jeg skal legge 

frem ytterligere i det følgende, er også synthbassen svært fremtredende i lydbildet. 

Saliente kvaliteter ved synthbasslyden

Jones skriver at et element som evner å fange oppmerksomhet kan kjennetegnes ved at det skiller 

seg ut fra konteksten. I den følgende delen av teksten skal jeg ta utgangspunkt i miksen av «I Kissed 

A Girl» som synthbasslydens kontekst, og presentere noen aspekter ved dennes timbre og 

plassering. 
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Synthbassens klanglige utforming
Som nevnt tidligere, gir «Butterfly» uttrykk for at lyden er «stor». Ifølge Owsinski er ordet 

«bigness» direkte knyttet til et spesifikt frekvensinnhold: «'Bigness' usually comes from the 

addition of bass and sub-bass frequencies in the 40 to 250Hz range» (Owsinski 2006:28). 

Synthbassen inneholder rikelig med energi i dette området, og er sannsynligvis en av grunnene til at 

«Butterfly» beskriver den som «stor». Jeg vil imidlertid anta at «storhet» også refererer til at den av 

flere årsaker tar stor plass i miksen. 

Synthbassens klang bærer preg av at den inneholder et rikt spekter av overtoner, som til 

sammen utgjør en klangfarge som kan vekke assosiasjoner til instrumenter som har blitt manipulert 

til å høres «vrengte» ut, f.eks. ved å ha bli prosessert gjennom en gitarforsterker. Det å prosessere 

lyder gjennom vreng-effektbokser eller forsterkere som produserer vreng, er i det hele tatt en enkel 

måte å gjøre lyder interessante på, skal man tro Eric Persing og Alan Parsons:

Eric Persing: «[The analog distortion device Boss GL-100 is] definitely one of my magic boxes. It's 
guaranteed that if I put something in that, it's going to sound interesting, and there's a good shot that 
the sound that comes out will be a classic» (Persing sitert i Battino & Richards 2005:157).

 
Alan Parsons: «Distortion is the very thing that makes anything interesting» (Parsons sitert i ibid.:158).

Ifølge Rossing, Moore og Wheeler resulterer «harmonic distortion», som antakeligvis er den typen 

«distortion» Persing og Parsons snakker om, i at det skapes overtoner over grunntonen som ikke er 

til stede i det originale signalet. Små mengder vreng er ikke så lett å høre, ettersom musikalske 

toner som oftest inneholder flere overtoner fra før (Rossing, Moore & Wheeler 2002:458). Større 

mengder vreng kan imidlertid forandre lyden i svært stor grad, og ifølge Nile Rodgers, ta opp mye 

plass i lydbildet (Rodgers sitert i Battino & Richards 2005:158). 

Akkurat hva Persing og Parsons mener med at vreng gjør lyder interessante, er litt utydelig. 

Det kan tenkes at en «vrengt» lyd fortoner seg som interessant på grunn av at lyden blir alterert og 

derfor kan fremstå som uvanlig for lytteren. I en musikalsk kontekst hvor alle unntatt én av 

lydkildene virker ordinære for lytteren, vil antakeligvis lytterens oppmerksomhet flyttes i retning av 

den lyden som oppleves som uvanlig. Konteksten vil altså bestå av «uvrengte» lyder, og en vrengt 

lyd i denne konteksten vil være konseptuelt salient da den avviker fra lytterens forventninger, som 

er knyttet til «uvrengte» lyder.

Det kan hende at det er en slik evne til å «vrenge» en «ordinær» lyd, slik at den oppleves 

som «uvanlig», Persing og Parsons mener er interesseskapende. I tillegg, vil en lyd som er 

prosessert med tilstrekkelig mengde vreng i mange tilfeller kunne tiltrekke seg mer oppmerksomhet 
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enn hvis den ikke har blitt prosessert med vreng, rett og slett fordi en vrengt lyd vil ha et bredere 

spektralt innhold og derfor ta større plass i lydbildet. Hvis forvrengningen i tillegg resulterer i at 

overtoner i frekvensområdet fra fire til seks kHz blir fremhevet/skapt, vil det skape en illusjon av at 

lyden er nær lytteren (Owsinski 2006:26). Disse kvalitetene ved synthbassen bidrar etter mitt skjønn 

til at dens anslag også er perseptuelt saliente. Synthbassen skiller seg ut ifra konteksten blant annet 

ved å ha høyt volum i forhold til de andre elementene i miksen og ved at dens innhold er tydelig 

representert i et bredt frekvensspekter. 

Figur 5. Sonogram av en utholdt tone (kontra A) ytret av en synthbass svært lik den som benyttes i «I Kissed A 
Girl». Lyden er produsert av en Clavia Nord Electro 3, men en patch, «Pulse basic_PH», nedlastet fra 
Clavias nettsider. 

Synthbassens grunntone er i det man kan kalle et bassregister (kontra A), samtidig som lydens rike 

spekter av overtoner gjør klangen fremtredende langs hele miksens høydeakse. I figur 5 illustreres 

det omfattende frekvensinnholdet en slik lyd inneholder.13 Sonogrammet viser et ca. 0.3 sekunder 

langt utsnitt av en synthlyd svært lik den som benyttes i «I Kissed A Girl». Den viser at energien i 

lyden er distribuert utover et bredt frekvensspekter, fra 0 til 20000 Hz. Ettersom utsnittet er så kort, 

vises det også hvordan energien er distribuert tidsmessig; hvordan tonen er satt sammen av mange 

små energipulser. Som man kan se, er det lite eller ingen utvikling i lyden. Der f.eks. en pianotone 

har et distinkt attack og en klang som gradvis forandrer seg, har synthlyden en svært «konstant» 

karakter. Det vi si at klangfargen, frekvensinnholdet og energinivået ikke forandres etter hvert som 
13 Sonogrammet er ikke av synthbassen i «I kissed A Girl», men av en lyd som jeg anser som svært lik den som 

anvendes i «I Kissed A Girl». For å fremskaffe lyden har jeg benyttet en Clavia Nord Electro 3 med en patch, «Pulse 
basic_PH», nedlastet fra Clavias nettsider. 
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tonen klinger. Disse kvalitetene i kombinasjon med lydens klangfarge, gjør at lyden virker svært 

syntetisk.

Romlig kontekst
I Rossing, Moore og Wheelers The Science of Sound, blir det forklart at luft absorberer lyd og at 

høyfrekvent lyd absorberes i større grad enn lavfrekvent lyd. Mengden absorpsjon er, i tillegg til å 

være avhengig av luftfuktighet og temperatur, avhengig av avstanden mellom lydkilde og mottaker. 

Jo lenger unna lydkilden er, jo mer vil luften absorbere lyden (Rossing, Moore & Wheeler 

2002:532, 689). I en situasjon hvor en lyd blir presentert to ganger, en gang med dempet innhold i 

det øvre frekvensspekter, og en gang uten dempet innhold, vil den sistnevnte lydforekomsten 

fremstå som nærmere lytteren enn den førstnevnte. Dette er selvsagt en tenkt situasjon hvor 

rommets etterklang ikke tas med i beregningen. Owsinski forklarer, fra sitt perspektiv som 

miksetekniker, at frekvensområdet som gir inntrykk av nærhet befinner seg mellom 4 til 6 kHz 

(Owsinski 2006: 26). Synthbassens rike frekvensinnhold, både i nedre og øvre del av 

frekvensspekteret, bidrar til å skape en illusjon av at synthbassen befinner seg nær lytteren. Den 

oppleves, med andre ord, som langt fremme i lydbildet. Denne «intime» karakteren, kan sees på 

som en perseptuelt salient kvalitet ved lyden på grunn av at den bidrar til at den skiller seg ut fra de 

andre elementene i lydstrømmen, som ikke inneholder like mye energi i disse frekvensområdene. 

Fra et evolusjonært perspektiv, er det ikke vanskelig å forestille seg at lyder som oppfattes som 

nære lytteren, har lett for å fange oppmerksomhet, ettersom slike lyder, slik jeg var inne på i dette 

kapittelets teoridel, antakeligvis vil bedømmes som mer relevante for lytterens overlevelse enn 

lyder som oppfattes som lengre borte fra lytteren. 

Bruken av romklang bidrar også til at synthbassen skiller seg ut i lydbildet. Der gitarene og 

handclapsamplet er behandlet med noe romklang, fremstår synthbassen som mer eller mindre 

«tørr». Den skiller seg altså ut fra de andre elementene fordi den ikke har blitt behandlet med 

romklang.14 I forhold til en romlig kontekst, skiller synthbassen seg ut ifra de andre elementene, ved 

at den oppleves som nærmere lytteren, og ikke en del av det samme rommet som mange av de andre 

elementene befinner seg i. På et vis er ikke dette bare et perseptuelt salient trekk, men også en 

konseptuelt salient kvalitet ved lyden. Hvis alle de andre elementene i miksen hadde fremstått som 

en del av ett rom, slik at man hadde fått inntrykk av at «bandet» sto samlet, ville synthbassen, med 

sin «tørre» karakter, ha avveket fra lytterens forventninger. Disse forventningene vil være knyttet til 

14 Grunnen til at jeg skriver «behandlet med romklang» er at mange produsenter, for å forsikre stor fleksibilitet i 
mikseprosessen, gjør «tørre» opptak av lydkildene, slik at de i ettertid kan behandle opptakene ved hjelp av klang-
programmer for å skape den ønskede romfølelsen i miksen. 
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at de musikalske begivenhetene skjer i en spesifikk romlig kontekst. Når synthbassen gjør sin 

inntreden, passer ikke lyden av den inn i denne konteksten, og avviker derfor fra lytterens schema 

for situasjonen. I «I Kissed A Girl» blir ikke den romlige konteksten etablert så tydelig som i 

eksemplet skissert ovenfor, da det virker som om flere elementer tilhører ulike romlige kontekster, 

men synthbassen fremstår likevel som et «tørt» element, blant flere mer eller mindre «våte» 

elementer. 

Figur 6 illustrerer hvordan lydbildet er satt sammen i refrenget. Lydbildet er her fremstilt 

som et tredimensjonalt rom med høyde, bredde og dybde, en modell presentert av Allan Moore 

(Moore 2001:121), og Anne Danielsen (Danielsen 2006:51). Til forskjell fra Moores bruk av 

modellen, hvor det tenkes at lydrommet endrer innhold parallelt med tidsforløpet, illustrerer denne 

modellen mer generelt plasseringen til miksens elementer i refrengets åtte første takter. Lydrommets 

høydedimensjon illustrerer frekvensinnhold, dybdeaksen illustrerer de enkelte elementenes 

opplevde nærhet, breddeaksen viser hvor elementene er plassert i stereobildet. De ovale formene 

illustrerer plasseringen av noen utvalgte elementer i lydrommet. På den mørkeste flaten blir 

elementenes plassering langs høyde- og breddeaksen vist, mens formene på den lyseste flaten er 

ment å illustrere de samme elementenes plassering i rommets dybdedimensjon. Forskjellen i farge 

på formene er benyttet kun for å holde formene visuelt adskilt. 

Figur 6. Illustrasjon av lydbildet i refrengets åtte første takter. 
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Det høres ut som om produsenten og mikseteknikeren har «ryddet plass» til synthbassen i miksens 

breddedimensjon. Som nevnt tidligere, er elgitarene og vokalen dubbet flere ganger og panorert 

langt ut til sidene, noe som altså innebærer at f.eks. to (eller flere) gitarspor er spilt inn, og panorert 

ut til hver sin side. Hvis innspillingene er tilstrekkelig like og volummessig sterke, skaper denne 

strategien både en «vid» stereofølelse og en karakter av sentralitet i lydbildet. I en situasjon hvor 

man står foran en lydkilde, vil lydkilden oppleves som «i midten» når lydbølgene som når hvert øre 

er tilstrekkelig like. Bruk av dubber på denne måten resulterer i at relativt like lydbølger når hvert 

øre som om lydkilden befinner seg i midten av lydrommet, samtidig som lytteren oppfatter at lyden 

kommer fra to (eller flere) ulike områder i lydrommet. I «I Kissed A Girl» er synthbassen, sammen 

med skarptrommen og basstrommen, plassert i midten av lydrommets breddeakse. Til forskjell fra 

vokalen og gitarene oppleves synthbassen som om den kommer fra midten av lydrommets 

breddeakse. Dette bidrar til at synthbassen virker tydeligere i miksen enn den ville ha gjort hvis 

både gitarene og vokalen hadde opptatt samme breddemessige område. På figur 6, kan det se ut til 

at trommene maskerer synthbassen, men som det kommer frem i transkripsjonen i figur 3, veksler 

synthbassens anslag mellom å forekomme samtidig med skarp-, og basstromma. 

Synthbassen er altså plassert sentralt både i grooven; ved de metrisk «tyngste» slagene, og i 

miksen; langt fremme i lydrommets dybdedimensjon, i midten av breddeaksen, og på grunn av 

lydens rike spekter av overtoner og frekvensinnhold, langt nede og høyt oppe i lydrommets 

høydeakse. Alt dette taler for at synthbassen fremstår som et svært tydelig element i miksen.

Stilistisk kontekst

Som «gearslutz»-brukeren «2nd order» antyder, er denne typen synthbass ofte å finne i pop-

produksjoner med en mer elektronisk sound,15 hvor produksjonen bærer preg av utstrakt bruk av 

synthesizere og trommemaskiner. Det at synthbasslyden befinner seg i en kontekst bestående av 

elementer tradisjonelt tilknyttet rock, er antakeligvis noe som i stor grad bidrar til at lyden virker 

fremstående i produksjonen. Som nevnt tidligere, er det noe ved synthbassens klangfarge som 

minner om lyden av elgitarer med vreng, men den har en umiskjennelig syntetisk klangfarge. Den 

fremstår derfor ikke som en naturlig del av en rockekontekst, men heller som et element som på et 

vis «ikke hører hjemme». Hvis lytterens oppmerksomhet blir fanget av dette elementet i miksen, 

kan det ha forbindelse med at et schema for hvilke instrumenter og klanger man pleier å høre i en 

rockekontekst blir «tatt i bruk» i løpet av første vers, og at oppmerksomheten, idet synthbassen 

15 «Proof that a lot of us are wrong»: http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/304835-proof-lot-
us-  wrong.html   [lesedato 29.03.2011]
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kommer inn, flyttes mot denne fordi den avviker fra dette schemaet. Forventningene til hvordan 

produksjonen skal utspille seg fra verset til refrenget, tilsier kanskje at mer konvensjonelle 

virkemidler skal tas i bruk for å skape intensiteten som så ofte er til stede i pop/rock-låters refrenger. 

I en «Rock Remix»-versjon av «I Kissed A Girl»,16 er låten arrangert som en rockelåt uten de 

«syntetiske» elementene fra originalen. I denne versjonen benyttes mer konvensjonelle metoder for 

å skape intensitet i refrenget, ved f.eks. å benytte en crash-symbal for å markere grunnpulsens slag. 

Slike strategier er muligens mer i tråd med lytterens forventninger enn de i originalen. I 

originalversjonen representerer synthbassen et avvik fra den stilmessige konteksten. 

Oppmerksomheten blir følgelig fanget av synthbassen som følge av en «top down»-prosess, 

ettersom en slik prosess involverer minner av hvilke elementer gitarbaserte pop/rock-låter pleier å 

inneholde. Synthbassen er med andre ord perseptuelt salient, fremstående i lydbildet, og konseptuelt 

salient, sett i lys av den harmoniske og stilmessige konteksten, samt så betydningsfull i grooven at 

jeg finner det svært sannsynlig at lytterens oppmerksomhet lett fanges av dette elementet. 

Oppsummering

Synthbassen i «I Kissed A Girl» fremstår som distinkt, og har kvaliteter ved seg som gjør at den 

tiltrekker seg oppmerksomhet. Dette gjør den ved å skille seg ut fra konteksten den forekommer i. 

Den står ut fra den perseptuelle konteksten; den umiddelbare perseptuelle opplevelsen, av en rekke 

årsaker. Dens plass i arrangementet, lydrommet og miksen generelt, får den til å fremstå som 

distinkt, blant annet ved at den ikke «overskygges» av andre elementer, samt at den er plassert langt 

fremme i lydrommets dybdedimensjon, sentralt i rommets breddeakse, i tillegg til at den gjør seg 

gjeldene langs store deler av høydeaksen. Lydens energiinnhold i det øvre frekvensspekteret bidrar 

til at den fremstår som nærmere lytteren enn mange av de andre elementene i miksen, noe som i stor 

grad kan sies å være en perseptuelt salient kvalitet. I forhold til mange av de andre elementene, har 

synthbassen det rikeste frekvensinnholdet, da dens grunntone er å finne langt nede i bassregisteret, 

og dens overtoner gjør seg gjeldene langs store deler av frekvensregisteret. Lyden skiller seg altså ut 

ved å fremstå som et veldig «stort» element i lydstrømmen. Disse aspektene ved lyden bidrar til at 

synthbassen fanger lytterens oppmerksomhet som følge av en «bottom up»-prosess.

Synthbassen griper også lytterens oppmerksomhet ved å være konseptuelt salient på ulike 

måter. Tonene den ytrer skiller seg ut ifra den harmoniske konteksten som har blitt etablert i løpet 

av verset, og som opprettholdes i refrenget av alle de andre elementene i arrangementet. Det er 

16 Denne versjonen er tilgjengelig på iTunes Store, Spotify og som bonusspor på den europeiske utgivelsen av Kary 
Perrys «One Of The Boys» (Capitol 2008). 
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derfor ikke urimelig å anta at lytterens oppmerksomhet fanges av synthbassen, som er det ene 

elementet som skiller seg ut fra denne harmoniske konteksten.

I forhold til stilmessige konvensjoner, kan det godt hende at lytterens forventninger blir brutt 

ved at et nytt, «fremmed», syntetisk element gjør sin inntreden i refrenget, og at arrangementet blir 

mer «sparsomt» i refrenget enn i verset. Synthbassens klang har en umiskjennelig syntetisk 

karakter, og vil derfor skille seg ut fra de andre elementene i produksjonen, som oppfattes som 

svært typiske for en «rockekontekst». Synthbassen avviker altså fra lytterens schema for hvilke 

instrumenter som benyttes i rockelåter. Synthlydens plassering i miksens romlige kontekst, kan i 

tillegg til å være en perseptuelt salient kvalitet, også være en konseptuelt salient kvalitet ved lyden. 

Dens mangel på romklang, gjør at den ikke oppfattes som en del av de samme akustiske 

omgivelsene som de andre elementene i miksen. Hvis lytteren har forventninger knyttet til hvilke 

akustiske omgivelser miksens elementer befinner seg i, vil synthbassen oppfattes som distinkt, da 

den ikke befinner seg i de samme akustiske omgivelsene. Denne kvaliteten avviker altså fra 

lytterens schema for situasjonen. Slike konseptuelt saliente kvaliteter, fanger lytterens 

oppmerksomhet som følge av «top-down»-drevne prosesser, ettersom de involverer lytterens 

hukommelse og forventninger; situasjonens schema. 
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Kapittel 3

Spenning

Som nevnt innledningsvis i denne oppgaven, gir forfatterne av Arranging for Large Jazz Ensemble  

(2003), Musical Composition (1986) og The Mixing Engineer's Handbook (2006), uttrykk for at 

man, som skaper av musikk, kan gjøre musikken interessant ved å se til at den inneholder «topper», 

«daler» og «klimaks». Disse ordene er sterkt knyttet til begrepet «spenning» slik det ofte benyttes i 

forbindelse med musikk. Begrepet blir hos mange brukt i forbindelse med musikkens 

«handlingsforløp», hvor spenningen introduseres og oppløses over lengre eller kortere tidsforløp. 

Jeg benytter ordet «handlingsforløp», fordi denne typen musikalsk spenning ser ut til å ha mye å 

gjøre med spenning slik det blir opplevd i forbindelse med f.eks. skuespill, filmer og historier 

generelt, der ord som spenningstopper, -daler og klimaks ofte brukes for å beskrive handlingen. Et 

eksempel er hvordan Sloboda drøfter musikalsk spenning ved hjelp av et eksempel som omhandler 

en histories handlingsforløp:

One may argue that in good stories neither the tensions nor their resolutions are arbitrary. [...] We prefer it 
when the kernel of the solution is somehow implicit in what has gone before. For instance, the villain's evil 
designs have within them the seeds of their own destruction; the internal dynamics of a reationship lead the 
partners to the brink of breakdown and also provide the final resources to save it; and so on. Similarly, the 
Ursatz satisfies because it is not just any note [...] which introduces the tension (Sloboda 1985:21)

Ifølge Owsinski, er «spenning» også en essensiell ingrediens i «groove», og man kan ved å dyrke 

frem denne, bidra til å skape interesse i miksen (Owsinski 2006:70). Begrepet, slik det brukes her, 

viser til en tilsynelatende mer konstant kvalitet ved groover og rytmer. Også Keil og Feld benytter 

begrepet i forbindelse med rytme og groove i sin bok, Music Grooves, der de blant annet legger 

frem en definisjon av swing: «the tension generated by a complex relationship between meter and 

rhythm» (Keil & Feld 2005:59). I denne definisjonen ser det ut til at spenning ikke har noe å gjøre 

med spenningstopper eller -daler, men med noe som skjer på et mikronivå i grooven. 

Begge disse forståelsene av begrepet «spenning» kan relateres til interesse. I denne delen av 

oppgaven, skal jeg undersøke nærmere hva «spenning» er, og i hvilken grad en produsents valg av 

lyder kan sies å bidra til at en form for spenning oppstår. Jeg skal først legge frem noen teorier 

forbundet med den første betydningen av ordet, før jeg utforsker spenning tilknyttet groove.
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Teori
Spenning - avspenning

Leonard B. Meyer antyder i sin bok Emotion and Meaning in music (1956), at spenning oppstår når 

lytterens forventninger brytes, eller blir forstyrret av tvil og usikkerhet. Han forklarer at spenning er 

en følelse som oppstår når lytteren ikke vet nøyaktig hva som kommer til å skje videre i musikken. 

Denne uvitenheten kan oppstå hvis de foregående musikalske hendelsene åpner for at musikkens 

fremtidige kurs kan ta flere forskjellige, like plausible vendinger, eller ved at de foregående 

musikalske begivenhetene i seg selv er så uvanlige og uforståelige, at det blir vanskelig, om ikke 

umulig, å kunne forutsi hva som kommer til å skje videre i musikken. Videre forklarer han at denne 

uvitenheten setter i gang mentale prosesser som streber mot en oppklaring av de usikre aspektene 

ved situasjonen. Meyer beskriver hvordan denne uvitenheten og de mentale prosessene påvirker 

lytteren: 

He commences to sense his lack of control over the situation, his inability to act on the basis of the knowledge 
which he supposed that he possessed. In short, he begins to feel apprehensive, even fearful, though there is no 
object for his fear. [...] But ignorance also gives rise to more sanguine feelings; for since the outcome cannot be 
envisaged, it may be pleasant (Meyer 1956:27). 

Slik jeg forstår Meyer, resulterer denne uvitenheten i ubehagelige følelser som frykt og angst, 

samtidig som lytteren lengter etter den behagelige følelsen som oppstår når spenningen oppløses. 

Meyer gjør det klart at en situasjon som induserer uvitenhet/usikkerhet hos lytteren er ubehagelig, 

og at følelsene som oppstår i forbindelse med denne situasjonen, sikter mot at situasjonen på et 

tidspunkt skal oppløses: «These feelings are themselves tendencies [...] which become focused upon 

an expected resolution of the unpleasant stimulus situation» (ibid.:27-28). Videre forklarer han at 

opplevelse av spenning er satt sammen både av selve spenningen, og den følelsesmessige 

utladningen som oppstår når spenning oppløses. Ifølge Meyer, er nemlig følelsene tilknyttet 

spenning og oppløsning avhengig av hverandre: «The greater the buildup of suspense, of tension, 

the greater the emotional release upon resolution» (ibid.:28). Det er derfor nødvendig å se på 

progresjonen fra spenning til oppløsning hvis en skal kunne undersøke følelsene tilknyttet spenning 

som estetisk opplevelse (loc. cit.). 

Også Owsinski bruker ord som «spenning» og «oppløsning» når han snakker om interesse i 

musikk: «A mix must be as interesting as a good movie. It must build to a climax while having 

points of tension and release to keep the listener subconsciously involved» (Owsinski 2006:69). At 

han i denne sammenhengen nevner film, er kanskje ikke så rart, ettersom opplevelsen av den typen 
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spenning som Meyer beskriver, er veldig lik den spenningen man kan oppleve i film og generelt i 

livet:

Musical experiences of suspense are very similar to those experienced in real life. [...] Because these 
musical experiences are so very similar to those existing in the drama and in life itself, they are often felt 
to be particularly powerful and effective (Meyer 1956:28). 

Frede V. Nielsen utforsker også begrepet spenning i sin bok Oplevelse af musikalsk spænding 

(1983). Han forklarer at musikalsk spenning er et fenomen det er en generell konsensus om at har 

en «umiddelbar oplevelsesmæssig realitet» (Nielsen 1983:64). Nielsen gransker begrepet ved først å 

presentere flere ulike innfallsvinkler til fenomenet spenning, for så å spørre seg selv om hva alle 

disse metodemessige og teoretisk ulike innfallsvinklene har til felles. Det han kommer frem til, er at 

spenning har å gjøre med noe vesentlig i forbindelse med opplevelsen av det musikalske objektet, 

og at spenning oppfattes som en kvalitet ved, eller en dimensjon i, det musikalske objektet. 

Spenning blir sett på som en funksjon i musikken som kan forårsakes av ulike musikalske 

substanser, og kan opptre på mange forskjellige tidsnivåer. Begrepet spenning blir av mange brukt 

som et samlebegrep som rommer mange ulike opplevelseskvaliteter. Nielsen nevner «intensitet», 

«viktighet», «retningsbestemthet» og «aktivitet» som eksempler på slike kvaliteter. Han skriver 

også om spenning som en overordnet funksjon, eller «totalfunksjon» som han også kaller det. Her 

blir spenning sett i lys av a) at forskjellige tidsplaner kan påvirke lytteren opplevelsesmessig 

samtidig, og b) interaksjonen mellom de ulike dimensjonene ved musikken, som f.eks. melodikk og 

dynamikk. Han antyder at en slik innfallsvinkel ofte kan være svært komplisert, og at a) og b) har 

uoverskuelige koblingsmuligheter (ibid.:65).

Det virker som om spenningen Nielsen beskriver er nært beslektet med Meyers forståelse av 

begrepet, hvor spenning er noe som oppstår eller bygges opp og oppløses. Hans forståelse av 

begrepet tar utgangspunkt i hvordan han mener begrepet blir brukt i dagligtale om musikk: 

«Udtrykket 'spænding' [er] almindeligt ved meget hverdagsomtale af musik (jvf. Fx bemerkninger 

af typen: 'hør hvor det spænder op', 'hvilken opbygning til højdepunkt', 'voldsom 

spændingsudladning', etc.)» (ibid.:12). Han antyder også at det er bred enighet om hva som ligger i 

dette begrepet, og at de fleste har en slags intuitiv forståelse av det: «Udtrykket 'spænding' (eng. 

'tension', ty. 'Spannung', fr. 'tension') er et 'dagligdagsudtryk' i forbindelse med omtale af music, og 

det forstås umiddelbart» (ibid.:68). Antakeligvis vil «spenning» ha en relativt klar betydning i 

forbindelse med enkelte typer musikk, som for eksempel vestlig kunstmusikk og muligens 

filmmusikk, men begrepet ser ut til å ha en helt annen betydning i sammenheng med groove. Et 

betimelig spørsmål, er om disse forståelsene av begrepet «spenning» har noe til felles, eller om de 
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må sees på som to helt ulike fenomener som tilfeldigvis beskrives ved hjelp av det samme ordet. I 

det følgende skal jeg utforske hvordan begrepet spenning benyttes i forbindelse med groove. For å 

gjøre dette, er det imidlertid nødvendig å ta begrepet «groove» i nærmere øyesyn. 

«The groove», «to groove», rytme og puls

Til tross for at begrepet «groove» svært ofte benyttes i forbindelse med populærmusikkforskning og 

i den musikalske dagligtalen, finnes det ingen presis definisjon av begrepet. Det finnes imidlertid 

flere beskrivelser av hva en groove er, og mange forklaringer på hva som ligger i begrepet. Det er 

gjennomgående i slike redegjørelser av begrepet at det har noe med puls og rytme å gjøre. I de 

følgende avsnittene skal jeg presentere teori og terminologi tilknyttet puls og rytme, før begrepet 

groove utforskes ytterligere. 

Puls
Bob Snyder forklarer at puls henviser til en serie med identiske, regelmessige slag som danner 

musikkens underliggende rammeverk (Snyder 2000:159). Disse slagene beskriver han som punkter 

i tid, som fungerer som innbilte tidsmessige referansepunkter som ikke har noe varighet, men bare 

tidsmessig plassering. Når pulsens slag er jevnt fordelt i tid, kalles pulsen «isokron». I musikk 

oppstår følelsen av puls når hendelser i tidsmessig lik avstand forekommer, og det er primært 

hendelsenes «attack-punkt», det vil si den delen vi oppfatter som lydens begynnelse, som er mest 

innflytelsesrik vedrørende pulsslagenes tidsmessige plassering (ibid.:159).17

Både Snyder og Danielsen anvender det svært nyttige begrepet «basic pulse» (Snyder 

2000:159, Danielsen 2006:44), som jeg har valgt å oversette med «grunnpuls». En av groovens 

aktuelle underdelinger, for eksempel fjerdedeler i en 4/4-takt, kan sees på som groovens grunnpuls. 

Denne pulsen er sentral i lytterens mentale organisering av musikken (Snyder 2000:159). 

Grunnpulsen pleier å være i det tempoomfanget det er lettest å bevege kroppen til, det vil si et 

tempo mellom 60 til 150 bpm (beats per minute) (ibid.:168). 

Rytme og schema
I Snyders beskrivelse av puls, blir det tydeliggjort at ikke alle pulsslagene nødvendigvis behøver å 

17 Denne forståelsen av puls bygger på Snyders kapittel om rytme i Music and Memory – An Introduction (2000), og 
fungerer etter min mening som et greit utgangspunkt for å forstå de mer nyanserte og muligens mer fruktbare 
pulsrelaterte teoriene som presenteres senere i dette kapittelet. 
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være artikulert i det klingende, ettersom pulsslagene er mentale referansepunkter (Snyder 

2000:159). Puls er altså et metrisk rammeverk som benyttes for å organisere rytmiske hendelser, og 

kan beskrives som et schema. Når en lytter persiperer en lydstrøm bestående av rytmiske hendelser 

med en form for regularitet, vil disse hendelsene prosesseres gjennom dette schemaet, og lytteren 

vil ha en form for pulsfølelse, enten pulsen er artikulert i det klingende eller ikke. Ifølge Danielsen 

er det umulig å forstå rytme uten å ta dette samspillet mellom det klingende og det ikke-klingende i 

betraktning (Danielsen 2006:46-47). I forbindelse med dette introduserer hun Gilles Deleuzes idé 

om virtualitet: 

[...] according to Deleuze, the virtual is not the opposite of the real but of a different manifestation of reality 
named the actual. In fact, the virtual is fully real and must be defined as a part of the real object, as though the 
object resides partly in a virtual domain [...] (ibid.:47). 

Relatert til klingende og ikke-klingende puls, tilhører ikke-klingende puls det virtuelle domene, og 

klingende puls vil være «the real object», som tilhører både det aktuelle og virtuelle domene. I 

tilknytning til dette, introduserer Danielsen begrepene «gest», «figur» og «referansestruktur». 

«Gest» refererer til en klingende ytring bestående av en eller flere hendelser som oppfattes som en 

enhet innad i en rytmisk tekstur. Gesten inkluderer både virtuelle og aktuelle aspekter ved denne 

enheten. Figuren er det virtuelle aspektet ved gesten og kan sees på som schemaet gesten forstås 

gjennom. Ut ifra disse idéene, kan man forstå at en del av musikken finnes i et virtuelt domene. 

Musikalske referansestrukturer refererer til virtuelle aspekter ved musikken, som kan aktualiseres 

av klingende hendelser (loc. cit.). I min bruk av begrepet «referansestruktur» i denne oppgaven, blir 

rytmiske referansestrukturer primært sett på som virtuelle pulser som er aktive i lytteprosessen.

«Groove» og «å groove»
Begrepet groove, i substantivform, refererer vanligvis til en del av et musikkstykkes sound, mix 

eller arrangement (Zeiner-Henriksen 2010:153). Kristoffer Bjerke beskriver en groove som «et 

rytmisk fundament i en låt som utgjøres av grunnkompet i bandet, nærmere bestemt trommer, 

bassgitar, gitar og/eller tangentinstrumenter» (Bjerke 2007:8). Hans beskrivelse tar utgangspunkt i 

at låten blir fremført av et band, med konvensjonelle instrumenter, noe som i mange typer 

groovebasert musikk ikke alltid er tilfellet. Bjerkes beskrivelse sier imidlertid noe om hvilke 

elementer som pleier å ta del i en groove. 

I Zeiner-Henriksens doktorgradsavhandling The «PoumTchak» Pattern: Correspondences  

Between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music, blir det lagt frem flere nyttige 
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beskrivelser av groove hvor det blir forklart at det som kjennetegner en groove, er at den består av 

rytmiske enheter som til sammen etablerer en isokron puls og at disse rytmiske enhetene utgjør en 

groove kun hvis de er utformet slik at de kan repeteres (Zeiner-Henriksen 2010:153). I mange 

tilfeller kan man nok relatere en låts groove til en isokron puls, men mer presist og allmenngyldig 

blir det hvis man relaterer groove til systematisk puls. Dette er et poeng for Brøvig-Andersen, som 

forklarer at det finnes tilfeller hvor pulsen ikke er «jevn», og argumenterer for at «systematisk puls» 

er et bedre uttrykk å bruke ettersom det innbefatter både «jevn» puls, og puls som ikke har like 

lange intervaller (Brøvig-Andersen 2007:14). 

En av grunnene til at groove er et svært vanskelig begrep å definere, er at mange i tillegg til 

å forstå begrepet som noe spesifikt i musikken, også forstår det som en kvalitet ved musikken. 

Denne forståelsen er knyttet til begrepet «groove» slik det brukes som verb, adjektiv eller adverb. Å 

si at noe «groover», eller er «groovy» er ikke uvanlig i musikalsk dagligtale. Det kan referere til noe 

man gjør til musikk, som lytter eller deltagende musiker, eller det kan brukes for å beskrive musikk. 

Begrepet er hovedsakelig positivt ladet og reflekterer gjerne en verdifull opplevelse av groove. 

Akkurat hva som forårsaker at noe groover eller er groovy, kan være vanskelig å peke på, men 

effekten av det er, ifølge Zeiner-Henriksen, at kroppsbevegelser aktiveres: «I will venture one 

generalization: the music grooves if body movements are activated by its rhythmic elements» 

(Zeiner-Henriksen 2010:156). Slik jeg ser det, har opplevelsen av at noe groover veldig mye å gjøre 

med opplevelsen av spenning i groove. Strategier som sikter mot å skape spenning i groove vil ofte 

skape kvaliteter ved grooven som gir utslag i at det «groover».   

Så langt har vi sett på betydningen av begrepet groove som 1) et substantiv, «the groove», 

som har en relativt spesifikk betydning, og 2) som verb/adjektiv/adverb som refererer til kvaliteter 

ved grooven. En tredje betydning av begrepet er en blanding av 1) og 2), hvor «the groove» 

refererer både til et musikkstykkes sound, mix eller arrangement og kvalitetene ved denne grooven. 

I denne betydningen er tilstedeværelsen av positive kvaliteter assosiert med 2), en forutsetning for 

at det rytmiske fundamentet skal kunne kalles en groove. Et eksempel på en slik bruk av begrepet er 

blant annet å finne hos Owsinski: «This is why perfect quantization [...] frequently takes the life out 

of a song. It's lost its groove» (Owsinski 2006:70). I dette sitatet gis det uttrykk for at det som før 

har vært en groove, i betydningen et rytmisk fundament med kvaliteter som er groovy, har blitt 

redusert til kun å være et rytmisk fundament, og ikke en groove, ved hjelp av kvantifisering. Også 

Zeiner-Henriksen peker på at begrepet kan ha denne betydningen: «Are grooves only to be related 

to live musicians? And do grooves require deviations from rigid regularity?» (Zeiner-Henriksen 

2010:154, kursivert i originalen). Disse spørsmålene reflekterer en tanke om at begrepet groove i 

substantivform favner om både det spesifikke i musikken og opplevelsen av at noe groover. En 
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blanding av disse ulike måtene å bruke begrepet «groove» på, resulterer, etter min mening, i at 

språket blir unødvendig utydelig. Derfor skal jeg kun bruke begrepet i de to første betydningene, 

altså 1) og 2) adskilt, slik de er skissert i starten av dette avsnittet. 

Spenning på strukturnivå

Metrisk spenning
Spenning i forbindelse med groove, blir omtalt i mange sammenhenger, og det ser ut til at denne 

spenningen kan oppstå på flere ulike måter. Snyder skriver blant annet om metrisk spenning, som 

han forklarer som en spenning mellom musikkens grunnpuls og de klanglige rytmiske 

grupperingene i musikken. Snyder presiserer at denne spenningen oppstår først når de rytmiske 

grupperingenes aksentmønster ikke sammenfaller med grunnpulsens aksentmønster, men når 

hendelser med sterk aksent plasseres tidsmessig et sted i mellom pulsslagene (Snyder 2000:161). 

Grunnpulsens aksentmønster vil i 4/4-takt være på én, to, tre og fire. Hvis en rytmisk struktur 

aksentuerer «svake» slag som f.eks. «to-og», vil det altså oppstå en metrisk spenning mellom 

grunnpulsen, og den rytmiske strukturen. Denne spenningen kan gi utslag i lytterens 

bevegelsesmønster, hvor den rytmiske strukturen på et vis «forstyrrer» bevegelsesmønsteret 

grunnpulsen induserer hos lytteren. I sin doktorgradsavhandling, drøfter Zeiner-Henriksen effekten 

av et rytmisk mønster som ligner en «fire over tre»-figur i kombinasjon med det han kaller «the 

poumtchak pattern», som består av basstromme på alle taktens fire slag, som manifesterer 

grunnpulsen i en 4/4-taktsgroove, og hihat på offbeatene. I hans analyseobjekt, Lee Cabreras 

«Shake It», opptrer den «fire over tre»-lignende figuren i starten av takten, i form av tre 

etterfølgende åttendedeler, hvor de to første er punkterte. Det er ikke et fullstendig «fire over tre»-

mønster, ettersom det mangler det fjerde anslaget. Dette rytmiske mønsteret aksentuerer altså 

«svake» slag, ved at det har sine anslag på det første slaget, samtidig med basstromma, på 

sekstendelen før slag to, og på offbeaten til slag to. Hvis man antar at «the poumtchak pattern» 

induserer et bevegelsesmønster hos lytteren slik at lytteren beveger seg ned på 

basstrommeanslagene og opp på hihatanslagene, kan det hende at en form for motrytme som den 

beskrevet ovenfor har en innvirkning på denne «vuggende» bevegelsen: 

[the counter rhythmic pattern in] combination with the poumtchak may well intensify the experience for many 
dancers, yanking them out of a vertical movement pattern or creating a (potentially pleasurable) feeling of 
conflict and tension in those passages (Zeiner-Henriksen 2010:192). 
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Selv om dette sitatet handler om hvordan dansere reagerer på denne spenningen, forstår jeg det ikke 

som om denne spenningen kun kan oppleves på et dansegulv, ettersom all lytting til musikk 

nødvendigvis involverer kroppen. Ved enhver lytting til musikk, foregår det mentalt en kontinuerlig 

simulering av bevegelse (Godøy 2009). Kroppsbevegelse er altså involvert i lytteprosessen selv om 

man sitter stille og lytter. 

Konflikterende puls-schema og metrisk spenning og avspenning
I avsnittet ovenfor, undersøkte jeg effekten av rytmiske strukturer med aksentmønster som avviker 

fra grunnpulsen. Hva skjer så når slike rytmiske strukturer danner et puls-schema som konflikterer 

med grunnpulsen?

Snyder omtaler to typer rytmer som skaper metrisk spenning ved at en alternativ puls 

oppstår. Den første kan relateres til synkopering. Den oppstår ved at rytmiske strukturer over et 

tidsstrekk har sine tyngste anslag konsekvent tidsmessig før eller etter grunnpulsens pulsslag. På 

denne måten oppstår det en usikkerhet rundt det metriske rammeverket, ved at to konflikterende 

tolkninger av hvor pulsslagene befinner seg tidsmessig er til stede samtidig (Snyder 2000:186). 

Relatert til ragtime, kalles denne strategien for «primary rag» (Danielsen 2006:62). 

Den andre typen rytme har å gjøre med alternative oppdelinger av takten. Den kan oppstå 

hvis man deler opp en takt, eller en del av en takt, i grupper av like lange slag som avviker fra 

grunnpulsen eller underdelingen implisert av pulsen. Et eksempel kan være en rytmisk struktur hvor 

betoningene kan noteres som halvnote-trioler over en 4/4-takt i en «tre over fire»-figur (Snyder 

2000:186). Denne strategien kan relateres til «secondary rag» i ragtime, som defineres slik: «The 

superimposition of one, two, three upon the basic one, two, three, four» (Don Knowlton, sitert i 

Wilson 1974:7).

Den sistnevnte rytmen er ikke ulik en som blir beskrevet i Anne Danielsens Presence and 

Pleasure – The Funk Grooves of James Brown and Parliament. I denne boka blir det blant annet 

forklart at det i funkgroover ofte er til stede rytmiske strukturer som tenderer mot kryssrytmikk, for 

eksempel i form av en «fire over tre»-figur, og hvordan slike strukturer bidrar til at det oppstår 

spenning i grooven: «There is a tension between the basic pulse and it's alternative, between rhythm 

and counter-rhythm» (Danielsen 2006:70). Danielsen antyder at slike rytmiske strukturer virker 

«destabiliserende» på, og presenterer et slags alternativ til, groovens grunnpuls (ibid.:70). Slik jeg 

forstår det, virker denne figuren destabiliserende på grunnpulsen på samme måte som den rytmiske 

figuren i Lee Cabreras «Shake It» «forstyrrer» bevegelsesmønsteret indusert av grunnpulsen, 

ettersom figuren har et aksentmønster som ikke sammenfaller med grunnpulsen. I en 4/4-
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taktsgroove, hvor grunnpulsen opererer på et fjerdedelsnivå, vil en «fire over tre»-figur uttrykt som 

en serie etterfølgende punkterte åttendedeler, også antyde et pulslag som er et alternativ til 

grunnpulsen. Det vil si at der grunnpulsen deler opp takten i fire «blokker» som rommer fire 

sekstendeler hver, antyder det alternative pulslaget et annet metrisk rammeverk med en annen 

syklus enn grunnpulsen, hvor hver «blokk» rommer tre sekstendeler. Ifølge Snyder, kan det oppstå 

metrisk spenning når rytmiske strukturer er gruppert slik at de induserer en puls hos lytteren som 

konflikterer med grunnpulsen: «[...] creating another repetitive rhythm that conflicts with the basic 

meter can throw that meter into question» (Snyder 2000:185). Det kan tenkes at slike rytmiske 

strukturer som tenderer mot kryssrytmikk virker destabiliserende på grunnpulsen fordi den antyder 

muligheten for at groovens elementer ikke kan organiseres i en stabil syklus, men heller gjennom to 

ulike pulsmessige schema. 

Snyder antyder også at at denne metriske spenningen oppstår og oppløses: «[Ragtime and 

jazz] commonly use syncopation, but they do so intermittently, moving into it to create metrical 

tension and out of it to release that tension at fairly small time intervals» (ibid.:186). På denne 

måten minner denne spenningen om Meyers beskrivelse av spenning, hvor lytteren opplever en 

følelse av uvitenhet/usikkerhet og en følelsesmessig utladning når spenningen oppløses, og 

uvitenheten/usikkerheten forsvinner. Denne beskrivelsen av metrisk spenning åpner for å betrakte 

den fra en annen synsvinkel, hvor spenningen i en groove kan antas å bygges opp og oppløses. 

Hvis tilstedeværelsen av et alternativt pulslag skaper en slags spenning, er det rimelig å anta 

at det punktet hvor det alternative pulslaget ikke lenger gjør seg gjeldende, virker oppløsende på 

denne spenningen. Det vil si at spenningen oppløses når pulslaget tas bort fra groovens tekstur, eller 

på det punktet hvor de ulike pulsene ikke lenger er konflikterende. I f.eks. «secondary rag», hvor en 

rytmisk struktur begynner på taktens første slag og har et aksentmønster som deler opp en 4/4-takt i 

tre, samtidig som andre rytmiske elementer tydeliggjør en grunnpuls på et fjerdedelsnivå, kan det 

tenkes at spenningen bygger opp fra taktens første slag, og utløses på det neste punktet disse 

pulsene har til felles, det vil si den neste taktens første slag. 

I funkgroover og annen musikk hvor det ofte er til stede «fire over tre-figurer» som avbrytes 

og repeteres i den neste groovesyklusen, utgjør ikke figuren en sammenhengende puls som strekker 

seg over flere takter, men representerer likevel et alternativt puls-schema. Figur 7 illustrerer en 

groove bestående av bass og trommer hvor grunnpulsen er tydeligst representert i hihat og 

skarptromme. På slag to starter en «fire over tre»-figur i bassen som blir aksentuert av skarp- og 

basstromme. Denne «fire over tre»-figuren induserer en alternativ puls hos lytteren som avbrytes på 

slag én, før det starter igjen på slag to. I denne grooven kan det tenkes at det oppstår spenning 

mellom pulsene idet grooven beveger seg inn i «fire over tre»-figuren som oppløses på slag én, slik 
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at spenningen oppstår og oppløses i en syklus innenfor hver takt. 

Figur 7. Illustrasjon av «fire over tre-figurer» i en groove bestående av bassgitar og trommer. 

Så langt har jeg diskutert spenning i groove ut ifra et strukturelt perspektiv, mens jeg i den følgende 

delen vil gå inn på spenning relatert til de enkelte hendelser som utgjør den klanglige realisering av 

grooven.  

«Forstyrrelse» av puls og underdeling

Bjerke skriver om mikrorytmikk i sin masteroppgave, og forklarer i den sammenheng hvordan 

mikrorytmisk variasjon skaper «rytmisk friksjon og spenning» (Bjerke 2007:15). Denne spenningen 

oppstår ved at rytmiske hendelsers tidsmessige plassering avviker fra der lytterens forventninger 

tilsier at de skal være. Lytterens forventninger er til stede i form av klingende eller ikke-klingende 

referansestrukturer. Akkurat hvor mye hendelsers tidsmessige plassering avviker fra 

referansestrukturen, varierer, men det er ofte så lite at det måles i mikrosekunder. Bjerke forklarer at 

slike mikrorytmiske variasjoner resulterer i at «det skapes rytmisk friksjon og spenning på et svært 

subtilt nivå som igjen kan gi utslag i tvetydighet knyttet til struktur, puls, underdeling og tempo» 

(loc. cit.). 

Owsinski gir uttrykk for at mikrorytmiske variasjoner er nødvendig for at en groove skal 

inneha spenning:

A common misconception of a groove is that it must have perfect time. A groove is created by tension against 
even time. This means that it doesn't have to be perfect, just, even, and that not all the performances have to 
have the same amount of evenness. In fact, the groove feels stiff it [sic.] it's too perfect. This is why perfect 
quantization of parts and lining every hit up in a workstation frequently takes the life out of a song. It's too 
perfect because there's no tension. It's lost its groove (Owsinski 2006:70, kursivert i originalen).

Han kan ha rett i at «perfekt» kvantifisering ofte gjør groover mindre interessante, men om det alltid 

er på grunn av fraværet av mikrorytmiske variasjoner, er ikke like sikkert. At mikrorytmiske 
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variasjoner svært ofte er noe som kan skape spenning i en groove, er det imidlertid liten tvil om.

Også i Danielsens utforskning av funkgroover ser det ut til at spenning oppstår i forbindelse 

med tvetydighet ved, eller «forstyrrelse» av parametre som puls, underdeling og tempo. Hun 

forklarer at det i funkgroover ofte blir benyttet strategier for å destabilisere grunnpulsen ved for 

eksempel at hendelsenes anslag opptrer «tidlig» eller «sent» i forhold til referansestrukturene. 

Lytteren har i slike situasjoner som oftest en klar følelse av hva som faktisk er groovens grunnpuls, 

men at den tidsmessige plasseringen av pulsslagene ofte virker noe tilslørt (Danielsen 2006:85). Det 

ser ut til at slik forstyrrelse av puls spiller en spesielt viktig rolle i funk. I sin analyse av James 

Browns «Sex Machine» (Sex Machine, 1970), skriver Danielsen at pulsen i en funkgroove «needs 

to be constantly disturbed» (ibid.:78). Hun omtaler blant annet tvetydigheten ved det fjerde 

pulsslaget i grooven: 

[...] the anticipation of the fourth beat is characterized by aiming at a double communication: the tiny but sharp 
rhythmic gesture both is and is not the fourth beat. It obscures the «correct» fourth, occupying the space of a 
fourth beat without being one. [...] it disturbs the fourth in a way that makes an accurately positioned fourth no 
longer possible (ibid.:79)

Slik jeg oppfatter det, er slik tvetydighet/usikkerhet rundt puls og referansestruktur nødvendig i 

funk, fordi det bidrar til at det oppstår en spenning i grooven som gjør grooven interessant å lytte til. 

Når Danielsen skriver «[...] the main basic pulse of a funk groove needs to be constantly disturbed» 

(ibid.:78), forstår jeg det slik at en funkgroove ikke vil «groove», eller vil «groove» i mindre grad, 

dersom denne forstyrrelsen ikke er til stede. 

Hendelsers tidsmessige utstrekning

Utstrekking av hendelsers varighet
Som vi har sett, kan grunnpulsen og de forskjellige referansestrukturer i en groove forstyrres ved 

hjelp av mikrorytmiske variasjoner. Slike variasjoner kan i tillegg til å så usikkerhet rundt 

pulsslagenes tidsmessige plassering, resultere i at enkelte slag, for lytteren, fortoner seg som 

utstrakte. Danielsen beskriver en slik situasjon, og hvilken effekt slik utstrekking har, i forbindelse 

med sin analyse av James Browns «Sex Machine»:
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[...] the last stroke of the guitar riff in «Sex Machine» is so late that the off stroke virtually coincides with the  
beat on the snare drum that it is intended to anticipate. Rather than forming a syncopation, the closing of the  
guitar riff acts as an extension of the attack of the snare drum, which thereby is moved a little earlier in time: it  
stretches the limits of how early an attack can be without losing contact with the strong beat, and it increases  
tension before the beat, adding more power to it (Danielsen 2006:79).

Gitarens anslag er altså tidsmessig så nær skarptrommeanslaget at lytteren antakeligvis vil oppleve 

disse anslagene som én utstrakt hendelse. På denne måten forstyrres grunnpulsen av at et pulsslags 

tidsmessige plassering blir noe mer utydelig, og den utstrakte hendelsen blir mer å regne som en 

sone enn som ett enkelt slag. Ifølge Danielsen, vil slagets riktige tidsmessige plassering oppleves 

mer som et energisentrum enn ett enkelt punkt i det metriske rammeverket (ibid.:79). 

Danielsen bruker ord som «energi» i forbindelse med «sterke» pulsslag (ibid.:85-88), som 

f.eks. én, to, tre og fire i en grooves hovedpuls. Hvis man tenker seg at disse pulsslagene er 

energisentrum, kan man ved å plassere hendelser svært nære disse pulsslagene, «spre» denne 

energien utover og dermed strekke ut disse «sterke» slagene:

Even the tendency to surround strong beats with small notes might be understood as an instance of stretching 
the strong beat out in time [...] a reinforcement or reinstallment of another pulse scheme – for example, the 
sixteenths immediately before and after the strong beat – takes some of the attention from what on the other 
hand, has to be a center of force (ibid.:85-88).

Slike hendelser kan, når de er plassert før og etter slaget, fungere som magneter ved at disse 

hendelsene «trekker til seg» pulsslagets energi (ibid.:85). Danielsen nevner Bootsy Collins rullende 

basslinjer som eksempel på hendelser som strekker ut «sterke» slag (loc. cit.). Denne formen for 

«utstrekking» resulterer i at det «utstrakte» slaget i større grad oppfattes som en sone, og i mindre 

grad som ett enkelt punkt langs en tidsakse. 

Innsnevring av hendelsers varighet
I tillegg til «utstrekking» av hendelser og pulsslag, kan også «innsnevring» av hendelsers varighet 

fremstå som pertinente i forhold til opplevelsen av spenning i groove. Danielsen beskriver en 

uoverensstemmelse mellom underdeling og frasering i James Browns «Cold Sweat» (Cold Sweat, 

1967). De forskjellige rytmiske strukturene i grooven kan noteres ved hjelp av fjerdedels- og 

åttendedelsnoter. Groovens «density referent», det vil si underdelingen som ligger til grunn for 

melodisk og rytmisk utforming (Danielsen 2006:44), ligger altså hovedsakelig på et 

åttendedelsnivå. Groovens rytmiske anslag og fraseringer, antyder imidlertid en «density referent» 

med en «høyere oppløsning». Danielsen nevner blant annet gitarriffet, som kun spiller åttendedeler, 

hvor hvert anslag er «clipped in a very snappy manner» (ibid.:75). Disse anslagenes korte varighet 
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skaper altså en usikkerhet rundt groovens «density referent». Danielsen skriver at dette trekket ved 

«Cold Sweat» er «extremely funky» (loc. cit.). Jeg finner det rimelig å anta at hun betegner dette 

trekket som «funky» av to grunner: 1) At dette trekket er karakteristisk for mange funkgroover, og 

2) at det bidrar til at låten groover i større grad enn den ville gjort hvis denne uoverensstemmelsen 

mellom underdeling og frasering ikke var til stede.

Handclap/skarptromme-cluster i «So Sick»
I R&B/Pop-låta «So Sick» (In My Own Words, 2006) produsert av den norske produsentduoen 

Stargate for den amerikanske sangeren Ne-Yo, er det til stede en utstrakt hendelse ved groovens 

andre og fjerde slag. Figur 8 illustrerer strukturen til trommene og perkusjonen i grooven. Som det 

kommer frem i illustrasjonen, tilhører skarptrommen og handclap-samplet kategoriene vi kaller for 

grunnpulsens andre og fjerde slag. De mikrorytmiske variasjonene kommer imidlertid ikke frem i 

denne figuren. 

Figur 8. Transkripsjon av trommer og handclap-sample i «So Sick». 

Figur 9 er et utsnitt av første halvdelen av takten, og viser hvordan trommenes anslag er plassert 

tidsmessig i forhold til en metronomisk pulsmodell i form av en sequencers grid.18 Tallene på den 

øverste linjen viser grunnpulsen der det står 9 (taktnr.), 2 og 3. Der det står 1.2, 1.3, 1.4 osv., viser 

det til sekstendelsunderdelingen. Som vi kan se, er basstrommeanslagene på 9, 1.4 og 3 og tam-

anslaget på 2.3 plassert slik at attacket sammenfaller med det metriske rammeverket, slik de 

vertikale stripene antyder. Skarptrommen og handclapen derimot, befinner seg rundt grunnpulsens 

andre slag. 

18 Lydfilen som er brukt for å fremskaffe denne illustrasjonen er ikke hentet fra den originale produksjonen av Ne-Yos 
«So Sick», men en «instrumental» versjon, uten vokal, som var med som et ekstra spor på den britiske 
vinylutgivelsen. 
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Figur 9. Illustrasjon av plasseringen til hendelsene i grooven i «So Sick» i forhold til en metronomisk 
pulsmodell. Utsnittet viser grooven fra grunnpulsens første, til og med tredje slag. Under tallene 9, 
1.4, og 3, har basstromma sine anslag, under tallet 2.3, befinner det seg et tam-anslag, og rundt tallet 
2, befinner det seg tre handclap-anslag og et skarptrommeanslag.

Som de vertikale stripene rundt slag to antyder, er grunnpulsens andre slag klangliggjort av fire 

hendelser. Den første er en handclap, den andre, som befinner seg et lite stykke etter «2» i det 

øverste feltet, er skarptromma, og like etter den kommer en ny handclap. Den siste hendelsen er 

enda en handclap som til tross for at den oppleves som en del av grunnpulsens andre slag, befinner 

seg nærmere «2.2», det vil si den etterfølgende sekstendelen. Dette «clusteret» av lyder benyttes 

igjennom hele låten og er antakeligvis en del av ett eller to samples fra en samplepakke. Lydenes 

plassering skaper en usikkerhet rundt pulsslagets tidsmessige plassering ved at «energien» blir 

trukket utover slik at pulsslaget oppfattes mer som en sone enn et punkt. 

Mikrorytmiske avvik eller «utstrekking» av pulsslag på denne måten, kan relateres til 

«nyanser» i Snyders forstålse av begrepet. Hos han blir nyanser beskrevet som variasjonene som 

finner sted innad i en musikalsk kategori. Eksempler på slike kategorier finner vi i den tempererte 

skala, hvor hver enkelt tone er en egen kategori, eller i et metrisk system, hvor f.eks. åttendedeler 

eller sekstendeler er kategorier. Eksempler på rytmiske nyanser kan blant annet være framskynding 

og forsinking av slag (Snyder 2000:86). Snyder omtaler også effekten av slike nyanser: «Conflicts 

between different players' placement of the beats, expecially if large enough that events happen on 

both sides of the center of the beat category, can create a type of nuanced rhythmic tension» 

(ibid.:167). I likhet med Danielsen og Bjerke beskriver altså Snyder effekten av mikrorytmiske 

avvik ved hjelp av begrepet spenning. Et relevant spørsmål i forhold til dette, er hvorfor lyttere 

opplever spenning i forbindelse med mikrorytmiske avvik og utstrekking av pulsslag. Svaret er 

antakeligvis svært sammensatt. Et perspektiv tilknyttet dette, som kan være fruktbart å utforske, er 

det hvor spenning oppstår og oppløses i sykluser. Slik Meyer forklarer det, oppstår spenning når det 
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skjer noe i musikken som gjør at lytteren ikke kan forutse nøyaktig hva som kommer til å skje 

videre og det derfor oppstår en form for usikkerhet. På et vis er det dette som skjer på slag to og fire 

i «So Sick». Puls-schemaet, slik det blir implisert av basstromme- og tam-anslagene, skaper en 

forventning tilknyttet den tidsmessige plasseringen av hendelsene i grooven, som ikke innfris der 

skarptrommen og handclapen har sitt anslag. Som figur 9 viser, har ingen lyder sitt attack rett på 

«2», på samme måte som basstromma har sitt attack på «9» og «1.4». Anslagene befinner seg i 

stedet før og etter «2», og utgjør en sone som både starter før, og slutter etter der lytteren forventer 

at de skal forekomme. Det oppstår en slags usikkerhet vedrørende det metriske rammeverket, som 

fjernes i det den neste hendelsen som bekrefter rammeverket har sitt anslag. Det oppstår altså 

spenning på det andre slaget, der handclap og skarptromme-samplet sår usikkerhet rundt det 

metriske rammeverket, og den oppløses på «2.3» og «3» der tammen og basstromma fjerner 

usikkerheten rundt det metriske rammeverket.

Dette skjer nok ikke på et nivå hvor lytteren tenker over denne usikkerheten, men på et 

umiddelbart nivå hvor usikkerheten bidrar til at lytterens pulsopplevelse blir påvirket. Meyer skriver 

at opplevelsen av spenning er knyttet til mentale prosesser som streber mot en oppklaring av de 

usikre aspektene ved situasjonen, og selve oppklaringen, som han forklarer at er oppløsning av 

spenningen (Meyer 1956:27). Et interessant spørsmål, er hvilke mentale prosesser som igangsettes i 

forbindelse med brytning og innfrielse av forventninger tilknyttet puls-schema. 

Forming av pulsopplevelsen

Synkronisering av intern og ekstern puls
Jones skriver blant annet om forventninger og oppmerksomhet i tid i sin artikkel «Temporal 

expectancies, capture, and timing in auditory sequences» (2001), og legger frem det hun kaller for 

«the entrainment concept». Til grunn for dette konseptet, ligger antagelsen av at det hos lytteren 

eksisterer såkalte interne oscillatorer (Danielsen 2011:3). I modellen Jones legger frem, bærer 

oscillatorene en puls med oppmerksomhetsenergi, hvor pulsen representerer oppmerksomhetens 

fokus over en tidsmessig region. Pulsen dekker en region av høynet oppmerksomhet rundt den 

tidsmessige plasseringen av der det forventes at noe skal ha sitt anslag (Jones 2001:211). For å 

forstå «the entrainment concept» er det også nødvendig å forstå «the principle of syncrony». Det går 

ut på at oppmerksomhetens fokus synkroniseres med et objekt. Jones et al. foreslår at denne 

synkroniseringen kan skje på to måter: 1) Ved «anticipatory attending» hvor oppmerksomheten blir 
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ført mot en hendelses anslags tidsmessige plassering, og 2) ved «reactive attending», hvor 

oppmerksomhetens fokus justeres i forhold til hendelsens anslag; oppmerksomhetens fokus flyttes i 

tid, slik at den synkroniseres med hendelsens anslag. Ved «anticipatory attending», blir 

oppmerksomhetens fokus ført mot den tidsmessige plasseringen til der det forventes at en hendelse 

skal ha sitt anslag, og synkroniseres med det eksterne stimulus' mønster (ibid.:209). Zeiner-

Henriksen beskriver denne synkroniseringen som «a phase-lock between the oscillation formed by 

expected sounds (in the music) and the oscillation formed by our anticipatory attending» (Zeiner-

Henriksen 2010:124). «Reactive attending» refererer til en lytters hurtige respons når uventede 

anslag forekommer. «Anticipatory attending» og «reactive attending» forekommer begge i respons 

til stimulussekvenser slik at oppmerksomhetens «rytme» synkroniseres med det eksterne stimuli 

(Jones 2001:209). Der oppmerksomhetens fokus er synkronisert med et mønster, og forventningene 

innfris, er «anticipatory attending» i kraft. Der forventningene brytes ved at f.eks. mønsteret 

forandres, forekommer «reactive attending», slik at forventningene blir «konfigurert» på nytt. 

Synkronisering fra en nevrovitenskapelig innfallsvinkel
I forskningsrapporten «Gamma-band activity reflects the metric structure of rhythmic tone 

sequences» (2005), presenterer Joel S. Snyder og Edward W. Large eksperimentelle funn som ser ut 

til å være i overensstemmelse med «the entrainment theory». Kort sagt gikk eksperimentene ut på å 

benytte et elektroencefalogram (EEG) på åtte individer for å måle nevronaktiviteten i 

sentralnervesystemet når individene fikk høre rytmiske tonesekvenser.

Som det kommer frem i forskningsrapportens tittel, var det nerveoscillasjon i 

frekvensspekteret 20-60 Hz, også kalt for «gammabåndet», som ble undersøkt i dette eksperimentet. 

Eksperimentene demonstrerte at gammabåndaktiviteten (GBA), hos de åtte studieobjektene, var i 

overensstemmelse med de rytmiske tonesekvensenes anslag. Med andre ord, målte de GBA som 

«peaket» samtidig med den eksterne stimulusens anslag. Responsen til stimulusen varierte noe blant 

de åtte individene, noe som kan forklares blant annet ut ifra ulikheter i lyttestrategiene, og 

individenes forskjellige musikalske bakgrunn. Hos noen av studieobjektene ble det observert 

GBA-«peaker» rett før tonesekvensens anslag. To av de åtte individene så også ut til å underdele 

den rytmiske tonesekvensen, da GBA ble registrert, ikke bare på tonesekvensens anslag, men også 

imellom anslagene (Snyder & Large 2005:120, 125). Relatert til «the entrainment concept», ser 

disse observasjonene ut til å bekrefte at en forutseende oppmerksomhet, «anticipatory attending», 

fører oppmerksomhetens fokus dit det forventes at en hendelse skal ha sitt anslag. 

Studieobjektene fikk blant annet høre en rytmisk tonesekvens som bestod av vekselvis 
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volummessig sterke og svake toner, hvor enkelte av tonene ble utelatt. I forbindelse med dette, ble 

det registrert sterkere EEG-respons fra de sterke tonene enn de som var svakere. Da det ble forsøkt 

å utelate toner fra sekvensen, ble det målt GBA ved den tidsmessige posisjonen til den utelatte 

tonens anslag. Med andre ord opprettholdes den «interne rytmen» som «toppene» i 

gammabåndaktiviteten utgjør, selv om anslag i den eksterne stimulusen utelates. Ved å undersøke 

blant annet gammabåndaktivitetens respons til sterke og svake toner, og utelatelsen av slike toner, 

samt de øvrige eksperimentelle funnene, konkluderer Snyder og Large med at «peakene» i GBA 

reflekterer en forutseelse av både intensitet og den tidsmessige plasseringen til den eksterne 

stimulusen. Disse eksperimentene taler altså for at det faktisk skjer en synkronisering mellom 

ekstern stimulus og interne prosesser. Avslutningsvis i forskningsrapporten, skriver Snyder og Large 

at de eksperimentelle funnene er i overensstemmelse med teorier om persepsjon av rytme hvor det 

argumenteres for en aktiv forventningsbasert prosessering (Snyder & Large 2005:122-126).19

«The entrainment concept» i populærmusikkforskning
Figur 10 viser hvordan Zeiner-Henriksen illustrerer hvordan det kan tenkes at interne oscillatorer, 

ved «anticipatory attending», reagerer på «the poumtchak pattern», som, slik jeg tidligere har nevnt, 

består av vekselvis basstromme og hihat i et regelmessig mønster uten mikrorytmiske variasjoner. 

Figur 10. Illustrasjon av hvordan interne oscillatorer kan tenkes å reagere på «the poumtchak pattern». 
Illustrasjonen er hentet fra Zeiner-Henriksens doktorgradsavhandling, The «PoumTchak» Pattern: 
Correspondences Between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music (Zeiner-
Henriksen 2010:125)

Som vi ser, er oppmerksomheten representert som en bølgeform, hvor toppene fremstiller høynet 

oppmerksomhet. Plasseringen av disse toppene er i overensstemmelse med den tidsmessige 

19 Jeg vil gjøre oppmerksom på at en viktig del av forskningsrapporten «Gamma-band activity reflects the metric 
structure of rhythmic tone sequences», er sammenligningen av to typer GBA: «evoked GBA» og «induced GBA». 
Disse har jeg valgt å la være å gjøre rede for, ettersom hensikten med å nevne Snyder og Larges forskning er å 
demonstrere at det har blitt gjort eksperimentelle funn som taler for at det faktisk skjer en synkronisering mellom 
eksterne og interne rytmer.  
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plasseringen av der det forventes at basstromma og hihaten har sine anslag (Zeiner-Henriksen 

2010:124–125). Den regelmessige bølgeformen reflekterer den regelmessige karakteren til «the 

poumtchak pattern». I denne illustrasjonen blir bølgeformens topper fremstilt som relativt spisse, 

fordi oppmerksomhetsenergien trekkes mot trommeanslagene, som lytteren har svært spesifikke 

forventninger til den tidsmessige plasseringen av. Trommene i «the poumtchak pattern» har ofte en 

distinkt karakter med klare, tydelige attackpunkter, samt at de er organisert i et forutsigbart, stabilt 

mønster. Slike kvaliteter fører altså til svært spesifikke forventninger hos lytteren. Et interessant 

spørsmål, er hvordan disse prosessene forholder seg til groover mer preget av mikrorytmiske 

variasjoner og/eller mer tvetydig pulsfølelse. 

Danielsen utforsker dette i sin granskning av grooven i «Left and Right» fra D'Angelos 

album Voodoo (2000). Grooven består blant annet av et synkopert gitarmønster, et 

perkusjonsmønster, et trommemønster bestående av basstromme, skarptromme og hihat, og et 

bassgitarmønster. Alle disse elementene ble spilt inn slik at de låt «tight», men de har blitt redigert i 

ettertid, slik at elementene forholder seg til to ulike pulslag. Disse pulslagene har begge det samme, 

jevne tempoet, men har sine startpunkter rundt 70 til 85 millisekunder fra hverandre, noe som 

tilsvarer rundt en tiendedels fjerdedelsnote i låtens tempo, som er ca. 92 bpm (Danielsen 2011:11-

12). Slik jeg forstår det, resulterer måten grooven er satt sammen på i en forstyrrelse eller 

tvetydighet ved groovens grunnpuls og referansestrukturer. Danielsen foreslår at lytterens interne 

oscillatorers puls justeres fortløpende der de to «konkurrerende» rytmiske lagene først blir satt 

sammen i grooven, etter at lytteren kun har hørt det ene laget. Fasen til oscillatorenes puls av 

oppmerksomhetsenergi justeres slik at avstanden mellom pulseringene forandres. Den interne 

pulsen forsøker på en måte å synkroniseres med begge groovens rytmiske lag ved hjelp av 

kontinuerlig justering. Danielsen antyder at denne delen av låten oppleves som ubehagelig, og 

forklarer at den kontinuerlige justeringen er grunnen til dette. Som jeg skal komme tilbake til, varer 

ikke denne ubehageligheten så lenge, ettersom lytteren etter en stund vil persipere grooven på et 

annet vis (ibid.:16-18).

Danielsen argumenterer for at idéen om puls som satt sammen av en serie med punkter i tid 

er problematisk, blant annet fordi det er urimelig å assosiere forventninger med et punkt i tid: 

«Distribution of attentional energy over time transforms the expectation from a point-like event (as 

in a metric grid) to an event that may extend in time» (ibid.:6). Hvis man ser forventninger 

igjennom en bølgeformmetafor, slik som i Zeiner-Henriksens illustrasjon, kan altså toppene strekke 

seg ut i tid slik at de f.eks. favner om flere anslag i samme fase. 

Danielsen argumenterer for at «ubehageligheten» som oppstår der begge lagene av rytmiske 

strukturer blir klanglig representert, går over etter en liten stund. Etter en kort stund vil den interne 
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pulsen slutte å forsøke å synkroniseres med begge pulsene, og heller gå over til å inkorporere de 

ulike rytmiske hendelsene i samme fase. Sett gjennom en bølgeformmetafor, vil de 

«konflikterende» rytmiske hendelsene være en del av den samme bølgetoppen, som ikke vil være 

snever, men heller noe utstrakt slik at den favner om alle «konflikterende» rytmiske hendelser 

(ibid.:25). Hvis en ser bølgetoppene som oppmerksomhetens fokus, vil altså fokuset gå fra å være 

relativt snevert til å bli gradvis videre fra den delen av grooven tidligere beskrevet som ubehagelig, 

til grooven oppnår det som Danielsen beskriver som en «organic, swaying, hip-hop-like feel» 

(ibid.:15). Den interne pulsens form blir synkronisert med, og direkte formet av de rytmiske 

hendelsene i grooven: 

In «Left and Right», then, the shape of the virtual pulse, i.e. the attentional energy allocated to these 
salient events of the groove, changes from a narrower, pointlike design to a broader beat bin that 
comprises all of the pulse locations suggested by the different layers (ibid.:26). 

Denne virtuelle pulsen blir formet av musikken og hvordan lytteren responderer til den, og 

reflekterer altså lytterens pulsfølelse. Idéen om å se puls i lys av «the entrainment theory» åpner for 

at referansestrukturer kan ha form og utstrekning i tid (loc. cit.). 

Pulsfølelse, «perceptual attack time» og lyders timbrale utvikling 
Musikkens sound og lydkombinasjoner, samt de enkelte lydenes attack og timbrale utvikling er, 

ifølge Zeiner-Henriksen, parametre som er svært relevante for lytterens pulsopplevelse. (Zeiner-

Henriksen 2010:148, 218). Derfor argumenterer også han for at forståelsen av puls som en rekke 

punkter langs en tidsakse, ikke er fruktbar å benytte hvis en ønsker å si noe om opplevd pulsfølelse 

(ibid.:148), ettersom en slik forståelse fremstiller anslag og varighet som de mest fremstående 

parametrene, og neglisjerer andre parametre. Den enkelte lyden kan for eksempel ha et iboende 

«sent» attack, som kan være karakteristisk for enkelte instrumenter. 

Matthew Wright skriver om dette i sin doktorgradsavhandling The Shape of an Instant:  

Measuring and Modeling Perceptual Attack Time with Probability Density Function. Han forklarer 

begrepet «perceptual attack time» (PAT) blant annet som den delen av en musikalsk hendelse som 

oppfattes som hendelsens «attack» (Wright 2008:32). En lyd har en fysisk begynnelse, som er 

lydens akustiske startpunkt, en perseptuell begynnelse, som er det øyeblikket lytteren opplever som 

hendelsens begynnelse (ibid.:20), og en «perceptual attack time», som oppleves som lydens 

rytmiske anslag. Disse tre delene av lyden, opptrer vanligvis i denne rekkefølgen. Ofte kan en lyds 

fysiske begynnelse og perseptuelle rytmiske anslag befinne seg tidsmessig relativt langt fra 
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hverandre. Wright bruker en fiolintone for å illustrere dette. Ved å mikse sammen en perkussiv lyd 

med skarp attack, med en fiolinlyd, fant han ut at det, dersom begge lydenes fysiske begynnelse 

plasseres likt, oppleves som om fiolinlyden er «sen» i forhold til perkusjonslyden. Ved å 

eksperimentere med den tidsmessige plasseringen av lydene, kom han frem til at lydenes rytmiske 

anslag fremsto som synkrone hvis perkusjonslydens fysiske begynnelse ble flyttet 34 millisekunder 

«inn» i fiolinlyden. Han fant altså ut at fiolinlydens PAT var plassert 34 millisekunder fra lydens 

fysiske begynnelse (ibid.:32). Opplevelsen av PAT er subjektiv, og Wrights granskning av 

fiolinlydens PAT baserer seg derfor på hans egen subjektive opplevelse. Jeg antar likevel at det vil 

være en generell konsensus om hvor enkeltlyders PAT er å finne.

Forskjeller i ulike enkeltlyders PAT har muligens spesielt stor innflytelse i groover som er 

bygd opp av samples og lyder fra softsynthesizere i en sequencer, hvor groovens elementer svært 

ofte blir kvantifisert slik at de passer inn i sequenserens «grid». Enkeltlyder vil da igangsettes rett 

på slaget, noe som kan resultere i at lyder med en PAT som er plassert tidsmessig et stykke fra 

lydens fysiske begynnelse, vil oppleves som «sene» i forhold til groovens andre elementer. 

Produsenten må da avgjøre om denne «tregheten» er ønskelig eller ikke, og eventuelt korrigere 

anslaget slik at lydens PAT er i overensstemmelse med sequenserens «grid».

Lyders timbrale utforming kan også virke inn på lytterens pulsfølelse. Zeiner-Henriksen 

skriver blant annet om hvordan kvaliteter ved de enkelte trommelydene i elektronisk dansemusikk, 

kan påvirke lytterens pulsfølelse og kroppsbevegelse. Han forklarer, at dersom en basstrommelyd 

med en hurtig nedadgående tonehøydebevegelse plasseres slik at lyden starter rett på et pulsslag, 

slik at lydens attack korresponderer med det tenkte pulsslagets tidsmessige plassering, vil 

tonehøydebevegelsen nå sitt laveste punkt rett etter pulsslagets plassering. Basstrommen har altså 

mye av sin «vekt», eller det som muligens vil oppleves som lydens energimessige «makspunkt», 

rett etter lydens PAT. 

Relatert til virtuell puls sett i lys av «the entrainment theory» kan et poumtchak-mønster 

bestående av basstrommen og hihaten beskrevet ovenfor, antakeligvis visualiseres som en sekvens 

av vekselvis slake og spisse bølgetopper. Hihatanslaget vil vanligvis ha et utvetydig attack som 

fremkaller veldig spesifikke forventninger hos lytteren, og kan derfor illustreres som en spiss 

bølgetopp. Der bølgeformen er slak, favner den både om attacket til, og det energimessige 

makspunktet til basstromma, for eksempel den delen av lyden hvor tonehøyden er på sitt laveste. 

Basstrommas tilstedeværelse i grooven vil altså resultere i en bølgeform med lengre utstrekning. 
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Pulsfølelse og kroppsbevegelse
Som forklart tidligere, er spenning i groove knyttet til begrepet groove i sin verb/adjektiv/adverb-

form («to groove»), noe Zeiner-Henriksen forklarer at har med aktivisering av kroppsbevegelser å 

gjøre.20 Derfor kan det være fruktbart å utforske hvilken påvirkning pulsfølelse har på 

kroppsbevegelser. Slik jeg ser det, er det ikke urimelig å anta at kroppsbevegelse til musikk, det vil 

si måten en lytter «synkroniserer» sine bevegelser til musikken, reflekterer lytterens pulsfølelse, og 

motsatt. Som Zeiner-Henriksen påpeker, blir både pulsfølelse og kroppsbevegelser formet av 

musikken: «Sometimes multiple sounds may work together to evoke body movements and pulse 

sensations» (Zeiner-Henriksen 2010:148). Slikt sett, er pulsfølelse og kroppsbevegelser uløselig 

knyttet til hverandre. Zeiner-Henriksen benytter en bølgemetafor for å beskrive interaksjonen 

mellom kroppsbevegelse og pulsfølelse (ibid.:149). Slik han presenterer denne bølgemetaforen i 

eksempler hentet fra elektronisk dansemusikk, ser den ut til å reflektere lytterens følelse av puls, 

lytterens kroppslige respons til musikken gjennom opp- og ned bevegelser, og frekvensinnholdet til 

musikkens rytmiske hendelser.21 I forbindelse med det som er analyseobjektet i Zeiner-Henriksens 

doktorgradsavhandling, poumtchak-mønsteret,22 visualiseres bølgemetaforen som en kurve som har 

sine daler på basstrommens anslag, og topper på hihatanslagene. Slik svinger bølgeformen opp og 

ned. Zeiner-Henriksen forklarer at bølgeformen blir direkte formet av musikkens klanglige innhold:

A bass drum sound with a stretched descending pitch movement in a slow tempo is illustrated with a curved 
waveform [...], while a short bass drum sound with a quick descending pitch movement in a faster tempo is 
illustrated with a more pointed waveform. [...] the shape of the curve could be stretched to include several 
events, if such a movement pattern were indicated (ibid.:149). 

20 Se side 53-56 om groovebegrepet
21  Zeiner-Henriksen argumenterer for at frekvensinnholdet til de rytmiske hendelsene som utgjør et «poumtchak»-

mønster, basstrommas «dype» frekvensinnhold, og hihatens «lyse» frekvensinnhold, fremkaller et 
bevegelsesmønster som reflekterer disse metaforene av «lavhet» og «høyhet»: «Bodily experiences of musical 
verticality thus contribute to motor schemas that provide a direct link between the «low» and «high» sounds of the 
poumtchak pattern and the «low» and «high» positions of a vertical movement pattern» (Zeiner-Henriksen 
2010:140). Det antas da at et «poumtchak»-mønster vil fremkalle et bevegelsesmønster der lytteren på et vis beveger 
seg ned der basstromma har sitt anslag, og opp der hihaten har sitt anslag. Slik skapes en kontinuerlig vuggende 
bevegelse opp og ned.

22 Se side 56 for en beskrivelse av «the poumtchak pattern». 
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Figur 11. To bølgeformer som illustrerer hvordan pulsfølelse og kroppsbevegelse kan influeres av to ulikt 
utformede basstrommer. A viser en basstromme med en utstrakt nedadgående tonehøydebevegelse i et 
sakte tempo. B viser en kortere basstrommelyd med en hurtig nedadgående tonehøydebevegelse i et 
raskere tempo. Åttendedelene representerer hihat-anslag, og firedelene representerer basstrommer. 
Bølgeformene viser altså forslag til hvordan basstrommers form influerer et bevegelsesmønster 
tilknyttet «the poumtchak pattern», det vil si, en «vuggende» kroppsbevegelse hvor man beveger seg 
oppover mot hihat, og nedover mot basstromme. Illustrasjon hentet fra Zeiner-Henriksen 2010:150 

Figur 11 illustrerer hvordan slike bølgeformer forholder seg til to timbralt ulikt utformede 

basstrommer. Slik sonogrammene antyder, har basstromme A en lengre nedadgående 

tonehøydebevegelse enn basstromme B, og bølgeformene reflekterer hvilken innvirkning 

basstrommenes timbrale innhold kan ha for lytterens pulsopplevelse og hvilke kroppsbevegelser 

som aktiveres. I figur 11, blir det altså foreslått at den lengre basstromma (A) vil fremkalle en 

kroppsbevegelse der den nedadgående bevegelsen når sitt makspunkt etter lydens attack, muligens 

mot det som oppfattes som lydens energimessige makspunkt. Kroppsbevegelsens makspunkt er ikke 

illustrert med en «spiss» dal, men med en slakere «U»-form, noe som indikerer at lytterens 

nedadgående kroppsbevegelse dveler en stund ved makspunktet, før bevegelsen opp mot hihaten 

igangsettes. Basstromme B derimot, er kortere, og igangsetter en kroppsbevegelse hvor både 

toppene og dalene befinner seg svært nære hendelsenes attack. Det foreslås altså at en tenkt lytter 

ikke vil dvele ved hvert slag, slik som i A, men heller begynne sin oppadgående eller nedadgående 

bevegelse mot neste hendelse umiddelbart etter bevegelsens makspunkt er blitt nådd. 

I en situasjon hvor en lytter beveger seg til et poumtchak-mønster hvor basstrommen er lik 

basstromme A, kan basstrommens tonehøydebevegelse resultere i at andre elementer i grooven 

oppleves som «tidlige», som Zeiner-Henriksen påpeker: «A fully quantized hi-hat sound on the 

following upbeat will then be experienced as 'early' in relation to this body movement» (Zeiner-
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Henriksen 2010:218). Denne «tidligheten» må sees i lys av hvilke kroppsbevegelser som blir 

aktivert. Som antydet ovenfor, resulterer basstrommer med slike utstrakte, nedadgående 

tonehøydebevegelser, ofte i at selve hendelsen oppleves som utstrakt. Dette virker inn på både 

pulsfølelse og kroppsbevegelser ved at hendelsen blir «vektlagt» som foreslått i figur 11. Zeiner-

Henriksen forklarer at slike hendelser virker inn på lytterens kroppslige synkronisering til 

musikken: «When the movement downward is given extra emphasis, the following movement 

upward has to be slightly accelerated to synchronize with the music, which pushes the pattern 

forward» (ibid.:167). Det kan altså tenkes at en lytter som beveger seg vertikalt til musikken, det vil 

si ned på basstromma og opp på hihaten, blir «trukket» nedover av basstromma, og opp av hihaten. 

På grunn av basstrommeanslagets utstrakte varighet, blir lytteren nødt til å foreta en svært hurtig 

bevegelse opp mot hihaten for å opprettholde sin synkronisering med grooven. 

Oppsummering

I dette kapittelet har jeg forsøkt å belyse hva som kan skape spenning i groove. En fullstendig 

redegjørelse for feltet faller imidlertid utenfor rammene for min oppgave, derfor har jeg 

hovedsakelig forsøkt å ta tak i de aspekter ved spenning i groove som er mest relevant for min 

problemstilling, det vil si aspekter som kan relateres til bruk av enkelte interesseskapende lyder. 

Slik jeg har vurdert det, har det også vært fruktbart å granske den «tradisjonelle» forståelsen av 

begrepet «spenning» slik Frede V. Nielsen og Leonard B. Meyer beskriver det, da denne spenningen 

ser ut til å ha flere fellesnevnere med spenning i groove, som for eksempel tanken om at spenning 

oppstår og oppløses, effekten av uforutsigbarhet og brytning av forventninger, og idéen om at 

spenning er tilknyttet en følelse av usikkerhet hos lytteren. For å kunne belyse spenningbegrepet på 

en grundig måte, fant jeg det naturlig å granske sammenhengen mellom opplevd spenning og de 

tidsmessige plasseringene av groovens elementer på et strukturelt nivå, for deretter å drøfte effekten 

av de enkelte lydene i grooven.

På det nivået som innbefatter realiseringen av grooven, ser det ut til at hendelsenes 

plassering på et mikronivå i det metriske rammeverket har mye å si for groovens opplevde 

spenning. Mikrorytmiske avvik fra groovens referansestrukturer, i form av f.eks. «utstrekking» av 

pulsslag kan altså sees på som spenningsskapende strategier. De enkelte lydenes timbrale og 

dynamiske utforming, kan også ha spenningsskapende effekter, f.eks. ved at lydens «perceptual 

attack time» er tvetydig, eller ved at lyden har et tydelig attack og et energimessig «makspunkt» 

som ikke sammenfaller, slik at lyden oppfattes som en utstrakt hendelse. Fellesnevneren for 
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spenningsskapende aspekter ved groove, ser ut til å være «forstyrrelse» av puls og 

referansestrukturer på det strukturelle nivå, og på det nivå som innbefatter realiseringen av grooven. 

I likhet med spenningen Meyer beskriver, ser det også ut til at den «groovemessige» spenningen 

som oppstår i forbindelse med mikrorytmiske variasjoner og «utstrakte» hendelser, har mye å gjøre 

med at det oppstår usikkerhet rundt lytterens forventninger. 

 Jones' «entrainment concept» og Danielsens bruk av dette i sin analyse av «Left and Right», 

samt Zeiner-Henriksens bølgeformmetafor som inkorporerer både pulsfølelse og kroppsbevegelse, 

åpner for å forstå hvilke prosesser som settes i gang hos lytteren i forbindelse med slike 

«forstyrrelser» og hvordan groove oppleves generelt. 

 Opplevelsen av at noe groover, er selvsagt subjektiv, men hvis en lytter opplever at en låt 

groover bedre enn en annen, kan det tenkes at det er tilstedeværelsen av slike forstyrrelser som 

bidrar til dette.

I den følgende delen av oppgaven skal jeg utforske hvilken effekt pop-produsentens valg av 

lyder, i form av f.eks. samples og synthpatcher, har i analyseobjektets groove. Min innfallsvinkel til 

analysen er primært å granske hvordan en spesifikk lyd i produksjonen påvirker grooven. 
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Analyse
«Freakshow»

«Freakshow» er en låt fra Britney Spears' album Blackout fra 2007, skrevet av Britney Spears, 

Christian Karlsson, Ezekiel Lewis, Henrik Jonback, Patrick J. Que Smith og Pontus Winnberg. 

Låten er produsert av Christian Karlsson og Pontus Winnberg, også kjent som produksjonsduoen 

«Bloodshy & Avant», og co-produsert av låtskrivingskollektivet «The Clutch», bestående av 

Balewa Muhammad, Candice Nelson, Ezekiel Lewis, Keri Hilson og Patrick J. Que Smith. 

Siden denne analysens formål er å kaste lys over effekten av en spesifikk lyd, som forholder 

seg relativt uforandret gjennom produksjonen, og dens innflytelse i låtens groove, finner jeg det 

mest hensiktsmessig å begrense analysen til hovedsakelig å dreie seg om de første tretten sekundene 

i produksjonen. I starten av dette korte utsnittet, presenteres det som er analysens hovedfokus; et riff 

uttrykt av en synth i et dypt register, alene to ganger, før programmerte trommer, handclaps, vokal 

og noe perkusjon, gjør sin inntreden. Utsnittet består altså av en kort intro bestående av synthriffet 

alene, før grooven settes i gang og repeteres i fire takter.  

Slik jeg opplever det, har synthriffet en sentral rolle produksjonen, ikke bare på grunn av at 

riffet repeteres gjennom hele låta og er relativt fremtredende i lydbildet, men også på grunn av 

rollen riffet spiller i grooven. Figur 12 viser hvordan grooven er satt sammen på et strukturnivå. 

Grooven, slik den blir presentert i løpet av de første tretten sekundene i produksjonen, består av to 

takter satt sammen i en «loop», og kan beskrives som relativt hurtiggående (132 bpm). Lydene som 

benyttes er basstromme, handclap, synth og et sample bestående av noe som høres ut som en 

handclap og en shaker. Synthriffet strekker seg ut over to takter som repeteres, og består av fire 

gjentatte åttendedeler som i den første takten begynner på slag to, og i den andre takten, på slag én.

Figur 12. Transkripsjon av de fire første taktene i grooven, fra ca. 0:07-0:13 i produksjonen.
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Synthlydens klanglige utforming

Noen aspekter ved synthlyden gjør den relativt lik den omtalt i analysen av «I Kissed A Girl» i 

kapittel 2. Den har mye energi i bassregisteret samtidig som den er svært rik på overtoner. Lyden 

har mesteparten av sin energi i den nedre delen av frekvensspekteret, og lite over 8 kHz. Det er 

imidlertid synthlydens form jeg opplever som mest pertinent i forhold til grooven i denne låta. Som 

man kan se i sonogrammet i figur 13, domineres hvert av synthens anslag først av dype frekvenser, 

før lyden «åpner seg», ved at energi lengre oppe i frekvensspekteret gradvis gjør seg gjeldende, før 

lyden på ny «lukker seg». Til forskjell fra f.eks. en pianotone, som vi kan se i figur 14, har ikke 

synthlyden et distinkt, tydelig attack, selv om det kan se slik ut i sonogrammet.

Figur 13. Sonogram av fire anslag ytret av synthlyden, hentet fra produksjonens intro. 

I sonogrammet ser det ut til at hvert anslag begynner med et svært kort attack bestående av energi 

fra bunnen av frekvensspekteret, til ca. 6 kHz. Disse korte delene av anslagene er riktignok hørbare, 

men oppleves ikke som lydens «perceptual attack time» (PAT), men mer som et biprodukt av 

lydproduksjonen, lik f.eks. lyden av at en vokalist puster inn før en frase påbegynnes.  

Det ser ut til at produsenten(e) som har programmert synthen og satt sammen grooven, har 

eksperimentert med den tidsmessige plasseringen av riffet på et mikronivå. Denne antagelsen er 
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basert på mine observasjoner av lydens tidsmessige plassering i forhold til det jeg antar har vært den 

anvendte sequencerens grid. Ved å importere produksjonen i en sequencer, finne låtens eksakte 

tempo og synkronisere sequencerens grid med basstromma og handclapens fysiske begynnelse, fant 

jeg at synthens fysiske begynnelse befinner seg ca. 17 millisekunder tidligere enn der griden tilsier 

at den burde være hvis synthens MIDI-fil hadde vært kvantifisert i henhold til en «straight» 

åttendedelsunderdeling. At produsentene har gjort dette kan tyde på at de ønsket å endre den 

tidsmessige plasseringen til lydens PAT, antakeligvis for å begrense lydens iboende «treghet». 

Lydens «perceptual attack time»
Ved å programmere en kvantifisert versjon av riffet med en pianolyd og spille av dette samtidig med 

synthriffet i introen til låten, opplevde jeg at synthlydens PAT opptrådte betydelig senere enn 

pianolydens PAT. Synthlyden har ikke en utvetydig PAT som f.eks. en pianotone har, hvor dens PAT 

ofte er å finne svært nær lydens fysiske begynnelse. Som vi kan se i fig. 14, kan en pianotones PAT 

blant annet kjennetegnes av høy intensitet og at frekvensspekteret er på sitt rikeste. Synthlyden på 

sin side har ikke en slik profil. I figur 15, som viser synthriffets amplitude, kan man, hvis man ser 

bort ifra den svært korte delen som markerer lydens hørbare begynnelse, se at lydens intensitet når 

sitt makspunkt rundt midten av hvert anslag. Sonogrammet i figur 13, viser at lydens 

frekvensinnhold slett ikke er på sitt rikeste nær lydens fysiske begynnelse, men heller nær lydens 

slutt. 

Figur 14. Sonogram av en pianotone. 
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Figur 15. Amplituden til fire anslag av synthlyden, hentet fra introen til «Freakshow».

Selv føler jeg at lyden har en «treghet» ved seg, og at den ikke nødvendigvis har et enkelt punkt 

som kan regnes som lydens PAT. Som figur 13 og 15 viser, preges lyden av gradvis forandring i 

frekvensinnhold og intensitet. En interessant observasjon, er at dersom synthriffet i introen 

reverseres, ved at lydfilen blir spilt av «baklengs», oppleves det som om lydens frekvensmessige 

makspunkt og lydens PAT er ved det samme tidsmessige område. Dette skyldes antakeligvis at 

lydens da opplevde begynnelse og frekvensmessige makspunkt er svært nære hverandre. Hvis man 

reverserer lyden på den måten, ligner lyden, med tanke på frekvensinnhold og -distribusjon, mer på 

konvensjonelle lyder som f.eks. lyden av en pianotone. Når den ikke er reversert, har den imidlertid 

ikke en slik tydelig PAT, men heller et slags «gravitasjonssentrum». Slik jeg opplever synthriffet 

sammen med de andre elementene i grooven, er dette gravitasjonssentrumet ganske langt «inn» i 

hvert anslag. Det er mulig at lydens frekvensmessige «makspunkt», som befinner seg tidsmessig 

mot slutten av hvert anslag, «trekker» gravitasjonssentrumet mot slutten. 

Det er hovedsakelig lydens forandring i intensitet og frekvensinnhold som skaper en følelse 

av gravitasjonssentrum. Hvis man hadde benyttet en equalizer for å fjerne den frekvensmessige 

utviklingen, f.eks. ved å «rulle av» alle frekvenser over en satt terskel, og en kompressor for å 

utjevne forandringen i volum, ville lyden antakeligvis oppfattes på en helt annen måte. Lydens PAT 

ville da muligens oppleves som svært nære lydens hørbare begynnelse. 
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Synthriffet i groovekontekst

Selv opplever jeg at grooven i «Freakshow» «groover» godt. Ut ifra teorien lagt frem i dette 

kapittelet, er det ikke urimelig å anta at noe av grunnen til at låten «groover» er å finne på 

strukturnivået, der den metriske spenningen oppstår når rytmiske strukturer aksentuerer andre slag 

enn, i dette tilfellet, hovedpulsens slag på én, to, tre og fire. Det er imidlertid selve synthlyden som 

fremstår som mest pertinent i forhold til at denne låten «groover». Jeg tror at låten ville ha 

«groovet» langt mindre hvis synthen hadde blitt byttet ut med en annen lyd uten den samme 

timbrale utviklingen og med en distinkt PAT. 

I Tom Erwings anmeldelse av Britney Spears' Blackout (2007) for pitchfork.com, antyder 

han at synthriffet var idéen «Freakshow» ble bygd rundt: «When Team Britney require a dubstep 

track, for instance, they simply borrow some production tricks and make one. The result is 

"Freakshow", built around the "wobbler" effect that's a genre standby» (Erwing 2007). «Wobble» er 

et onomatopoetikon, som illustrerer hvordan «wobble bass» høres ut, hvor den første delen av ordet, 

«wo-», viser til at lyden vanligvis ikke har et distinkt attack, men at lyden langsomt eller hurtig 

«fades» inn. «-bb» viser til det energimessige makspunktet som blir avbrutt ved at lyden raskt 

«fades» ut. «Wobbler»-effekt oppnås vanligvis ved at en utholdt synthbasslinje, ofte med mye 

energi langs store deler av frekvensspekteret, manipuleres slik at den oppfattes som flere rytmiske 

anslag. Ulike teknikker benyttes for å oppnå denne effekten, men svært ofte automatiseres volumet 

og/eller et lowpass-filter, slik at volumet og/eller energien i de lysere frekvensene gradvis og hurtig 

justeres opp og ned flere ganger etter hverandre, slik at den utholdte linjen oppfattes som flere 

separate hendelser. Det er vanskelig å si om slike teknikker har vært involvert i «Freakshow» eller 

ikke, da lyden like godt kan produseres ved hjelp av synthpatcher som frembringer denne 

«wobble»-karakteren ved hvert anslag, det vil si, hver gang man f.eks. trykker på synthens 

klaviatur. 

Som Erwing nevner, er «wobble bass» noe som kjennetegner sjangeren «dubstep». Hvis det 

er riktig at formålet med «Freakshow» var å inkorporere produksjonsteknikker fra dubstep i en pop-

produksjon, er det ikke vanskelig å tenke seg til at selve låtskrivingsprosessen begynte med å spille 

inn/programmere «wobble bass». At låtens intro består av denne synthbassen alene kan også gi 

inntrykk av det. 

Friksjon mellom referansestrukturer
Synthriffet har, med sin utforming, en betydelig innflytelse på grooven når det blir satt sammen med 
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de andre elementene i låten. Synthlydens tilstedeværelse i grooven, resulterer ikke i like ekstreme 

mikrorytmiske varisjoner, som i f.eks. D'Angelos «Left and Right» (se Danielsen 2011 og 2010), 

men skaper noe friksjon mellom to ulike lag av referansestrukturer på et åttendedelsnivå. Det ene 

laget består av referansestrukturer indusert hos lytteren av basstromme og handclaps. Det andre 

laget består av en referansestruktur indusert av synthriffet. 

Friksjonen mellom de to lagene av referansestrukturer ser ut til å ha oppstått på grunn av at 

det ene laget fremstår som «tregere» enn det andre. Det ene laget, bestående av basstromme og 

handclap, har sitt tydelige attack i «starten» av hvert anslag. Synthen, på sin side, har sitt 

gravitasjonssentrum tidsmessig et stykke fra lydens perseptuelle begynnelse. Hvis man ser lagene i 

forhold til en felles grid, er altså attacket til basstromma og handclapen helt i starten av hver 

åttendedel. Synthen vil også se ut til å fylle hver åttendedel i griden, men opplevelsen av 

gravitasjonssentrum er, til forskjell fra f.eks. basstromma, ikke i starten av åttendedelen, men lengre 

«inn» i den. Til forskjell fra «Left and Right», har ikke denne friksjonen mellom to 

referansestrukturer oppstått som et resultat av at produsentene manuelt har endret den tidsmessige 

plasseringen til noen av opptakene i sequenceren, men som et direkte resultat av lydens dynamiske 

og timbrale utvikling. 

Sett i lys av Danielsens bruk av Jones' «entrainment theory» i sin analyse av D'Angelos 

«Left and Right», vil tilstedeværelsen av to forskjellige referansestrukturer gi utslag i at lytterens 

forventninger ikke fokuseres mot ett spesifikt punkt i tiden, men favner om flere, tidsmessig ulikt 

plasserte hendelser. Den interne pulsen synkroniseres med de eksterne pulsene, ved at den interne 

pulsen blir utvidet slik at den omfatter begge de konflikterende pulsslagene. 

Slik grooven fremstilles i transkripsjonen i figur 12, vil lytterens forventninger være svært 

spesifikke på slag én og fire i den første takten, og på slag «tre-og» og fire, i den andre takten. På 

disse slagene forekommer trommene alene, uten at synthen «forstyrrer» disse spesifikke 

forventningene. Sett gjennom en bølgeformmetafor, vil bølgetoppene være spisse på disse slagene, 

og slake f.eks. på slag to og «tre-og» i den første takten, der trommer og synth har sine anslag 

samtidig. Bølgeformene illustrerer oppmerksomhetens fokus, som på de sistnevnte slagene vil favne 

om anslag som på et mikronivå befinner seg et stykke fra hverandre, men ikke så langt fra 

hverandre at de kan sies å tilhøre ulike metriske kategorier. 

Slik grooven er organisert, «forstyrrer» pulslaget fremkalt av synthriffet det andre pulslaget 

fra og med slag to, til og med «tre-og» i den første takten, og fra slag én, til og med «to-og» i den 

andre. Min opplevelse av grooven, er at det foregår et kontinuerlig spill mellom forstyrrelse av puls, 

og en etterfølgende oppklaring. En slags spenning og avspenning, mellom mindre spesifikke 

forventninger, og spesifikke forventninger til den tidsmessige plasseringen av hendelsene. Hos meg, 
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gir synthriffet grooven en slags «treghet», en «bakpåhet» som slipper taket når synthriffet ikke 

klinger lengre. Synthriffet virker inn på grooven, og gir den det som kanskje kan beskrives som en 

«treg»/«seig» karakter. Der synthriffet ikke lengre klinger, slipper denne karakteren taket, og 

grooven får, for en kort stund, en annen mindre «treg» og «seig» karakter. 

«Vekt»
Som man kan se i figur 12, har basstromma og synthen sine anslag samtidig på slag «to-og» og 

«tre-og» i første takt, og på slag én i den andre takten. Disse to lydene utgjør til sammen lengre, 

utstrakte hendelser, satt sammen av basstrommas tydelige attack, og synthlydens «trege» 

energimessige makspunkt. I det følgende skal jeg drøfte hvilken effekt slike «vektlagte» slag har, 

ved å sammenligne slag én i den første og andre takten i grooven. Slag én i den første takten, ytres 

av en basstromme, mens slag én i den andre takten ytres av basstromme i kombinasjon med et 

synthanslag. 

(A) (B)

Figur 16. Sonogrammer av slag én i den første (A) og andre (B) takten i grooven, fra ca. 0:07 til ca. 0:10 i 
grooven. Forskjellen mellom (A) og (B) ligger i at (A) viser basstromma alene, mens (B) viser 
basstromma i kombinasjon med synthlyden.

Figur 16 består av to sonogrammer som viser frekvensinnholdet, fra 0 til 2 kHz, i slag én i den 

første (A) og andre (B) takten i grooven. De tykkeste av de mest fremtredende vertikale stripene, 

viser basstrommens attack. I den andre takten (B), er det to fremtredende vertikale striper. Den 

første, tynneste, kommer fra synthriffet, det tidligere omtalte «biproduktet» av lydproduksjonen. 
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Hvis man sammenligner disse to sonogrammene, er det tydelig at den rytmiske hendelsen som 

består av basstromme og synthanslag sammen, inneholder mer energi fra 0 til ca. 400 Hz og i et 

område rundt 1000 Hz enn det basstromma alene gjør. Den mest åpenbare forskjellen mellom det 

første slaget i den første og andre takten, er at det ene av dem består av to distinkte hendelser; 

basstrommas tydelige attack og synthens energimessige «makspunkt». Dette makspunktet er tydelig 

i den andre takten (B), rett etter basstrommens attack, rundt 1000 kHz. Sett gjennom 

bølgeformmetaforen Zeiner-Henriksen anvender for å illustrere hvordan parametre tilknyttet sound 

har innvirkning på pulsfølelse og kroppsbevegelser, vil bølgedalen ved slag én i den første og andre 

takten antakeligvis være av ulik utforming.

Som tydeliggjort i figur 11, hentet fra Zeiner-Henriksen (2010:15), kan hendelser med 

lengre utstrekning resultere i slakere bølgedaler enn hendelser med kortere utstrekning og magrere 

frekvensinnhold. Slag én i den andre takten vil altså kunne illustreres med en slakere bølgeform 

som favner om både basstrommas attack, og synthlydens energimessige makspunkt, og slag én i den 

første takten, illustreres som en spissere bølgeform. At enkelte slag er mer «vektlagt» enn andre, er 

noe som ofte virker inn på lytterens kroppslige synkronisering til musikken. Man kan anta at en 

lytter som beveger seg til «Freakshow» har en gyngende bevegelse hvor grunnpulsen markeres med 

en nedadgående bevegelse, og åttendedelene imellom, offbeatene, med en oppadgående. 

Kroppsbevegelsen tydeliggjør altså en åttendedelspuls. Slagene som illustreres i figur 16, vil 

muligens fremkalle kroppsbevegelser som vektlegges litt ulikt, f.eks. ved at bevegelsen ned mot 

eneren i hver takt, dveles litt lengre ved i den andre (B), enn i den første takten (A), på grunn av at 

kroppsbevegelsen her favner om to distinkte hendelser, mot kun én i den første (A). 

Samspillet mellom groovens mer og mindre «vektlagte» slag, er tydelig også på slag «tre-

og» i den første takten. Der opptrer basstromma og synthen samtidig, og skaper til sammen en 

utstrakt hendelse før handclapens anslag på slag fire. Hvis man ser på bevegelsesmønsteret gjennom 

en bølgeformmetafor, kan det hende at bevegelsen fra «tre-og» ned mot slag fire i den første takten, 

virker noe brå. Den utstrakte hendelsen på «tre-og», kan resultere i at bevegelsens makspunkt på 

dette slaget dveles noe ved. Den etterfølgende bevegelsen nedover mot det fjerde slaget, blir da nødt 

til å skje hurtig hvis synkroniseringen mellom kropp og musikk skal opprettholdes. 

Oppsummering

Synthriffet ligner på det som kalles for «wobble bass», og har ikke en tydelig distinkt «perceptual 

attack time», men heller en sone et stykke fra lydens fysiske begynnelse, som oppleves som lydens 
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rytmiske anslag. Synthriffet, med sitt «trege» «gravitasjonssentrum», skaper en 

usikkerhet/tvetydighet i grooven vedrørende den eksakte plassering av referansestrukturers slag, og 

gir, når dens anslag forekommer samtidig med basstromma, enkelte slag mer «vekt» og utstrekning. 

Det ser ut til at den har en betydelig effekt på lytterens pulsfølelse. Hvis vi ser den interne pulsen ut 

ifra bølgeformmetaforen slik den brukes i Jones' «entrainment theory» bidrar synthens 

tilstedeværelse til at bølgetoppene, på enkelte anslag, blir utvidet. Forventningene til den 

tidsmessige plasseringen av basstromma og handclapens anslag, er antakeligvis svært spesifikke, 

ettersom de har en svært utvetydig PAT, samt ser ut til å ha blitt kvantifisert. Hvis ikke synthriffet 

hadde vært til stede, ville pulsfølelsen muligens ha blitt fremstilt som en jevn bølgeform med 

«spisse» topper, på grunn av de spesifikke forventningene. Synthriffets tilstedeværelse er med på å 

gjøre denne bølgeformen mer komplisert, blant annet ved at referansestrukturen på åttendedelsnivå 

«forstyrres». Der synthriffet er til stede, blir altså lytterens forventninger til den tidsmessige 

plasseringen av hendelsene, ikke fullt så spesifikke lengre, på grunn av synthriffets noe utydelige 

PAT, og det at flere av pulsslagene blir klangliggjort av to distinkte hendelser som befinner seg 

tidsmessig et stykke fra hverandre.

Synthriffets timbrale utvikling skaper en opplevelse av mikrorytmiske variasjoner mellom to 

lag av referansestrukturer, noe som blant andre Bjerke og Snyder forklarer at skaper rytmisk 

friksjon og spenning (Bjerke 2007:15, Snyder 2000:167). Jeg har foreslått at en spenning oppstår 

når synthriffet gjør sin inntreden og skaper usikkerhet tilknyttet lytterens forventninger, og at denne 

spenningen oppløses når synthriffet ikke lengre klangliggjøres. Synthriffet ytres kun i to av 

grunnpulsens slag i hver takt, og gir grooven en karakter av «seighet», som fjernes når synthriffet 

ikke ytres. 
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Kapittel 4

Avslutning

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å svare på problemstillingen: Hvordan kan pop-produsenters valg 

av lyder virke interesseskapende? Problemstillingen springer ut fra et ønske om å belyse prosessen 

hvor poplåter blir til. Som det kommer frem i kapittel 1, er de enkelte lydene som brukes av stor 

viktighet i denne prosessen, da de kan ligge til grunn for komponeringsprosessen ved at lyder velges 

før eksempelvis musikkens melodiske og harmoniske idéer etableres, og at musikkens innhold 

influeres av kvalitetene til de valgte lydene. De enkelte lydene kan også ved å være en sentral del av 

musikkens sound, bære produksjonens kommersielle og estetiske vekt på lik linje med f.eks. 

melodikk og harmonikk. Lydene kan i tillegg fungere som en del av en produsents soniske signatur 

(Gillespie 2006:31-32), og som et slags hook i seg selv (Théberge 1997:195). Som påpekt i kapittel 

1, har min innfallsvinkel til spørsmålet gjort at jeg har måttet neglisjere flere viktige kvaliteter ved 

enkeltlyder til fordel for en utforskning av hvordan lyder evner å skape spenning og virke inn på 

lytterens oppmerksomhet. Jeg har forsøkt å finne svar på oppgavens problemstilling gjennom 

drøfting av relevant teori, og analyse. 

I kapittel 2 presenterte jeg ulike teorier om hvordan den menneskelige oppmerksomheten 

fungerer, og forsøkte å gjøre rede for noen kvaliteter ved enkeltlyder som kan virke 

oppmerksomhetsfangende, samt hvordan den musikalske konteksten lyder forekommer i, er 

avgjørende for i hvilken grad de vies oppmerksomhet. Sentralt i kapittelet, er distinksjonen mellom 

at oppmerksomheten styres og fanges. Denne distinksjonen er nyttig for å skille mellom at en 

hendelse havner i oppmerksomhetens fokus som følge av det Jones kaller for «pattern-directed 

attending» (oppmerksomheten styres) og «stimulus-driven attending» (oppmerksomheten fanges). I 

Jones diskusjoner rundt oppmerksomhetsfanging er det først og fremst oppmerksomhetsfanging i 

«bottom-up»-prosesser som tas i betraktning, men som Snyder påpeker, settes fokus på både 

perseptuelt og konseptuelt saliente hendelser i musikken man lytter til, ettersom persepsjon av 

musikk også er drevet av lytterens repertoar av innlærte schema. Med andre ord, kan en hendelse 

fange lytterens oppmerksomhet i både «bottom-up»-drevne prosesser, ved at den skiller seg ut i den 

umiddelbare perseptuelle opplevelsen, og «top-down»-drevne prosesser, ved at den avviker i større 

eller mindre grad fra ett eller flere av situasjonens anvendte schema. En lyd i pop-produksjon vil 

altså virke oppmerksomhetsfangende hvis den skiller seg ut ifra den perseptuelle og/eller 

konseptuelle konteksten den befinner seg i. I så måte kan ikke en lyd beskrives som 
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oppmerksomhetsfangende før den er plassert/opplevd i en kontekst. Når det er sagt, kan nok en pop-

produsent betegne en spesifikk lyd som potensielt oppmerksomhetsfangende før konteksten er 

etablert hvis det er kvaliteter ved lyden som gjør det rimelig å tro at den er i stand til å skille seg ut. 

Dette kan eksempelvis være fordi den har et omfattende spektralt innhold eller romlige 

karakteristikker som gjør at den gir en følelse av nærhet til lyden. Det vil imidlertid variere med 

lytterens sosiale og kulturelle bakgrunn, i hvilken grad en lyd vil fange hans/hennes 

oppmerksomhet, men det har ikke vært mitt fokus å undersøke slike forskjeller. 

I hvilken grad en lyd med oppmerksomhetsfangende kvaliteter vil havne i lytterens 

oppmerksomhet, er selvfølgelig helt avhengig av hva lyden ytrer og hvilke andre saliente hendelser 

som er til stede på samme tidspunkt. Eksempelvis vil vokalen ofte fremstå som det elementet det 

fokuseres mest på ved lytting til popmusikk. Formålet med kapittel 2, var ikke å antyde hva det 

lyttes til i pop-produksjoner, men å utforske hvordan lyder, i kraft av sine auditive kvaliteter, kan 

havne i forgrunnen i lytterens opplevelse av musikken.

Kapittel 3 ble innledet med en distinksjon mellom to tilsynelatende ulike måter å benytte 

begrepet «spenning» på; spenning i forbindelse med groove, og spenning introdusert og oppløst i 

lengre eller kortere strekk i musikken. Som Meyer forklarer i forbindelse med den sistnevnte 

forståelsen av spenning, oppstår spenning når lytterens forventninger brytes, eller blir forstyrret av 

tvil og usikkerhet (Meyer 1956:27). Denne beskrivelsen er imidlertid passende for å beskrive begge 

forståelsene av spenning i musikk. Også i forbindelse med groove, er det gjennomgående at 

begrepet spenning brukes for å beskrive det som skjer når en form for forventningsbrytning tar sted 

i teksturen som utgjør grooven. Denne beskrivelsen fordrer at man ser på metriske rammeverk og 

referansestrukturer som forventninger om når noe skal skje. Som vist i analysen av Britney Spears' 

«Freakshow», etablerer trommene og perkusjonen et metrisk rammeverk som synthriffet 

«forstyrrer». Der trommene og perkusjonen gir lytteren presise forventninger til når noe skal skje, 

bidrar synthriffet til at disse forventningene blir mindre spesifikke. Også idéen om at spenning 

oppløses, ser ut til å la seg overføre til forståelsen av spenning i forbindelse med groove, som 

påpekt blant annet i min utforskning av grooven i Ne-Yo's «So Sick», der jeg foreslår at det foregår 

et kontinuerlig spill mellom avvik fra, og bekreftelser av, lytterens forventninger i grooven, og at 

dette kan sees som en syklus hvor spenning kontinuerlig introduseres og oppløses. 

Siden denne oppgavens fokus er på enkeltlydene i en produksjon, samt at svært mye 

popmusikk er groovebasert, fant jeg det naturlig å granske hvilke spenningsskapende funksjoner 

lyder har i en groovekontekst. Som det kom frem i teoridelen i kapittel 3, kan mange kvaliteter ved 

enkeltlyder i en produksjon ha spenningsskapende effekter. Fellesnevneren for slike kvaliteter, ser 

ut til å være at de er av stor innvirkning på lytterens pulsfølelse. Forholdet mellom musikalske 
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hendelser og lytterens interne prosesser ble utforsket i lys av teorier presentert gjennom litteratur fra 

blant andre Danielsen (2010 og 2011) og Zeiner-Henriksen (2010). 

En enkelt lyds evne til å «forstyrre» groovens referansestrukturer og virke inn på lytterens 

interne prosesser tilknyttet pulsfølelse og kroppslig synkronisering til musikken, kan være noe av 

det som gjør en groove appellerende. Som det kommer frem i analysen i kapittel 3, er synthriffet i 

«Freakshow» et svært viktig estetisk element i låta, da den er av stor innvirkning på hvordan 

grooven oppleves. Jeg finner det rimelig å anta at kvalitetene ved selve lyden som brukes i dette 

riffet, er utslagsgivende for hvordan synthriffet virker inn på grooven, og i hvilken grad låtens 

rytmiske fundament groover. 

Formålet med oppgaven har vært å sette fokus på de enkelte lydene som befinner seg i pop-

produksjoners teksturer. Et av hovedargumentene som ligger til grunn for denne oppgaven, er at 

produsentens valg av lyder, er av stor estetisk betydning for musikken som helhet, og derfor bør 

vies like stor oppmerksomhet som andre musikalske parametre. Et analytisk fokus på de enkelte 

lydene i popmusikk er derfor fruktbart hvis en ønsker å si noe om hvordan musikken oppleves. Min 

innfallsvinkel har, som nevnt innledningsvis, neglisjert viktige sider ved produsentens valg av lyder 

av hensyn til oppgavens rammer. Ved å belyse emnet fra andre innfallsvinkler, vil man kunne få 

fram ytterligere relevant informasjon. For eksempel vil en innfallsvinkel som bygger på Lacasses 

forskning på innspilt vokal og det han kaller for «vocal staging», der han blant annet utforsker 

hvordan vokalen, og måten den er prosessert på, potensielt kan vekke assosiasjoner og følelser hos 

lytteren (Lacasse 2000), kunne brukes som grunnlag for å undersøke om enkeltlyder innehar 

lignende egenskaper. Det kan også være aktuelt å benytte andre metoder enn de som anvendes i 

denne oppgaven, som f.eks. intervju med pop-produsenter, og/eller en mer kvantitativ tilnærming, 

da dette vil kunne gi en videre innsikt i emnet. 
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Katy Perry: «I Kissed A Girl Rock Remix (bonus track)» (One of the Boys, 2008) Capitol

Kanye West: «Stronger» (Graduation, 2007) Roc-A-Fella, Def Jam

Ne-Yo: «So Sick» (In My Own Words, 2006) Def Jam

Pussycat Dolls: «I Hate This Part» (Doll Domination, 2008) Interscope

Vedlegg

CD med lytteeksempler.

Spor 1: Katy Perry: «I Kissed A Girl»

Spor 2: Katy Perry: «I Kissed A Girl Rock Remix»

Spor 3: Ne-Yo: «So Sick»

Spor 4: D'Angelo: «Left And Right»

Spor 5: Britney Spears: «Freakshow»
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