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Abstract 
Vad är en lovsång, hur låter det och vad kännetecknar soundet för en 
lovsång idag? Är det en egen genre som har egna kännetecken idag? 
Målet med detta projekt har varit att ta reda på och få en förståelse för 
hur en lovsång är skriven och producerad och utifrån de kunskaper och 
insikter jag fått under projektet skriva och producera en egen lovsång 
för att praktisera resultatet.  

För att förstå och ta reda på vad det är i en lovsång som gör att det låter 
som det låter har jag analyserat flera olika lovsånger med fokus på de 
mest kända och populära lovsångerna idag från några av de största 
banden inom genren. Sedan utgick jag från analyserna när jag kompo-
nerade och producerade en egen lovsång tillsammans med en textförfat-
tare för att utveckla min egen produktion av lovsång och för att se vad 
som krävs för att skriva och producera en modern lovsång. Projektet har 
gett insikt i hur en lovsångsproduktion kan låta och vilka komponenter 
som bör ingå i en sådan. Utifrån analyserna har några gemensamma 
kännetecken för modern lovsång tagits fram och visat på produktions-
knep som används. Projektet har även hjälpt mig att utveckla min egen 
produktion och hjälpt mig se vad jag behöver förbättra och gett mig nya 
insikter i låtskrivning och produktion överlag.  

Keywords: Lovsång, Praise & Worship, musikproduktion, låtskrivning, 
musikanalys 
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Terminologi 
Förkortningar 
CWM Contemporary Worship Music 

CCM Contemporary Christian Music 

Tracks Förinspelad bakgrundsmusik för att förhöja 
och komplettera en musikupplevelse live. 

Ordförklaringar 
Samfund  En mer eller mindre organiserad sammanslut-

ning av personer med samma ställningstagan-
den och uppfattningar samt i detta fallet teo-
logi. 
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1 Introduktion 
Musik i kyrkan har varit en självklar del i dess gudstjänster och sam-
mankomster under lång tid. Musiken används för att tillbedja och 
sjunga om Gud tillsammans som en församling. Med musiken förenas 
också gudstjänstbesökarna och ställer in sitt fokus till att lovsjunga Gud. 
Om vi begränsar tiden från 1900-talets början till idag har det gått ifrån 
att psalmer sjungs från en psalmbok ackompanjerad med en orgel till att 
ett lovsångsband med fullstor scenproduktion spelar låtarna från en 
scen med texten projicerad på bildskärm bakom dem. Om uttrycket är 
annorlunda så är ändå budskapet och intentionen densamma, att sjunga 
och tillbe tillsammans genom musiken. 

Dagens moderna lovsång har mer gemensamt med de gamla psalm-
böckerna, som fortfarande används, än vad man först kanske tror. Det 
har Gesa F. Hartje kommit fram till i sin artikel ”Keeping in Tune with 
the Times – Praise & Worship as Today’s Evangelical Hymnody in-
Morth America” där hon beskriver likheterna mellan dagens lovsång 
och de gamla psalmerna [1]. Hon tar upp tre olika perspektiv: det tek-
nologiska, det sociologiska och det teologiska. I alla tre perspektiven 
hittar hon likheter, som t.ex. användandet av modern media, psalmbo-
ken använde den tryckta boken och dagens lovsång använder ljud och 
film, eller att både psalmer och modern lovsång blir livslånga följesla-
gare i en kristen persons liv och skapar en samhörighet och en identitet. 
Om man vid olika sammanhang spelar samma moderna lovsång skapar 
det en känsla av gemenskap trots olikheter som kyrkor kan ha, på 
samma sätt som psalmerna har skapat broar mellan olika samfund och 
kyrkor förr. Utifrån det teologiska perspektivet kritiseras ofta dagens 
moderna lovsång för dess saknad av teologisk komplexitet. Hartje 
menar att det  beror på att psalmerna har en 500 år lång historia medans 
modern lovsång har ungefär 50 år. Under de 500 åren av psalmer har 
bara de bästa och mest omtyckta överlevt, och detsamma kommer att 
ske med de moderna lovsångerna, att de bästa och starkaste låtarna 
kommer att överleva och med tiden kommer allt bättre låtar att skrivas 
enligt Hartje [1]. Det tror jag stämmer och något som sker då det hela 
tiden kommer ut ny lovsång som blir allt bättre, både textmässigt och 
även produktionsmässigt.         
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1.1 Bakgrund 
Vad är lovsång? Är det en genre eller är det bara musik som spelas i 
kyrkan som kallas lovsång? 

Det finns idag en musikgenre som kallas Contemporary Worship Music 
(CWM), även kallat Praise & Worship, som är en undergenre till Con-
temporary Christian Music (CCM). Så lovsång är idag en egen genre 
med egna kännetecken och kända utövare. Musiken hämtar mycket 
inspiration från pop-världen och låtarna liknar vanliga pop/rock-låtar 
men med ett annat fokus i texterna och musiken. Genren började att 
utveckla sig i södra Kalifornien i det som kallades ”Jesus People Move-
ment” [2]. Det började under 70-talet med ungdomar som hade tröttnat 
på den gamla psalmmusiken i kyrkan och började att skriva egna låtar 
till den tidens moderna musik. Musiken spred sig så småningom till 
andra större församlingar under 70-talet och har sedan dess utvecklats 
till vad det är idag med professionella låtskrivare och lovsångsmusiker. 

Det finns två stora band, eller musikkollektiv snarare, som är inflytelse-
rika just nu inom CWM genren. Det ena är Hillsong Worship från Au-
stralien som kommer från den internationella kyrkan Hillsong som idag 
finns över hela världen. Deras låtar spelas i deras egna kyrkor men 
används i stor utsträckning av andra kyrkor över hela världen. Det 
andra stora kollektivet är Bethel Music från Redding, USA. Deras musik 
påminner om Hillsong men har en liten annan inriktning musikmässigt 
och produktionsmässigt. Varför jag kallar dem kollektiv är för att det är 
flera olika musiker på deras inspelningar och konserter och flera olika 
låtskrivare som jobbar tillsammans både i Hillsong och hos Bethel. Det 
är alltså inte ett fast band som framför låtarna utan det är olika konstel-
lationer där det är några som är med oftare än andra.  

En grupp som är ett fast band som är kända inom CWM är Jesus Cul-
ture. De kommer utifrån Bethel Music och var ett lovsångsband från 
början som spelade vid olika tillställningar och konferenser runt om i 
världen. Nu de senaste åren har de startat en kyrka i Sacramento, Kali-
fornien där de har sin bas och spelar varje söndag.  

Då jag själv är med i en kyrka och spelar i ett lovsångsband som även 
spelar i andra kyrkor och sammanhang har jag en personlig insyn i 
lovsång. Jag vet och har sett hur kraftfullt musik kan påverka, och att 
spela lovsång är något annat än att spela en ”vanlig” konsert för en 
publik. Jag har även lyssnat mycket på lovsång och följt med i utveckl-
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ingen av musiken de senaste åren. Har då fått en förståelse för vad 
lovsång är och hur viktig den är för människor för att tillbe Gud, då det 
är det som är själva syftet med lovsång. Lovsångsbandet har spelat in ett 
antal låtar där jag har varit producent. Efter de inspelningarna har jag 
känt att det går att utveckla de produktioner vi har gjort ännu mer. 
Därför vill jag med det här projektet undersöka och analysera lovsånger, 
hur låtarna är skrivna och producerade samt hur jag kan tillämpa det i 
en egen produktion för att få en större förståelse för produktion av 
lovsång.  

För att utföra projektet kommer jag att undersöka och analysera olika 
lovsånger samt skriva en lovsång och producera den i min egen studio 
för att på så sätt tillämpa de kunskaper jag har fått under projektet. 
 

1.2 Syfte 
Med projektet hoppas jag att få en bättre förståelse av hur en modern 
lovsång är skriven och producerad för att förmedla ett budskap på bästa 
sätt. Jag vill utveckla min egen produktion av lovsång och musik i 
allmänhet samt utveckla min låtskrivning. Vill även se vad som krävs 
för att skriva och producera en lovsång för att i framtiden kunna vara 
med och utveckla produktion av lovsång i Sverige.  

1.3 Storlek 
Under projektet analyseras några av de mest kända lovsångerna från 
Hillsong Worship, Bethel Music och Jesus Culture. Jag komponerar och 
producerar en lovsång utifrån analyserna av lovsångerna och min egen 
erfarenhet av lovsång. Det läggs stor vikt på produktionen av den 
egenskrivna låten och den insikt som kommer utifrån det.  Det var från 
början tänkt att projektet skulle innehålla två olika produktioner av 
lovsång, en mer uptempo och en lugnare, för att testa två olika stilar på 
en lovsång. Men på grund av projektets begränsade tid slutfördes bara 
en av låtarna, uptempo-låten. Detta påverkar dock inte slutresultatet av 
denna rapport. 

1.4 Problemformulering 
För projektet har jag valt följande frågeställningar: hur är en modern 
lovsång skriven och producerad? Vad är det som gör att det kan kallas 
en lovsång?  
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1.5 Översikt 
Kapitel 2 beskriver metoden som har använts för att analysera lovsång-
erna och hur den har utförts. Kapitel 3 går igenom hur arbetet med 
produktionen av min egenskrivna lovsång utfördes. I kapitel 4 presente-
ras resultatet från två av mina musikanalyser som utfördes under pro-
jektet. I Kapitel 5 analyseras resultatet av mitt arbete och vad jag har lärt 
mig under projektet. 

1.6 Mitt bidrag 
Jag kommer att analysera olika lovsånger och se hur de är uppbyggda 
och producerade och presentera några kännetecken för lovsång som jag 
kommer fram till. Jag kommer även att skriva musik till en lovsång och 
producera den i min studio. Jag har tagit hjälp av låtskrivare från lov-
sångsband i min kyrka till texten för lovsången. Vid truminspelning 
kommer trumslagaren i lovsångsbandet att anlitas. Övriga instrument 
spelar jag själv. Till sången kommer även en sångare att anlitas.  
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2 Metod 
För att svara på frågorna hur är en lovsång skriven och producerad 
samt vad är det som gör att det låter som en lovsång har jag analyserat 
olika lovsånger från de mest kända lovsångsbanden idag. Jag 
begränsade urvalet till bandet Hillsong Worship, Bethel Music och Jesus 
Culture. Jag valde från de mest spelade låtarna på Spotify från de olika 
banden då de är välkända och spelas ofta i olika kyrkor idag, inte bara i 
Sverige. De låtarna som har valts har även jag spelat med mitt 
lovsångsband i olika kyrkor runt om i Sverige. Jag har tagit hjälp av 
Ternhags analysmetod [3] för att analysera låtarna då den metoden inte 
bara tar upp instrument och struktur på låtarna utan även vilken 
intention skaparna har haft med låten och hur de har gått tillväga för att 
uppnå den. Jag gjorde analyserna för att få en djupare förståelse vad det 
är i produktionerna och låtskrivandet som utmärker lovsång för att 
sedan ha möjlighet att använda de kunskaperna vid min låtskrivning 
och  produktion av lovsång. Urvalet och analyserna av lovsångerna är 
inte en heltäckande undersökning av genren lovsång, det finns så 
många olika låtar och stilar inom genren, men resultatet av analysen ger 
ändå en bra inblick i vad en typisk lovsång kan innehålla och låta. Jag 
har valt att fokusera på modernare lovsång, den så kallade Praise & 
Worship eller CWM, med fokus på de senaste årens låtar. Detta för att 
jag vill ha ett modernare sound på min produktion och för att lära mig 
hur ett sådant sound kan uppnås.  
 
Ternhags analysmetod innehåller tre delar. Den första är att analysera 
vad som hörs på en inspelning. Beskriva olika ljud- och musikaliska 
element/parametrar som t.ex. sångsätt, sound, arrangemang etc. Det 
andra är att undersöka hur inspelningen är gjord och det tredje är att 
analysera varför inspelningen låter på ett sätt, vad intentionen är med 
låten och vilka förutsättningarna är för inspelningen och vad 
upphovsmännens musikaliska och ljudtekniska ideal är. 
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Som hjälp både vid analyserna och även vid min produktion av 
lovsången har jag använt en hemsida som heter multitracks.com. Det är 
en mycket användbar sida för att höra hur en lovsång är uppbyggd och 
producerad. Hemsidan är skapad för att erbjuda kyrkor och 
lovsångsband tillgång till professionella multitracks till sin lovsång. Där 
kan den som vill köpa och ladda hem originalspåren från en viss 
lovsång och använda dem som tracks i sin egen lovsång live. De flesta 
moderna lovsånger från Hillsong, Bethel och flera andra finns 
tillgängliga där. På hemsidan är det möjligt att lyssna på tracksen innan 
köp och även att lyssna på individuella instrument för sig vilket är ett 
bra verktyg för att analysera hur en låt är uppbyggd och producerad. 
De låtar jag hade valt fanns på multitracks.com vilket underlättade 
analyserna och även inspirerade mitt producerande av lovsången till 
projektet.  
 

För att få mer inblick i hur en producent tänker som producerar lovsång 
har jag även lyssnat på en intervju [4] med en av producenterna för 
Bethel Music. Det är en intervju där han pratar om soundet i kyrkan, 
produktion av album, hur en bra mix uppnås med mera. Från intervjun 
kunde jag plocka lite produktionstips och förstå lite bättre hur en pro-
ducent för ett lovsångsalbum arbetar vilket var givande för produktion-
en av lovsången i projektet.  
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3 Produktion 
Ett av målen med projektet var att få en färdig produktion av en lovsång 
som innehåller de delar som framkommer av analysen av lovsång. Jag 
delade upp arbetet med låten i tre faser: låtskrivning, inspel-
ning/produktion och mixning.  

3.1 Låtskrivning 
Behövde först skriva en lovsång, och jag valde tillvägagångsättet att 
skriva en melodi och ackord utifrån en befintlig text, då jag tycker det är 
den enklaste metoden för mig att skriva låtar på. Visste redan innan 
projektet att jag behövde hjälp med att få till en bra text, så därför 
kontaktade jag två låtskrivare som båda skriver lovsånger och frågade 
dem om de kunde skicka några olika texter som jag fick tonsätta. Jag 
fick ett antal texter att välja på där jag fastnade för två ganska olika 
texter. Målet var först att producera två låtar så jag började att tonsätta 
dessa två texter. Den ena skulle bli mer uptempo och den andra en 
lugnare låt. Efter flera olika idéer och olika varianter kom jag tillslut 
fram till två färdiga utkast för låtarna. Under hela tiden låtskrivandet 
fortgick analyserade jag samtidigt lovsång och lyssnade på olika 
lovsånger för att inspireras och få idéer samt för att förstå hur en 
lovsång är skriven både textmässigt och melodimässigt. När jag kände 
mig nöjd med utkasten spelade jag in en enkel demo och skickade till 
låtskrivarna för feedback. Utifrån deras återkoppling ändrade jag lite på 
låtarna och sedan övergick låtarna till produktion. 

3.2 Inspelning/produktion 
Började att producera den ena av låtarna som var mer uptempo. Jag 
använde mig av de insikter jag hade fått från analyserna av olika lov-
sånger för att bygga upp produktionen. Jag använde en av låtarna från 
analysen, Fierce av Jesus Culture, som största inspiration och referens 
till låten. Jag visste tidigt i produktionen att jag ville ha en mer studio-
produktion än vad som är vanligt för Hillsong, Bethel och Jesus Culture. 
De har mer en livekänsla på sina låtar då de är inspelade live från en 
stor arenakonsert och bearbetade efteråt i en studio. Då jag inte hade 
möjlighet att uppnå det ljudidealet valde jag att göra en mer studiopro-
duktion av låten, men med de element som är vanliga i lovsång. Jag 
började med grunderna i låten och byggde upp den utifrån det. Formen 
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var ganska klar, ändrade bara små detaljer från demon. Halvvägs in i 
produktionen av låten insåg jag att det blir svårt att hinna med den 
andra låten som jag hade skrivit, om jag skulle åstadkomma det resultat 
jag ville, så jag valde att sätta allt fokus på låten som jag redan hade 
börjat med för att uppnå den standard jag ville ha med den låten.  

Under produktionen ändrades sångmelodin ett antal gånger efter feed-
back från olika personer som lyssnade på låten. Den ändrades faktiskt 
ända fram till själva sånginspelningen då vi bestämde oss för den slut-
giltiga melodin. För att inte fastna allt för mycket i Fierce insåg jag efter 
ett tag i produktionen att jag behövde en till låt som inspiration och 
referens. Använde då en låt som heter More av Jeremy Riddle. I den 
sången fastnade jag framförallt för trumproduktionen och gitarrpro-
duktionen. Inför gitarrproduktionen, som gjordes i slutet av produkt-
ionen, hade jag lyssnat på intervjun med producenten Chris Greely från 
Bethel Music [4]  hur han tänkte gällande elgitarr i lovsång. Han använ-
der det mer som en utfyllnad och till att spela musikaliska slingor istäl-
let för att agera rytmgitarr. Rytmen står istället akustisk gitarr eller 
percussion för. Det var något jag hade i åtanke vid min produktion. 

Alla instrument på låten är inspelade av mig förutom trummor där jag 
ville ha riktiga trummor spelad av en riktig trummis. Anlitade då 
trummisen i lovsångsbandet jag är med i, för att komma till studion och 
spela in. Truminspelningen var det sista i instrumentväg som spelades 
in, sedan var det dags för sången. Anlitade en sångare istället för att jag 
skulle sjunga in, då jag visste att han kunde göra låten mer rättvisa. Jag 
hade kontaktat sångaren vid demostadiet för att kolla tonart och för att 
höra hur det lät när han sjöng låten. Redan då sänktes låten ett helt 
tonsteg från den ursprungliga tonarten som jag hade skrivit låten i, 
vilket var mycket enklare att göra från början än i slutet av produktion-
en.  

3.3 Mixning 
Efter all produktion med musiken var färdig började mixningen. Var 
tvungen att börja mixa innan sången var inspelad för att hinna få klart 
låten innan deadline. Gjorde slutmix av låten och finputsningar efter att 
sången var inspelad. Under mixprocessen refererade jag hela tiden till 
låtarna Fierce och framförallt More, vilka jag hade använt under pro-
duktionen också. Det hjälpte mig mycket för att få till rätt sound och rätt 
nivåer på min mix. Efter mixningen var det tänkt att låten skulle mastras 
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hos någon utomstående mastringsfirma, men på grund av tid var det 
inte möjligt att hinna med det, utan gjorde själv en enkel mastring för att 
få upp låten på samma nivå som andra kommersiella låtar. 
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4 Resultat 
Här i rapporten presenterar jag resultatet av mina analyser utifrån 
Ternhags analysmetod av två lovsånger som jag utförde under projektet 
för att undersöka hur en lovsång är skriven och producerad. 

Resultatet av produktionen av en lovsång som utfördes under projektet 
kommer att ges ut vid ett senare tillfälle på Spotify och iTunes för alla 
att lyssna på. 

4.1 Analys av What a Beautiful Name – Hillsong Worship 
Hillsong Worship, 2016: ”What a Beautiful Name”. Let There Be Light (Hillsong, 

Sparrow, Capitol). Text och musik: Ben Fielding & Brooke Ligertwood. Producent: 

Michael Guy Chislett 

Låten ”What a Beautiful Name” är en lovsång med det Australienska 
lovsångsbandet Hillsong Worship. Den börjar mycket försiktigt med 
bara en synthton på grundtonen som ligger som en matta första versen 
och refrängen. Precis i början hörs en publik som har applåderat klart, så 
en livekänsla infinner sig omedelbart. Sången kommer in efter 6 sekun-
der, där de sjunger lågmält och innerligt. I bakgrunden hörs även publi-
ken sjunga med. När refrängen tar vid läggs ett dovt piano till som 
lägger sparsamma ackord vid varje ackordbyte. Sången är fortfarande 
innerlig och arenakören sjunger med. Texten på versen innehåller 
mycket bildspråk och berättande medan refrängen är mer rak på, en text 
som handlar om namnet Jesus. Efter refrängen är det två takter med 
bara synthtonen vilket skapar en liten spänning och förväntan inför den 
andra versen. På andra versen kommer elbas och en dov synthbas in 
som lägger långa grundtoner under hela versen. Även trummor börjar 
spela ett sparsmakat och återhållsamt komp med pukor som huvud-
ingrediens. En elgitarr, som lägger ett ackord vid varje ackordbyte, 
börjar spela samtidigt som en akustisk gitarr spelar svagt i bakgrunden,  
samt en cello som spelar långa toner. Sången blir därefter lite mer inten-
siv, men fortfarande en aning återhållsam. Pianot blir mindre dovt och 
lite högre i mixen. När refrängen kommer igen är det en större refräng 
än första. Texten byts även ut från ”Beautiful name” till ”Wonderful 
name”. Här kommer stämmor på sången in, fler elgitarrer som spelar 
olika slingor vilket skapar en större ljudbild. Trummorna fortsätter med 
samma komp men lägger till ”4 on the floor” på baskaggen som driver 
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refrängen. Refrängen avslutas med ett omtag av den sista sångfrasen. 
Sedan kommer sticket som är själva höjdpunkten i låten. Det är ett 
längre stick än vad som är brukligt för en vanlig pop-låt. Sticket börjar 
med att alla instrument slår av och det är bara synthpad, stråkar och 
piano kvar. Pianot spelar melodin för sticket försiktigt 8 takter som ett 
slags mellanspel innan sången kommer in och trummor börjar att spela 
försiktigt på cymbaler. Sången börjar inte direkt att sjunga stickmelodin 
utan sjunger fritt i 4 takter, sedan börjar sticket med sångmelodin. Då 
kommer även elgitarrer in med slingor som passar till pianomelodin 
som fortsätter, nu något starkare. Basen kommer in och spelar åttonde-
lar försiktigt i bakgrunden. Efter 4 takter växer hela arrangemanget och 
det blir aggressivare med en pumpande känsla. Akustisk gitarr kommer 
in och pumpar på åttondelar, trummorna börjar att spela ett pukkomp 
igen och lägger ”4 on the floor” med baskaggen med cymbaler som 
markerar 4:an och 1:an i takterna. Det kommer även in en tamburin som 
skakar 16:delar. Stämmor på sången läggs till och under resten av stick-
et, 12 takter, byggs det upp mot sista refrängen. De sista två takterna 
innan refrängen gör trummorna ett trumfill där den sista takten är ett 
uppumpande puk- och virvelfill.  

När sista refrängen brakar loss blir allt lite större och mäktigare och 
texten byts ut till ”Powerful name”. Synthbasen blir lite spetsigare, det 
kommer in en elgitarr som är distad och komprimerad som spelar 
någon slags-16-dels figur på en ton som byter för varje ackord med 
mycket reverb och delayeffekt på. Tamburinen blir tydligare och det är 
även en shaker som spelar svagt i bakgrunden. Trumkompet är tyngre 
och spelar en enkel baskaggerytm som basen följer. Efter en refräng går 
det tillbaka till sticket efter ytterligare ett fill av trummor som bygger 
den sista takten. Alla fortsätter att spela, trummor går över till att spela 
åttondelar på baskaggen som basen också följer med på. Sången är 
fortsatt intensiv med stämmor. Efter 8 takter stick går det tillbaka till en 
refräng där alla fortsätter att spela som refrängen innan. Leadsången gör 
en liten knorr på melodin den första frasen in till refrängen för att få den 
att sticka ut lite mer. På slutet av refrängen är det ett omtag av den sista 
frasen två gånger innan låten slutar med ett snabbt ritardando innan alla 
slår av på sista ackordet i refrängen. När de slår av så håller alla i det 
ackordet lite extra länge som avslut. Leadsången sjunger lite fritt och går 
upp i tonläge. Publikljudet höjs när applåderna kommer och skapar igen 
en tydlig livekänsla på inspelningen. Att de slår av på det sista ackordet 
och inte på det naturliga som hade varit det första ackordet i refrängen 
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är ett typiskt avslut på en lovsång live för att sedan gå vidare till en 
annan låt. 

What a Beautiful Name är en liveinspelning men där de flesta element 
är inspelade i efterhand. Det är något Hillsong ofta gör med sina pro-
duktioner för att få livekänslan i dem och det stora arenasoundet. Låtar-
na på albumet Let There Be Light som What a Beautiful Name kommer 
ifrån är alla inspelade under en konferens i Sydney på Qudos Bank 
Arena som Hillsong arrangerar varje år [5]. Låtarna skrivs och arrange-
ras långt i förväg och testas i den lokala församlingen innan de spelas in 
under konferensen [6]. Låtarna spelas flera gånger under konferensen 
och den bästa tagningen sparas för vidare efterbearbetning. Mycket av 
soundet på inspelningen kommer från de olika instrumenten, vad 
gitarrerna har för effekter, stora pads som ligger bakom sången, 
synthbas tillsammans med elbas och liveinspelade trummor. När jag 
lyssnar på de individuella spåren på multitracks.com så låter det som att 
det bara är trummorna som är kvar från liveinspelningen samt 
leadsången och publikljudet. Det är möjligt att basen även är från 
livetagningen och bearbetad efteråt. Mark Evans skriver i sin artikel från 
boken The Hillsong Movement Examined att Hillsongs låtar är 
omspelade eferåt i stor utsträckning och att alla musikaliska uppbygg 
och dynamiska delar är noga arrangerade [7]. 

Det producenten Michael Guy Chislett och de övriga medverkande i 
produktionen vill förmedla med låten är först en livekänsla på 
produktionen där den som lyssnar ska känna att den är med i konserten 
och kan sjunga med i låtarna naturligt. De vill även uppnå ett stort och 
storslaget sound med alla elgitarrer och synthar och arenakör. Musiken 
ska förstärka det texten säger och skapa känslor hos lyssnaren.  
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4.2 Analys av Fierce – Jesus Culture 
Jesus Culture, 2016: ”Fierce”. Let it Echo (Sparrow, Jesus Culture). Text och musik: 

Chris Quilala, Josh Silverberg, Mia Fieldes. Producent: Jeremy Edwardson 

 

Fierce är en lovsång från bandet Jesus Culture som är upplyftande och 
med ett tydligt driv genom hela låten. Den börjar direkt med ett 
trumkomp och en tuggande synthbas på jämna 16:delar. Den basen 
kommer att spela i större delen av låten och är den drivande pulsen i 
låten. Det ligger även en synthpad i bakgrunden och ett synthpiano som 
spelar melodin. Efter 4 takter spelas samma melodi igen fast då även 
med en elgitarr och en elbas som kommer in och lägger grundtonerna. 
När versen sedan börjar kommer leadsången in och sjunger luftigt och 
innerligt. Då försvinner elbasen och melodin från introt men trummor, 
synthpad och 16:dels basen fortsätter. Efter halva versen kommer 
elbasen in igen tillsammans med en synthbas till som lägger långa 
grundtoner. Det kommer även en ljus synthstråk som ligger på en hög 
ton under den halvan, den har även en sidechain-pumpande effekt på 
sig. Direkt efter versen kommer refrängen som är huvudpunkten i låten 
där allt släpps lös. Det är en episk refräng med en enkel melodi som 
sjunger om Guds kärlek, hur stor den är. Det tydligaste som kommer in 
på refrängen är synth/piano slingan som spelar en melodi under hela 
refrängen. Det är flera olika pianon och synthpads tillsammans som 
utgör den melodin. Det ligger även en 16:dels piano som spelar 
omväxlande kvinter och grundtoner i en hög oktav i bakgrunden. Två 
akustiska gitarrer i stereo spelar 16:delar, elbasen spelar 16:delar och 
synthbasen fortsätter också med 16:delar. Ett annat instrument som 
också spelar 16:delar är en percussionloop bestående av klappljud. Det 
är två elgitarrer som hörs, en som spelar ljusa ackord på första slaget i 
varje takt och en som spelar bastoner med mycket fuzzeffekt. Vad gäller 
sången på refrängen så är det leadsång och en stämma som hörs tydligt. 
I bakgrunden är det en liten kör på 2-3 personer som sjunger melodin 
samt en större kör som ska låta som en publik som sjunger melodin. 
Efter refrängen är det en takt med ett trumfill och synthar som håller ut 
ackordet. Sedan kommer en vers till som liknar den första. Det som är 
nytt för den versen är att de akustiska gitarrerna fortsätter att spela 
16:delar under hela versen. De sista två takterna av versen ändras 
melodin på sången från första versen. Den går upp i tonläge och det är 
även en stämma på den. Andra refrängen är likadan som första.  
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Avslutet på den refrängen är annorlunda, alla slår av direkt in till sticket 
där bara en synthpad fortsätter att spela första ackordvändan på sticket 
som är 4 takter långt. Efter den vändan kommer sångmelodin in 
tillsammans med stämman och körerna som nu alla sjunger unisont. 
Trummorna spelar bara baskagge på varje taktslag och elgitarrerna 
pumpar åttondelar för att skapa en förväntansfull stämning. Efter två 
vändor, 8 takter, så blir det ett lyft i sticket. Leadsången går upp en 
oktav men sjunger samma melodi och bakgrundssången sjunger en 
stämma på den melodin. Trummor spelar lite mer på pukor och elbas 
och synthbas kommer in på pumpande 16:delar tillsammans med 
akustisk gitarr som även de pumpar 16:delar. Efter två vändor med 
detta så är det en extra takt med uppbyggnad inför sista refrängen som 
trummor gör ett virvelfill in till. Takten innan detta händer har trummor 
börjat att pumpa med kaggen på åttondelar för att förbereda den extra 
takten. När sista refrängen kommer är det först en takt utan några 
instrument förutom sång och piano/synth melodin. Det skapar ett 
effektivt lyft in till sista refrängen. Sista refrängen är likadan som alla 
andra refränger. Refrängen spelas en gång till efter det fast då utan 
sång, istället är det melodin från introt med elgitarren som kommer 
tillbaka. Leadsången sjunger lite fritt på fraser från låten under den sista 
instrumentala refrängen. Efter refrängen slår alla av på det fjärde 
ackordet i tonarten, samma som What a Beautiful Name gör. Ackordet 
ringer ut och publikljud kommer in för att förstärka livekänslan.  
 
Jesus Culture arbetar ungefär likadant som Hillsong gör inför en skiva. 
Låtarna skrivs och förbereds i en studio innan de framförs live och 
spelas in för att fånga livekänslan. I ett videoklipp om albumet nämner 
Jesus Culture att deras tidigare skivor hade spelats in under en stor 
konferens, men att med det här albumet ville de spela in det i deras 
lokala kyrka i Sacramento, Kalifornien [8]. Livetagningarna är alltså från 
den kyrkan, och det som verkar ha behållits från de tagningarna är 
trummorna, leadsången och publikljuden. Resten är troligtvis pålagt 
efteråt i producenten Jeremy Edwardsons studio The Soundhouse i 
Redding, Kalifornien. Han är även inspelningstekniker för skivan. Alla 
instrument spelas av medlemmarna i Jesus Culture och leadsången står 
Chris Quilala för och stämman sjungs av Kim Walker-Smith.  
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Intentionen med låten är att visa på den stora kärlek Gud har till oss 
människor. Chris själv säger i en intervju om låten [9] att de ville skriva 
en låt som målade upp bilden av Guds längtan att vara med oss. Han 
fortsätter att säga att ordet Fierce i den här låten är en beskrivning av 
Guds obevekliga strävan efter oss människor. Det är något som även 
musiken försöker återspegla, att det är en strävan, eller jakt under hela 
låten. Refrängerna är majestätiska för att visa på Guds storhet. De har 
med inspelningen försökt att efterlikna en livekonsert för att fånga den 
känslan i produktionen. På samma sätt som vid Hillsongs produktioner 
är det samma ljudideal som vill uppnås, att musiken upplevs vara live, 
vilket gör det enklare att sjunga med och den blir mer levande. 
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5 Diskussion 
Utifrån min analyser av lovsånger och min erfarenhet av att spela lov-
sång har jag sammanställt några kännetecken för genren lovsång, eller 
CWM som det kallas internationellt. Alla kännetecken behöver inte 
finnas i en lovsång, men oftast en eller flera är återkommande i de flesta 
moderna lovsånger som har skrivits de senaste åren.  

De kännetecken jag tycker är vanligast och viktigast är: 

- Texten handlar om Gud och är till honom. Kan även innehålla text om 
vår relation med Gud. 

- Enkla, sångbara melodier som är lätta att lära sig, framförallt på re-
frängerna. 

- Episka refränger med en tydlig och enkel text. 

- Sticket i en lovsång är oftast längre än vanlig pop-standard och kan 
spelas fler än en gång i en låt. 

- Stora synthpads som skapar en majestätisk atmosfär 

- Elgitarrlandskap, vanligt med mycket effekt på elgitarr. 

- Elbas ofta dubbad med synthbas 

- Trummor spelar mycket pukkomp, framförallt på vers och stick i en 
lovsång. 

- Passionerad sång som verkligen menar det som sägs i texten.  

- Kör i bakgrunden som låter som en publik som sjunger med. 

- Livekänsla på produktionen 

Resultatet av analyserna var bra att göra för att förstå vad som skiljer en 
lovsång från en vanlig pop-låt och hur de är uppbyggda. Mycket av vad 
jag kom fram till var det jag hade väntat mig, många kännetecken visste 
jag om, men nu kunde jag mer i detalj se vad i produktionerna som 
utgör en lovsång.  
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När jag skulle skriva och producera min egen lovsång hade jag dessa 
kännetecken med mig då jag ville att låten skulle upplevas som en 
lovsång. Jag tycker att jag under projektet lyckades att producera en 
lovsång som jag var nöjd med och som hade många kännetecken från en 
lovsång. Det jag inte hade möjlighet att få med i min produktion var 
livekänslan som är en stor del av lovsångssoundet. Men det finns ofta en 
studioversion av de mest kända lovsångerna som jag kunde analysera 
och se vad de hade gjort annorlunda i de produktionerna.  

Något som var svårt vid produktionen var att hitta rätt melodi till låten. 
Jag visste att den skulle vara enkel och lätt att lära sig, men det var 
lättare sagt än gjort. Svårigheten med att skriva en enkel melodi är att 
inte göra den för löjlig eller klyschig, alltså att den blir alldeles för enkel 
och tråkig. Den ska fortfarande vara inspirerande att sjunga och något 
alla kan nynna på efter att ha hört låten. Det är framförallt viktigt för 
refrängen. Det var viktigt att få till en bra melodi i refrängen eftersom  
det var den som var själva huvudpunkten i min låt. Flera olika varianter 
på melodin, både till vers och refräng, testades under hela tiden pro-
duktionen fortgick. Jag fick feedback från olika personer som lyssnade 
på låten under produktionen vilket var värdefullt för att få fram en 
melodi som tillslut blev den som spelades in. Några små justeringar 
gjordes till och med under själva sånginspelningen för att få till melodin 
så bra som möjligt. 

Jag har under projektet lärt mig mycket mer om produktionen av en 
lovsång och vad som krävs för att skriva en bra lovsång samt hur en 
produktion speglar och förmedlar budskapet i texten.  

Min metod att analysera några lovsånger för att sedan återskapa en 
lovsång utifrån resultatet av analyserna fungerade bra. Självklart är det 
inte en helhetsbild av alla lovsånger som har skrivits, men jag valde att 
fokusera på lovsånger som liknade den jag skulle skriva och de som är 
mest kända just nu. Tycker ändå att resultatet av analyserna stämmer in 
på de flesta moderna lovsånger och kan användas för fortsatta produkt-
ioner och kompositioner framöver. Det finns fler stilar inom lovsången 
och olika kompositionssätt att utforska, vilket jag kommer att göra efter 
projektet för att lära mig ännu mer om produktion och låtskrivning. 

En fråga som uppstår efter projektet är hur lovsång kommer att låta i 
framtiden? Med tanke på den utveckling och förändring som har skett 
de senaste 10 åren med sound och spelsätt så är det troligt att det kom-
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mer att låta annorlunda i framtiden. Hur det kommer att låta är svårt att 
svara på, men att det kommer att inspireras och influeras av pop-
musiken är ganska säkert då lovsång och dess produktion har följt dess 
förändringar hittills. Det kommer också att finnas fler som producerar 
och skriver bra lovsång och som tar det seriöst, och på det sättet lyfter 
produktionerna och låtskrivandet för lovsånger. Där vill jag vara med 
och behöver då fortsätta att analysera och producera lovsång för att 
driva utvecklingen framåt.  
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