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Sammanfattning 
Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan 
man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning 
har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i 
lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters 
struktur, innehåll samt relation till musiken. 

Syftet med undersökningen är att utforska olika sätt att skriva en låttext som har maximal 
potential att bli en hitlåt. Med andra ord en låt som många personer dras till och vill ta del av 
om och om igen. Eftersom dessa låtar får mycket stor spridning är det av särskilt intresse vad 
låttexterna har för budskap. Det finns utrymme att anta att folk påverkas av det de hör på 
radio om och om igen. För läraren kan detta arbete var intressant då skapande är en del av 
kursplanen i grundskolan. 

I arbetet undersöks vilka textmässiga likheter och skillnader som återfinns i de mest populära 
låtarna de senaste åren. Studien genomfördes i flera steg. Det första steget var att läsa 
litteratur om låtskrivande med fokus på låttexter. Därefter valdes moderna framgångsrika låtar 
ut för att analyseras och jämföras med litteraturen. Låtarna är hämtade ur amerikanska 
Billboard Year End Charts som är den mest omfattande mätningen och sammanställningen av 
hitlåtars populäritet just nu. Urvalet bestod av de fyra låtar från Billboard Year End Charts 
som rankats högst varje år från 2012 till 2015. Först analyserades en låt i taget och sedan 
jämfördes de fyra låtarna med varandra. 

Resultatet indikerar att flera textrelaterade faktorer kan hjälpa en låt att nå framgång. 
Refrängrepetition i synnerhet ökar låtens sannolikhet att bli en hit, men även repetition 
överlag, till en gräns. De låtar som analyserades var av olika slag, men behandlade ofta mer 
positivt laddade ämnen och var inbördes konsekventa. Tonen, språkbruket och stilen i texterna 
höll en röd tråd. I texterna kunde man oftast urskilja logiska, formmässiga sekvenser i  
berättelserna, men detta verkade vara av mindre betydelse så länge känslan i texten var 
densamma genom låten.  

Detta arbete kan betraktas som en verktygslåda där flera verktyg samlats genom egna analyser 
och andra låtskrivares bidrag. Dock är det viktigt att betona att det är fråga om just verktyg 
snarare än regler skrivna i sten. Dessa verktyg har jag i arbetets slutfas använt för att skriva 
och analysera mitt egna text- och låtmaterial som konstnärlig del av arbetet. 

Nyckelord: Hitlåt, låtskrivande, komposition, textanalys, låttexter, populärmusik 
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1. Inledning och bakgrund 

Vad gör en låt framgångsrik? På vilka sätt kan låttexten bidra till att en låt blir populär? Om 
man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu är det då möjligt att urskilja riktlinjer och 
nyckelfaktorer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning ämnar jag 
ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de 
låtar som är mest populära just nu? Likheterna skulle till exempel kunna vara innehåll, 
struktur, specifika ord eller användning av rim.  

Hit och hitlåt är begrepp som används utbytbart med varandra i detta arbete. De är hämtade 
från engelskans hit som syftar till något som slår, det vill säga är framgångsrikt. 
CollinsDictionary.com (Hit Song, 2016) beskriver en hit som en låt, vanligtvis inom 
popgenren, som är välkänd av allmänheten och som uppnått god försäljning när den släppts. 

Ett annat begrepp som återkommer är hook. En hook kan beskrivas som ”a catchy musical 
phrase in a pop song" (Hook, 2016). Med andra ord en kort fras som omedelbart fångar 
lyssnarens intresse och är lätt att komma ihåg och nynna med i. 

Låtskrivning har alltid varit ett stort personligt intresse som genom åren resulterat i en mängd 
egna och gemensamma alster och fula ankungar. Genomgående har jag märkt att arbetet med 
texten är en av de svåraste pusselbitarna att få till och bli nöjd med. I detta arbete hoppas jag 
kunna underlätta detta genom att bidra till att utveckla nya verktyg för låtskrivare. Dessa 
verktyg kan till exempel användas för att analysera texters styrkor och svagheter så att de kan 
förbättras. Detta för att låtskrivare ska bli mer nöjda med sina texter och snabbare nå ett 
slutresultat. 

1.1.Bakgrund 

1.1.1. Låtskrivning och det svenska musikundret 
Det svenska musikundret växer sig starkare för varje decennium. Sett till vår relativt knappa 
folkmängd har Sverige varit enormt framgångsrikt inom populärmusiken. Namn som ABBA, 
Roxette, Robyn, Avicii och Swedish House Mafia har satt Sverige på den musikaliska kartan 
världen över. Sedan 90-talet har en liknande trend startat då legendariska Cheiron-studions 
låtskrivare slog igenom och blev låtskrivarstall för artister som Britney Spears och Backstreet 
Boys. En av svenskarna som tog avstamp i Cheiron-studion var Martin Sandberg, mest känd 
som hitmakaren Max Martin. Martin har sedan 90-talet spottat fram hit efter hit, vann 2016 
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svenska polarpriset för sitt bidrag till musikvärlden och ligger i skrivande stund trea i världen 
i att ha haft flest listettor på amerikanska Billboard Hot 100  efter ettan Paul McCartney och 1

tvåan John Lennon (Billboard, 2015b). Förutom Max Martin återfinns även svenskarna 
Shellback och RedOne bland låtskrivare i den absoluta världstoppen med listettor som bland 
annat Maroon 5s Moves Like Jagger respektive Lady Gagas Poker Face (BMI Repertoire,
2016a, 2016b). Till synes är låtskrivande något som är viktigt för Sverige och kommer 
antagligen vara det även fortsättningsvis. 

Det finns forskning som belyser att människor lyssnar mycket på musik. I dagens samhälle 
kommer de flesta i kontakt med musik på ett eller annat sätt och musik kan utgöra en viktig 
del av vardagen. Detta beskriver Nunes, Ordanini och Valsesia (2014) i en studie om låttexter 
och musik. Det exemplifieras av en undersökning av Rentfrow, Goldberg och Zilca från 2011 
där det framgår att amerikaner i snitt ägnar 18 timmar i veckan till att lyssna på inspelad 
musik på radio och i annan media. Räknar man även in bakgrundsmusik blir tiden i snitt fem 
timmar per dag. Musikens höga närvaro i människors liv kan indikera att den ger en hög form 
av njutning. Enligt Nunes stimuleras hjärnan på samma euforiska sätt vid musiklyssning som 
vid samlag, mat- och drogintag. Uppenbarligen är det något i musiklyssnandet och låttexterna 
som ger människor njutning. Hur skriver man låttexter som ger människor sådana 
upplevelser? 

1.1.2. Tidigare forskning och råd 
I detta avsnitt presenteras forskning och råd från låtskrivare gällande hur låtar kan bli mer 
populära. I avsnittet behandlas låtskrivande efter låttextens struktur, innehåll och relation till 
musiken. Vissa delar såsom användningen av sticket i en låt eller formen i låten är 
applicerbart både på texten och musiken, även om det i detta arbete syftas till texten i första 
hand då den är i fokus. 

Låttextens struktur 
Låtskrivaren Jamie Anderson (2000) presenterar vanliga låtskrivarfällor och hur man undviker 
dem. Bland annat ger hon tipset ”don’t give away the goods to soon” (ibid, s. 54). Släng inte 
in den mest gripande, smartaste eller roligaste raden på ett ”konstigt” ställe så som början av 
en vers för då förminskas effekten. Lyssnarens intresse är oftast som starkast i refrängen eller 
mot slutet av låten (ibid.).  

Repetition är också något som är viktigt i låttexter. Enligt Hillered (2013) är repetition ett 
viktigt verktyg, speciellt i poplåtar, för att skapa igenkännande eller betona starka ord och 

 Billboard rankar sedan 1940 låtars populäritet sett till försäljning, radiospelningar och strömningar i 1

onlinetjänster så som Youtube. Plats #1 innebär högst placering (Billboard, 2016).
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fraser. Detta gäller särskilt låtens titel. I poplåtar kan det nästan ses som en regel att refrängen 
upprepas flera gånger. En hook i slutet av en vers kan också upprepas och fungera som en 
minirefräng (Hillered, 2013). 

2014 utfördes en forskningsstudie över repetitionens kraft i poplåtar (Nunes et al., 2014). 
Forskarna analyserade data från över 2400 låtar som legat på Billboard Hot 100 singellistan 
mellan 1958 och 2012. 1029 av dessa låtar nådde nummer ett på listorna, medan 1451 aldrig 
nådde högre än plats 90. Forskningen visar att mer repetitiva låtar har högre sannolikhet att nå 
förstaplatsen på listan snabbare än mindre repetitiva låtar. Repetition ökar också chansen att 
låten debuterar bland de fyrtio mest populära låtarna på listan.  

Refrängen upprepades mellan en och sexton gånger i de analyserade låtarna. För varje 
repetition av refrängen ökade chansen att låten nådde till förstaplatsen med 14,5% istället för 
att den låg kvar i botten av listan. Detta då alla andra faktorer i låten var oförändrade. Det 
finns dock en gräns för detta. Upprepning av specifika ord är bra, men om orden upprepas för 
mycket finns det en risk att det helt tar kål på effekten av refrängrepetitionerna (ibid).   

Vid ökad repetition ökar också flytet i bearbetningen hos lyssnaren. Med andra ord blir det 
lättare för lyssnaren att ta in och bearbeta låten och därmed sprids budskapet snabbare. Detta 
gör också att njutningen blir starkare. Förutom refrängupprepning så är upprepning av 
enskilda ord en viktig del av en framgångsrik låt. Studien visar att ökad repetition överlag i 
texten också gör låten mer populär upp till en gräns (ibid). 

Sheila Davis (1992) beskriver ”det essentiella ramverket” för vad en bra låttext bör innehålla.  
Först och främst en stark inledning som drar till sig lyssnarens uppmärksamhet och som redan 
i de första raderna svarar på de klassiska frågorna ”vem”, ”vad” och ”var” (Davis 1992). 
Inledningen bör ”etablera scenen” och gärna visa vem berättaren är och från vilket perspektiv 
sången sjungs (Hillered, 2013).  

Davis (1992) förklarar att det bör finnas en tillfredställande fortsättning och utveckling. 
Berättelsen bör ha en utveckling där viktiga element arrangeras i en meningsfull sekvens och 
där idén går från punkt a till b till c för att nå en implicit eller explicit slutsats. Anderson 
(2000) beskriver också att man bör utveckla temat. Se till att berättelsen i låttexten har en 
början en mitt och ett slut. Det får gärna finnas någon intressant och oväntad vändning eller 
någon form av upplösning/lösning på ett problem. Ju mindre som händer i handlingen desto 
mer krävs det att meningarna och orden i sig är intressanta och sätts samman på ett intressant 
sätt. 
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En minnesvärd titel är viktig och det bör vara en titel som lyssnaren kan identifiera efter att ha 
hört låten en enda gång, som sammanfattar låtens kärna och som är helt unik (Davis, 1992; 
Hillered, 2013). Googlar man titeln och får fram en massa låtar med samma titel är det 
eventuellt bäst förändra titeln eller byta den helt föreslår Hillered vidare. 

Hillered beskriver nästan ordagrant samma sak som Anderson vad gäller utveckling av temat. 
Huvudidén bör leda ”från något, genom något, fram till något” och hon pratar även om en 
implicit eller explicit slutsats (Hillered 2013, s. 75). Hon lägger även till att berättelsen ofta 
gynnas av att det finns någon form av spänning eller konflikt i den. 

Låttextens innehåll 
Undvik att använda klichéer så som ”I’ll love you forever” eller ”You’re every beat of my 
heart”. En eller två kan fungera för att låta lyssnaren vila örat, men i regel behöver inte 
lyssnaren höra dig säga samma sak på exakt samma sätt som redan sagts av andra låtskrivare 
många gånger tidigare (Davis, 1992). Hitta nya sätt att uttrycka samma idé (Anderson, 2000; 
Hillered, 2013). Det är även fruktbart att slimma ned texten och göra sig av med de extra 
kilona. Uttrycket förstärks om det inte är maskerat av utfyllnadsord och fraser som inte för 
handlingen vidare. ”Om du använder en sliten metafor, försök att ha en personlig vinkel som 
gör det unikt” (Hillered, 2013, s. 78). 

Anderson (2000) föreslår att man kan undvika de vanligaste handlingarna, som t.ex. att bli kär 
eller att göra slut. Alternativt kan man skriva berättelsen på ett nytt sätt, t.ex. genom att berätta 
om ett par som gör slut för att den ena tittar för mycket på Game of Thrones eller är besatt av 
Beyoncé. Använd egna erfarenheter eller se till andras, kanske närståendes erfarenheter. 

En genuin idé är viktig anser Anderson (2000). En genuin idé med trovärdiga människor i 
trovärdiga situationer, där det uttrycks en tydlig attityd eller känsla som är tillräckligt stark 
och betydelsefull för att lyssnarna ska känna igen känslan och där miljontals människor vill 
höra låten flera gånger. Det är även viktigt att sångaren hamnar i fördelaktig dager. Hillered 
(2013) understryker också vikten av att det är just en idé som är kärnan i låten och inte flera. 

Lyssnaren vill bli engagerad och berörd, men för att det ska vara möjligt måste låtskrivaren 
själv beröras av sin text menar Hillered. För att uppnå det bör man som låtskrivare ”utgå från 
en genuin idé - en egen upplevd känsla - något som är sant för dig” (Hillered, 2013, s. 56). 
Det betyder inte att allt som skrivs måste vara sant. Egna erfarenheter fungerar bra, men 
låtskrivaren kan också leva sig in i andras berättelser eller blanda så länge låtskrivaren själv 
blir berörd av det hen försöker förmedla. Använd autentiska känslor och skriv om saker som 
du känner till (Anderson, 2000). 
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Betydelsen av att renodla idéer diskuteras av Anderson (2000). Hon understryker betydelsen 
av att renodla idéer och inte ha med för mycket information i låttexten. Hon förklarar att en 
bör vara aktsam så att en inte har med för många olika idéer i berättelsen. Det bör finnas en 
röd tråd. Om din berättelse är för lång för att passa in i två verser, ett stick och en refräng så 
innehåller den förmodligen för mycket information. Gör det snarare till undantag än till regel 
att skriva i längre format än så. 

Använd ett målande språk. Måla upp bilder istället för att tala om för lyssnaren vad hen ska 
känna. ”Show don’t tell” beskriver Davidson (1996) detta. Försök till exempel att istället för 
att säga ”I’m sad you left me” säga ”The mournful sound of a faraway train whistle makes me 
think of you” (Davidson, 1996, s. 29). Låtskrivaren vill få publiken att känna, men utan att 
skriva dem på näsan med fraser som talar om att ”nu är det meningen att du ska svara på 
texten med att vara glad” eller ”nu ska du vara ledsen”. Tvång är mindre effektivt jämfört med 
målande bilder som sår ett frö hos lyssnaren, bilder som får lyssnaren att förstå och leva sig in 
i situationen som beskrivs och därmed generera ett känslomässigt svar (Anderson, 2000). Om 
man predikar för lyssnaren vad de bör tycka och vad som är rätt och fel är det vanligt att 
lyssnaren slår ifrån sig predikan. Istället är det bättre att låtskrivaren skriver vad hen själv 
känner.    

Var specifik när du skriver och ersätt de generella orden med mer målande ord. Istället för 
”walk” så kan du skriva ”stroll” som både talar om att karaktären går men också på vilket sätt, 
i vilket tempo hen går i och vilken sinnesstämning hen kan tänkas befinna sig i (Davidson, 
1996, s. 29). Genom att vara specifik understryker man enligt Hillered (2013, s. 67) det unika 
perspektivet. Hon ger tre exempel: 
1. ”äpple” vs. ”frukt” 
2. ”Han satt i en bar och drack en drink” vs. ”I Georgios stimmiga bar tömde han snabbt sin 

mojito” 
3. ”Snödroppar tittar fram i snöslasket” (konkret) vs. ”våren är på väg” (icke konkret) 

I kampen mellan det konkreta och det abstrakta ska låtskrivaren inte glömma att vara både 
unik och universell på samma gång (Hillered, 2013). Man bör skriva om något som andra kan 
känna igen sig i, men samtidigt på ett sätt som lyssnaren inte hört sägas förut av någon annan 
låtskrivare. Om låten ska tilltala så många som möjligt så måste den handla om saker som 
allmänheten kan relatera till. Universella teman som liv, död, kärlek och uppbrott som alla 
någon gång kommer i kontakt med ökar chanserna att fler ska fastna för låten (Davidson 
1996, s. 29). 
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Om det generaliseras för mycket i texten så finns inte tillräckligt med information för 
lyssnaren att måla upp sin bild av berättelsen och då kommer berättelsen inte kännas äkta 
enligt Miriam Davidson (1996, s. 30). 

Utgå från det talade språket. Låtskrivaren bör undvika att gå i det formella språkets fälla 
enligt Hillered (2013, s. 78). Det som inte skulle sägas till någon i vardagligt tal bör heller 
inte sägas i låttexten. ”Keep it conversational” uttrycker Jason Blume (2004) samma tanke. 
Håll en vardaglig samtalston som om du pratar med någon i verkligheten, fast skala bort de 
ointressanta bitarna.  

Innehållsmässigt kan hits skilja sig åt, men innehållet i poplåtar är ofta positivt laddat menar 
Dr. Luke (Lithium Jamaica, 2011). Poplåtar innehåller ofta glada, upplyftande känslor och 
ämnen. Detta kan till exempel jämföras med dödsmetal där våld och död är vanligare och där 
man oftare anspelar på ilska eller nedstämdhet.  

Texten i relation till musiken 
I kommersiellt framgångsrika låtar bidrar strukturen till att lyssnaren enklare kommer ihåg 
låtarna och så snabbt som möjligt kan sjunga med i dem (Davis 1992). De riktlinjer som 
Hillered pratar om inkluderar att presentera ”hookar” tidigt och att refrängen kommer in 
relativt snabbt. Det är vanligt att man kortar ner andra eller tredje versen för att snabbare 
komma till refrängen som är lättast att komma ihåg, förutsatt att låten är välskriven. 
Refrängen bör vara väldigt trallvänlig och bör innehålla låtens hook och titel (Hillered, 2013).    

Dr. Luke (Lithium Jamaica, 2011) som haft flera hits på Billboardlistorna och samarbetat med 
bl.a. Max Martin och artister i världseliten ger i en videointervju tips på saker som bidrar till 
att en låttext blir framgångsrik. Bland annat pratar han om ”stuttering vocal lines” alltså 
stammande i låttexten eller variationer av textens och följaktligen också melodins 
betoningsmönster. Som exempel tar han upp The Knacks hit ”My Sharona” från 1979 där 
bland annat ”my” dras ut och stammas fram som ”ma-ma-ma-my Sharona". Ett annat 
exempel som lyfts fram är Lady Gagas hit från 2008, ”Pokerface”. Återigen är det låttiteln 
och hooken som stammas fram som ”p-p-p-pokerface, p-p-pokerface.” 

Sticket är något man bör se upp med då det lätt kan bli överflödigt om det används ineffektivt, 
anser Anderson (2000). Sticket bör innehålla ny information och ha en annan känsla eller 
atmosfär. Innehåller sticket inget nytt kan det förmodligen kapas från låten. 

Låtens musikaliska form bör gå hand i hand med och förhöja textens budskap samt leverera 
önskvärd effekt på lyssnaren, menar Davis (1992). Det är även viktigt att låtskrivaren håller 
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det enkelt menar Anderson (2000). Se till att lyssnaren hänger med i berättelsen och att texten 
skapar den känsla hos lyssnaren som du har tänkt. Ju mer komplicerad melodin, taktarten och 
resten av musiken är desto svårare blir det att följa med i texten eftersom den då drar till sig 
uppmärksamhet från texten. Det kan till exempel vara så att sångmelodin och därmed texten 
brottas med gitarrslingor och dylikt som ligger i samma register och att detta gör det svårare 
att urskilja melodin och texten. Det kan liknas vid att man i filmmusik ofta använder drönare, 
dvs. långa toner för att inte maskera dialogen utan snarare förhöja den. Det kan också vara bra 
att göra texten mer ”luftig” så att man får vila mellan fraserna utan att det matas text hela 
tiden (ibid.). 

1.1.3. Research Gap - Mitt bidrag 
Det som jag genom detta arbete vill bidra med är att sammanställa olika erfarna låtskrivares 
råd och reflektioner och sedan applicera dessa på det urval av moderna hits som återfinns i 
arbetet. Detta för att i sin tur kunna identifiera moderna riktlinjer eller vanligt förekommande 
fenomen i låttexters struktur, uppbyggnad, innehåll och utförande.  

1.2.Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforska och sammanställa olika sätt att skriva en låttext som har 
maximal potential att bli en hitlåt. Med andra ord en låttext som många personer dras till och 
vill ta del av om och om igen. I arbetet utforskas hur textstruktur, textinnehåll och textens 
relation till musiken bidrar till detta. Tanken är att låtskrivaren kan dra nytta av detta arbete 
för att själv utvecklas som kommersiell låtskrivare och nå ut till fler människor med sin 
musik. 

Ur ett större perspektiv, om det här är de låttexter som når ut till flest människor på jorden kan 
det vara intressant att ta reda på vad innehållet är och vilket budskap det innehållet kan 
skicka. Det finns utrymme att anta att folk påverkas av det de hör på radio om och om igen.  

Då skapande även ingår som en del av kursplanen i musik för grundskolan kan det vara 
intressant för lärare att bredda sina kunskaper i låtskrivande. I läroplanen för grundskolan står 
det bland annat: ”genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna 
musikaliska tankar och idéer” (Skolverket, 2016, s.149). Att lära sig mer om låtskrivande 
skulle kunna hjälpa läraren att begreppsliggöra fenomen inom låtskrivning för att sedan kunna 
föra det vidare till elever. I sin tur skulle det även kunna hjälpa läraren att analysera elevernas 
musikskapande och ge feedback på ett tydligt konstruktivt sätt. 
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1.2.1. Frågeställningar 
I. Går det att identifiera riktlinjer för hur man skriver texter till hitlåtar? 
II.Vilka är i så fall dessa? 
III.Vilka textmässiga likheter finns mellan tidigare års mest framgångsrika poplåtar? 

2.Metod 
Steg ett i arbetet var litteraturinsamling kring låtskrivning med fokus på låttexter i olika 
databaser och bibliotek. Här låg fokus först på att fördjupa sig i tidigare forskning, uppsatser 
och läroböcker om låtskrivning. Olika källor sammanställdes som belyste hur man skriver 
låttexter som har potential att bli populära och spridas. Materialet användes sedan som 
underlag för den kommande analysdelen i arbetet. 

Steg två var att därefter göra ett urval av de fyra mest framgångsrika moderna poplåtarna de 
senaste åren. Jag ville i detta arbete göra en analys av låtar som kändes aktuella för att kunna 
dra nytta av moderna trender och riktlinjer i låtskrivande. För detta ändamål valdes listettorna 
från amerikanska Billboard Hot 100 Year End varje år från 2012-2015.  

I steg tre analyserades sedan dessa fyra låtar med utgångspunkt i deras innehåll och struktur 
och jämfördes med litteraturen. Först analyserades en låt i taget och sedan jämfördes alla fyra 
låtarna med varandra för att undersöka likheter och skillnader mellan dem.  

Som hjälp för att skriva ned och analysera originallåttexterna så som textförfattarna 
ursprungligen har tänkt dem har jag först tittat på webbsidor som genious.com, azlyrics.com 
och lyrics.com som sammanställer låttexter utifrån lyssnarnas bidrag. Därefter har jag själv 
korrekturlyssnat samt transkriberat och ändrat där det behövts.  

2.1.Process 
En svårighet har varit att få tag på en tillförlitlig källa till den exakta originaltexten och att 
man ibland får förlita sig mycket på det egna gehöret. Det har också varit problematiskt att i 
litteraturen urskilja ramverk endast för låttexten avskiljt från resten av låten. Jag har ämnat 
skapa en grundidé som gjort detta projekt tillräckligt självständigt för att stå på egna ben utan 
att vara beroende av utomstående individ eller grupp. Samtidigt har jag genom projektet 
framgångsrikt försökt skapa utrymme för samarbete och diskussioner med kollegor och 
studenter som också utforskat låtskrivning i olika projekt. 
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Utifrån lärdomar förvärvade genom detta projekt i takt med det fortskridande arbetet drog jag 
personlig nytta av den insamlade informationen och analyserna. Tre av de låtar jag skrev 
under arbetets gång spelade jag in tillsammans med tre kollegor i vårt studioprojekt där vi 
tidigare skrivit och spelat in låtar tillsammans. 

2.2. Urval av låtar 
Tabell 1. Listettorna 2012-2015 i Billboards Hot 100 Year End listor (Billboard, 2012-2015a). 

Billboard Hot 100 valdes eftersom det är den mest omfattande mätning av hitlåtars populäritet 
som existerar idag. Listan beskrivs av Molanphy som den bästa tillgängliga modellen för att 
mäta hur framgångsrik en hit är (Nunes et al., 2014). 

Billboard Hot 100 baserar sina rankningar på Nielsen Musics insamling av data. Nielsen 
music samlar in data över antal spelningar i amerikansk radio, antal digitala strömningar (från 
de största musikstreamingtjänsterna, Youtube, med flera), samt fysisk försäljning. Billboard 
omvandlar sedan dessa siffror i ett poängsystem och listar därefter de 100 mest framgångsrika 
låtarna (Billboard, 2016). Till skillnad från IFPI-listorna som nämns nedan är rankningen 
alltså inte avgränsad till endast digital försäljning. 

I slutet av varje år sammanställer Billboard en lista för att ranka årets mest framgångsrika 
låtar i sin lista ”Hot 100 Year End”. Låtarna som valts till detta projekt har tagit hem första 
platsen respektive år från 2012-2015 vilket framgår i tabell 1. 

Urvalet har även jämförts med andra listor så som internationella IFPI (International 
Federation of the Phonographic Industry), som inriktar sig på global digital försäljning, för att 
säkerställa att urvalet ligger i linje med arbetets syfte att undersöka de mest framgångsrika 
låtarna. Urvalet låg då fortfarande antingen på första eller andraplatsen, inte långt efter ettan 
försäljningsmässigt jämfört med de övriga låtarna på listorna. I tabell 2 sammanställs IFPIs 

År Titel Aritst

2015 Uptown Funk Mark Ronson feat. Bruno Mars

2014 Happy Pharrell Williams

2013 Thrift Shop Macklemore & Ryan Lewis feat. 
Wanz

2012 Somebody That I Used To 
Know

Gotye feat. Kimbra
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rankningar över de låtar som globalt nått högst resultat respektive år sett till digital 
försäljning. 

Tabell 2. IFPIs årsrankningar 2012-2015, beräknat på global digital försäljning (IFPI,
2013-2016). 

3.Resultat 

3.1. Uptown Funk 
Låttextens struktur 
Titeln är unik. Googlar man på Uptown Funk så hittar man i princip bara träffar som har med 
låten att göra. Låtskrivarna har kombinerat två ord som i sig inte är de mest ovanliga men 
tillsammans bildar en titel som man kan hävda är lätt att associera till låten. Ordet funk 
kopplar till musikstilen som låtskrivarna influerats av. ”Uptown” och ”downtown” kan enligt 
Urban Dictionary ses som dikotomier där uptown syftar till rikare kvarter och downtown till 
fattigare kvarter i en stad (Uptown, 2016). Titeln kan alltså hänvisa till att protagonisten med 
sitt band har en flashig image med funkinfluenser, vilket vidare reflekteras i resten av texten.  

Det kan påstås att inledningen är stark. Redan i första textraderna etableras i texten att 
protagonisten anser att låten är en hit på ett humoristiskt sätt med en väldigt specifik och 
kreativ jämförelse med en välkänd skådespelare. Detta bygger upp förväntningar inför resten 
av låten. Davis frågor (”vem”, ”vad” och ”var”) besvaras genom det målande språket. 

År Titel Placering Försäljning (i 
miljoner)

Listetta Listettans 
försäljning (i 
miljoner)

2015 Uptown Funk #2 20,0 See You Again 
- Whiz Kalifa 
feat. Charlie 
Puth

20,9

2014 Happy #1 13,9 Happy 13,9

2013 Thrift Shop #2 13,4 Blurred Lines - 
Robin Thicke 
feat. TI och 
Pharrell

14,8

2012 Somebody 
That I Used To 
Know

#2 11,8 Call Me Maybe 
- Carly Rae 
Jepsen

12,5
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Lyssnaren får en uppfattning om vem protagonisten är och vad som är viktigt för honom. Var 
berättelsen utspelar sig är inte helt uttalat. Det kan bokstavligen vara ”uptown” i de finare 
kvarteren eller kanske mer troligt i stan där det beskrivs att de attraktiva kvinnorna finns.    

Låten innehåller textmässigt inte någon tydlig progression. Det är inte helt tydligt att 
berättelsen leder någon vart. Hillereds (2013) beskrivning av en bra berättelses abc-
progression anser jag inte återfinns i den här låten. Istället antyds det att protagonistens känsla 
av kaxighet och självförtroende stegras gradvis för att nå ett visst klimax när sista frasen 
upprepas i en eventuell anspelning på sex eller att protagonisten är ännu mer säker på att 
vinna över publiken. Möjligen har protagonisten i slutskedet nått ett outtalat mål och uttalar 
slutfrasen i segerns extas, men detta sker i sådant fall implicit. 

Repetition används däremot flitigt i låten. Flera av fraserna upprepas många gånger.: ”Hot 
damn”, ”Girl’s hit your hallelujahs”, ”Uptown funk gon’ give it to ya”, ”Don’t Believe me just 
watch” och ”Uptown funk you up” är återkommande fraser. De upprepas inte bara flera 
gånger i följd utan även på flera olika ställen i låten. Refrängen upprepas två och en halv gång 
om man utgår från formindelningen i bilagan. 

Låttextens innehåll 
Innehållsmässigt kan det påstås att mycket av texten handlar om att protagonisten skryter. 
Han skryter om hur bra han ser ut, hur rik han är, hur bra hans band är och hur populär han är. 
Målet verkar vara att attrahera kvinnor med detta skryt och antyda att de kan vara en del av 
denna livsstil om de slappnar av och hänger med protagonisten. Texten innehåller mycket 
slang och är talspråksbetonat. Detta ger låten en hipp känsla, vilket inbjuder till att lyssnaren 
ska vilja vara med om den häftiga känslan som beskrivs. 

Texten drar nytta av flera referenser till 70-tals funkmusik. Låtskrivarna har till och med blivit 
stämda för att hooken i slutet ”uptown funk you up” är slående lik hooken i The Gap Bands 
”Oops upside your head” (Pakinkis, 2015). Tonen i låten är humoristisk och lekfull.    

Uptown funk använder sig delvis av svordomar eller kraftuttryck. Dels är det när kören 
basunerar ”Hot Damn” som återkommer flera gånger i låten. Det andra tillfället är i andra 
versen då raden ”say my name you know who I am!” återanvänds men ”bitch” läggs till i 
början av frasen. Båda dessa tillfällen kan tolkas som att låtskrivarna har försökt använda 
kraftuttrycken på ett humoristiskt sätt. Ur ett annat perspektiv kan det självklart ses som 
problematiskt om nedsättande uttryck normaliseras och sprids. I texten finns även en del 
nonsensord som ”hoo” i början av refrängen och ”hey hey hey oh” i slutet av refrängen. Med 

!  11



nonsensord menas här ord som inte har någon tydlig betydelse i sig själva men som ändå 
förmedlar en känsla och ett uttryck genom sångarens sätt att sjunga dem. 

Texten i relation till musiken 
Kören sköter flera av upprepningarna, så som ”hot damn!” och hallelujahropen i falsett 
(”Woo!”). Även delar av melodin i versen och hooken i outrot sjungs eller ropas av kören. 
Körens sätt att ropsjunga bidrar till att låten känns mer funkig och ger mer liv åt texten. Hade 
bara en person eller protagonisten själv svarat ”hot damn” hade den hooken förmodligen 
blivit ineffektiv. Sättet som kören används påminner om funkhits som James Browns "Get Up 
(I Feel Like Being a Sex Machine)” från 1970, där kören också svarar leadsångaren med 
ropsång. 

Dynamiskt går texten och musiken hand i hand. I inledningen ligger endast trummor och sång 
när texten är mer metafortät vilket skapar utrymme för texten att blomma ut. När musiken så 
småningom tar mer plats förenklas texten avsevärt och upprepas mer. Blåsslingorna och 
sången går också om lott vilket är fördelaktigt för att de inte ska täcka varandra.   

I bilagan har jag gjort ett försök till att dela upp låten i formdelar, men formindelningen går 
att debattera då formen är inte är helt självklar. Det är egentligen ett enda groove som matas 
hela tiden med olika återkommande hookar.  

Det jag beskriver som sticket i låten är inte helt olikt resten av låten men tillför ändå en annan 
känsla. Texten blir mer intim och sångaren bidrar till detta genom att pratsjunga i ett lägre 
register med en mjukare ton. Det går också att tolka det som att berättelsen här tar en 
vändning mot en mer sexuell laddning.   

3.2. Happy 
Låttextens struktur 
Låtens titel sammanfattar visserligen känslan i låten på ett tydligt sätt men är den minst unika 
av dessa fyra låtar. Fördelen med titeln är att den är kort och koncis och relativt enkel att 
komma ihåg. Tar man efter detta exempel och använder ett vanligt ord som titel så skulle det 
kunna göra låten svårare att söka upp om låten inte redan är en hit. Hör man en låt på radio 
och gissar att låttiteln är Happy och sedan söker på den kan det ändå bli svårt att hitta rätt låt 
för att ordet inte är speciellt unikt. 

Upprepningar används flera gånger. Titeln upprepas och protagonisten upprepar ”clap along” 
som inledning till varje ny fras i refrängen. Han upprepar även ”bring me down, can’t 
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nothing” i sticket. Refrängen upprepas sex gånger, två enkla refränger och två 
dubbelrefränger.  

Låten är tydligt strukturerad i olika delar där berättelsen har en rätt tydlig progression. 
Inledningen är tydlig och bygger upp en förväntning på fortsättningen. Refrängen svarar 
också på varför motgångar inte kan rå på protagonisten. Dock får lyssnaren aldrig reda på 
varför protagonisten är så pass glad.   

Låttextens innehåll 
Låtens handling är extremt simpel. Den handlar om att vara glad och att protagonisten är redo 
att möta vilka motgångar som helst utan att dessa skulle kunna påverka hans humör. Sångaren 
klargör detta genom enklare metaforer och liknelser som att kalla sig själv för en ballong som 
kan stiga så högt att den når rymden eller att han känner sig som ett rum utan tak (alltså utan 
begränsning). 

I Happy används inga svordomar, vilket kanske skulle ha skapat en mer aggressiv känsla. 
Dessutom spelade låten en viktig roll i den animerade familjefilmen ”Dumma mig” (engelsk 
titel: ”Despicable Me”) där det kanske lämpar sig bättre med ett mer vårdat språk. Däremot 
går det att hitta en del nonsensord även i denna text. Ropen ”Hey, Go, Uh!” utstöts efter andra 
refrängen, ”yeah” i andra versen och ”Hey, c’mon” i sista raden. 

Texten i relation till musiken 
Likt Uptown Funk tar kören ansvar för flera av hookarna. I både refrängen och sticket är det 
kören som upprepar titeln ”happy, happy, happy, happy”. I versen svarar kören med ”yeah” på 
ett nästan getlikt sätt efter protagonistens fraser. 

Texten innehåller visserligen metaforer, men är mindre målande och mindre generös med 
detaljer än Uptown Funk och Thrift Shop (se analys på s. 14). Språket är vardagligt och 
avslappnat, men innehåller heller inte särskilt mycket slang. Texten bör överlag vara väldigt 
lätt att förstå även om engelska inte är lyssnarens modersmål. 

Sticket tillför något nytt i och med att en ny atmosfär presenteras där låten förlitar sig mer på 
ett rytmiskt beat jämfört med versens melodiska riff eller refrängens större ackordklanger. 
Detta tillsammans med sångarens något mer riviga teknik gör att texten känns mer kraftfull 
och får texten att kännas en aning mer aggressiv jämfört med resten av låten. Man skulle 
kunna tolka det som att ett hot mot denna glädje görs mer påtaglig men att det ändå inte helt 
lyckas utgöra ett verkligt hot mot protagonisten. 
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3.3. Thrift Shop 
Låttextens struktur 
Thrift Shop kan ses som en relativt unik låttitel, även om sökningar såklart ger utslag på 
verkliga andrahandsbutiker som inriktar sig på begagnade artiklar. Användningen av titeln 
sticker ut något från de övriga låtarna. Låttiteln återfinns visserligen fyra gånger i texten, men 
inte i refrängen. Låttiteln talas eller rappas fram två av gångerna och sjungs en av gångerna. 
Dels säger en flicka glatt i början av låten ”Can we go thrift shopping?”. Dels nämner 
protagonisten titeln i slutet av en mening i första versen. De två gånger då titeln sjungs är i 
sticket då den sjungs av gästartisten ”Wanz”.  

Låten inleds med en refräng vilket gör det lätt att komma in i låten och refrängens text 
sammanfattar tydligt låtens generella budskap och känsla. Versen inleds med ”walk into the 
club like, ’What up? I got a big cock!’”, vilket lätt fångar lyssnarens uppmärksamhet. I takt 
med berättelsens progression förstår man att protagonisten inte bara är glad över att göra 
smarta klipp, utan också riktar kritik till klädindustrin och märkesnormer. Låttexten skulle 
också kunna vara kritik mot artister och låtar som uppmuntrar folk att fokusera på 
märkeskläder och extravagans. I viss mån är budskapet i texten det motsatta till budskapet i 
Uptown Funk. 

Refrängen upprepas fem gånger vilket i jämförelse med de andra tre låtarna är relativt många. 
Titeln upprepas på olika ställen, medan det i verserna främst är kraftuttryck som upprepas på 
ett hookigt sätt. Orden ”motherfucker”, ”shit” och ”bitch” upprepas i verserna. 

Låttextens innehåll 
Den här låttexten är mycket metaforrik och kräver ett vaket öra eller sinne. Protagonisten 
beskriver sin förtjusning över att handla i andrahandsbutiker och göra smarta klipp, samtidigt 
som han kritiserar klädindustrins sätt att lura kunder till att köpa dyra kläder i falskt hopp om 
att vara unika. Bilderna är väldigt målande och hinner man med att höra det som sägs så får 
man en tydlig bild av berättelsen. Nonsensorden i denna text är egentligen bara ”Bada, bada, 
badadada” i introt som skulle kunna vara riktiga ord egentligen, men som i så fall är svåra att 
urskilja. 

Kraftuttryck eller svordomar används på flera ställen, bland annat återkommande i slutet av 
refrängen i hooken ”This is fucking awesome”. Här används återigen kraftuttryck med en 
humoristisk framtoning. I versen refereras det till R. Kellys omtalade urinincident när 
protagonisten säger ”Probably shoulda washed this, smells like R. Kelly's sheets 
(Piiisssssss)”. Protagonisten skojar också om att ha en ”big cock”, men förklarar att han 
egentligen menar att han har gott självförtroende för att han har fyndat i second-hand affären. 
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Likt Uptown Funk ger slanguttrycken låten en hipp, modern känsla, vilket återigen kan locka 
eller utmana lyssnaren att vilja förstå och uppleva det häftiga i texten. Det skulle förstås också 
kunna fungera på motsatt sätt, att texten avskräcker lyssnaren från att försöka förstå den, men 
låten sålde trots allt bäst i världen för sitt respektive år på Billboard Year End Chart. 

Texten i relation till musiken 
Musikaliskt sett är låten väldigt enkel. Låten drivs framåt av ett beat som inkorporerar en 
saxslinga nästan hela låten igenom. Hade saxslingan varit mindre repetitiv hade den 
förmodligen stulit mycket fokus från rappen i verserna då saxen samsas med sången i ungefär 
samma register.  

Sticket skiljer sig på flera sätt från resten av låten och tillför därmed något nytt. Här finns 
tydliga ackord och låttiteln presenteras i melodin. Detta fungerar effektivt för att återkoppla 
till titeln samtidigt som partiet skiljer ut sig med sång i stället för rap. Kontrasten mellan rap 
och sång kan bidra till att upprätthålla lyssnarens intresse. Hade hela låttexten sjungits istället 
för rappats så hade texten förmodligen blivit för kompakt och inte känts tillräckligt ”luftig”, 
som Anderson (2000) beskriver en bra låttext som. Vice versa hade rappen utan avbrott 
kunnat upplevas som monoton och därmed hade kanske texten gått förlorad. Det är med andra 
ord effektivt att variera den musikaliska texturen.    

I den här låten återfinns Dr. Lukes stamningsteknik som effekt då den används i refrängen på 
frasen ”I-I-I’m hunting”. Detta ger en viss effekt på hooken som kanske bidragit till att den 
blivit mer minnesvärd eller att lyssnaren enklare kommer ihåg frasen. 

3.4. Somebody That I Used to Know 
Låttextens struktur 
Orden i titeln är inte ovanliga i sig, men har här satts samman på ett sätt som gör titeln 
slagkraftig på flera sätt. Dels är den universell på så sätt att man inte behöver avancerade 
språkkunskaper för att första den. Dels är den också unik och lämnar tillsammans med resten 
av texten ett bitterljuvt intryck.    

I STIUK (Somebody That I Used to Know) upprepas refrängen endast två gånger vilket 
jämfört med de andra låtarna är relativt få gånger. Dock är refrängerna långa och man skulle 
kunna säga att varje refräng är som dubbelrefränger. Svansen på refrängen, där titeln är 
inbakad, upprepas också i slutet av låten. 
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Låttextens innehåll 
Låten handlar om ett tidigare förhållande där handlingen tydligt förs framåt i en logisk 
sekvens. Protagonisten tänker först tillbaka till när han var i ett förhållande och att det till en 
början verkade passionerat från båda sidor. Sedan förkunnas det att förhållandet gradvis 
försämrats för att till sist ha tagit slut helt. Protagonisten var till och med glad att förhållandet 
tog slut. I refrängen ser vi dock en vändning i berättelsen där det uttrycks att protagonisten 
trots allt är missnöjd med sättet uppbrottet har skett. I vers två introduceras vi till ett nytt 
perspektiv från vad som kan förmodas vara flickvännen och att hon också är kritisk till 
protagonistens uppträdande när de var tillsammans. Låten blir alltså en direkt eller indirekt 
konversationen mellan dessa två parter. 

I texten används varken svordomar eller nonsensord. På det sättet är texten mer renodlad 
jämfört med de andra låtarna. Stämningen i låten skiftar primärt mellan melankoli och ilska 
från vers till refräng. Hör man låten för första gången och därmed inte vet om att de båda 
parterna är missnöjda med den andres beteende skulle det kunna upplevas som att det till en 
början rentav finns ett visst mått av nostalgi inför relationen i protagonistens tillbakablick på 
den. 

Texten i relation till musiken 
Innehållet i texten som inte är speciellt upplyftande kontrasteras av den näst intill barnsliga 
musikaliska bakgrunden som ”blippar” och ”bloppar” som en speldosa på ett icke särskilt 
skräckinjagande sätt. Jag tror att denna kontrast hjälper lyssnaren att ta till sig ämnet som i en 
annan musikalisk miljö kanske hade blivit för tungt för att nå till förstaplatsen på Billboard. 

I refrängen blir soundet större och fler instrument utnyttjar högre register. Låten har också en 
lång uppbyggnad med verser innan refrängen kommer in. I detta fall kan det argumenteras för 
att det tjänar låten väl. Refrängen blir mer effektfull och dramatisk eftersom spänningen fått 
utrymme att växa i versen.  

3.5. Gemensam analys 
Titlarna är oftast relativt unika, undantaget är Happy. De är också oftast korta, med 
undantaget Somebody That I Used to Know. Titlarna återfinns i alla texterna och upprepas 
flera gånger. 
  
Repetition överlag används flitigt i alla låtarna. Speciellt Happy och Uptown Funk använder 
sig av att upprepa text flera gånger. I låtarna upprepas refrängerna enligt följande: 
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I. Uptown Funk - Refrängen upprepas två och en halv gång (Få gånger i sammanhanget, 
dock upprepas både brygga och outro på nästan exakt samma sätt). 

II. Happy - Refrängen upprepas sex gånger 
III. Thrift Shop - Refrängen upprepas fem gånger 
IV. STIUK - Refrängen upprepas två gånger 

Det kan sägas vara sant åtminstone för dessa låtar att ämnena som tas upp ofta är lättsamma 
och bygger på positiva känslor. STIUK är den låt som inte följer detta mönster med sitt 
sorgligare tema textmässigt, men här skulle det ändå kunna hävdas att musiken istället är 
lättsam i sin ton. 

Protagonisterna framställs genomgående i fördelaktig dager. I Thrift Shop finns visserligen 
mycket självironi, men protagonisten framställs i slutändan som smart eftersom han köper 
snygga kläder i andrahandsaffärer och skapar en attraktiv, unik utstyrsel till skillnad från de 
människor som beskrivs på klubbarna han besöker. 

Kraftuttryck eller svordomar återkommer i de två texterna som använder sig mest utav slang, 
nämligen Uptown Funk och Thrift Shop. De används dock alltid på ett sätt som antyder att det 
är meningen att de ska tillföra en komisk konnotation. I dessa texter refereras det också till 
andra artister och låtar från populärkulturen. På så sätt knyter man an till lyssnarens 
erfarenheter av annan musik. I kontrast innehåller Happy och STIUK inga kraftuttryck. Dessa 
båda låtar förlitar sig inte på komiska inslag i första hand utan präglas istället av en 
språkanvändning som är mer direkt och mindre krävande att förstå. 

Värt att poängtera är att alla fyra låtarna är skrivna på engelska. Ser man till Billboardlistorna 
och IFPI över längre tid är låtarna nästan uteslutande på engelska. Undantag är Gagnam Style 
och vissa låtar där man blandar engelska med ett annat språk. Spanska är då vanligast som till 
exempel i ”The Ketchup Song” eller ”La Macarena”. Detta kan så klart ha att göra med hur 
och var Nielsen Music, Billboard, och IFPI inhämtar data. Det kan dock också tolkas som att 
låtskrivaren bör skriva på engelska om hen vill att låten ska bli en hit.  

Stamningsteknik som Dr. Luke nämner används enbart i en av låtarna (Thrift Shop), men 
används då i hooken precis som i Dr. Lukes exempel. Det kan ha bidragit till att hooken blivit 
mer tilltalande och lättare att komma ihåg. 
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3.6. Egna låtar 
Den konstnärliga delen av arbetet resulterade i flera låtar med text varav tre spelades in i 
studio. Jag försökte använda mig av de riktlinjer jag kommit fram till genom analyserna och 
insamlandet av råd som återfinns i bakgrundsdelen. 

Låt 1: ”Animal” 
Denna låt började som ett House-inspirerat experiment med titeln ”This Music Sucks” där 
gränsen för repetition prövades hårt. Hela texten bestod av ”this music sucks” som 
upprepades med olika intonation så många gånger som möjligt innan svansen ”but it makes 
me wanna dance” bröt av. Låttiteln blev dessvärre en självuppfyllande profetia där låten för 
mig och andra som lyssnade blev så irriterande repetitiv att man ville stänga av. Jag 
utvecklade därför texten till låten ”Animal”.  

I Animal upprepades titeln i refrängen, både i kören som i ”Happy” och i leadsången. Dr. 
Lukes stamningsteknik används i hooken där ”a-a-a-animal” stammas fram. Jag ändrade även 
i refrängen till att det blev färre ord till exempel ”u-u-up against the wall, do-o-own on the 
floor” istället för att skriva ett nytt ord på varje stavelse. Att dra ut stavelserna till längre 
stamningar i refrängen gjorde den mer luftig, hookig och lättare att hänga med i då 
vokalljudet upprepades, anser jag. Jag försökte använda ett tematiskt innehåll och även få in 
körrepetitioner i versen så som ”huh! oooaah”. Vi hann dock inte spela in dessa som kör utan 
behöll dem som leadsång och därför tror jag att de blev mindre effektiva.  

Musikaliskt blev jag nöjd med låten men texten saknade dock ett mer känslomässigt förankrat 
tema då jag i detta exempel till större delen försökte inspireras av andras berättelser. Detta 
hade kunnat förbättras genom mer bakgrundsresearch kring berättelsen och därmed ett mer 
målande språk. Låten blev ett exempel på att en bra melodi eller ett ord som klingar bra 
sångmässigt kan skapa ett kreativ flyt där texten kommer i andra hand. 

Låt 2: ”If I Was Your Man” 
I denna låt använde jag i kontrast ett känslomässigt förankrat tema och låten har en tydlig röd 
tråd. Sticket tillför något nytt där atmosfären i texten går till ett mer intensivt trånande hos 
protagonisten. Här har jag använt mig av det jag lärt mig om texten i relation till musiken. Det 
är mer detaljer i verstexten och enklare i refrängen. Titeln upprepas ofta, men inte konstant 
som i This Music Sucks. Titeln upprepas också i sticket av kören såsom i ”Happy”. 

Låt 3: ”How To Lose (A Friend)” 
How To Lose blev jag relativt nöjd med. Den hade ett engagerande tema och mer detaljer i 
texten jämfört med till exempel Animal. Titeln kändes också mer unik med sitt antibudskap, 
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vilket eventuellt skapar intresse hos lyssnaren. Refrängen upprepades fem gånger precis som i 
Thrift Shop. Jag inspirerades i denna låt av STIUK i kontrasten mellan en relativt allvarsam 
text mot en mer lättsam musikalisk bakgrund.  

Låt 4: ”Knugen CG 16” 
Den här låten blev jag textmässigt mest nöjd med då texten kändes mest originell, kreativ och 
målande. Dock hann vi inte med att spela in den. Låten är en humoristisk tolkning av hans 
majestät konungen i rollen som en superhjälte. Jag upplevde det som enklare att skriva på 
svenska som är mitt modersmål då användbara ord och originella uttryck kom mer naturligt. I 
låten används kraftuttryck, referenser till annan populärkultur (som i Uptown Funk och Thrift 
Shop) och upprepning av titeln i både kören och leadsången. Detta återfinns i följande två 
rader som utgör slutet av bryggan och början på refrängen: 
”Vi skiter väl i nån j*vla president, vi har ju Svea rikes egen Clark Kent.  
Kung CG CG CG sexton (sexton!)”. 

4.Diskussion 

Det är svårt att fastställa exakt vad i låtarna på billboardlistan som gjort dem till hittar och om 
resultatet i detta arbete är generaliserbart. Det är inte självklart i vilken utsträckning låtarnas 
texter är viktiga eller ej för deras framgång. Andra aspekter kan till exempel vara den 
historiska och samhälleliga kontexten. Lalehs ”Some Die Young” blev till exempel populär i 
Norge i samband med massakern på Utøya. 

Utifrån resultatet kan man identifiera mönster, men det finns ofta ett undantag till mönstret 
där tre av låtarna har något gemensamt medan den fjärde låten skiljer sig något. Det som lyser 
starkast i resultatet är upprepning och konsekvens inom varje låt. Låtarna upprepar både 
enskilda ord och hela formdelar, där refrängerna upprepas särskilt ofta i linje med 
repetitionsteorin som presenteras i bakgrundsdelen (Nunes et al., 2014).  

Att texten är konsekvent och fokuserad är till synes också fördelaktigt. Alla fyra låtar har en 
tydlig idé och håller samma tema hela låten. Vem som är protagonist och vem som är 
mottagare ändras aldrig om inte en annan sångare introduceras. Detta stämmer överens med 
Hillereds (2013) och Andersons (2000) kommentarer om att det är viktigt att renodla sina 
idéer i låttexterna. Språket i låtarna är klart talspråksbetonat där det märks skillnad i att de 
låtar som förlitar sig mer på humor innehåller mer slang och kraftuttryck. Även här är låtarna 
inbördes konsekventa. Av det kan man dra slutsatsen att det i en låt som STIUK som har en 
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mer allvarsam ton kan vara bäst att inte blanda in komedi. Av samma anledning kan det vara 
mindre bra att texten i en komisk låt helt plötsligt blir för allvarsam. Då kan det eventuellt 
störa stämningen i låten och känslan låtskrivaren vill förmedla. Det verkar alltså vara 
gynnsamt att renodla låttexten på flera nivåer.   

Jag tror att det bästa sättet att dra fördel av detta arbete är att se råden från de andra 
låtskrivarna och resultaten från låtanalyserna som just råd. Förhoppningsvis kan detta arbete 
bidra till att låtskrivaren får fler verktyg att använda när hen skriver, granskar eller utvecklar 
sina låtar. Därmed är det inte sagt att alla verktyg i verktygslådan behöver plockas fram 
samtidigt. Att upprepa refrängen och enskilda ord kan vara fördelaktigt om man vill nå en 
större publik, men STIUK visar att låten har potential att bli en hit även om refrängen bara 
upprepas två gånger. Låtskrivaren bör kanske därför inte stirra sig blind på tips från 
låtskrivarböcker som Anderson (2000) och Hillered (2013) utan också lita på sin egen 
magkänsla om något verktyg känns forcerat i sammanhanget. 

Låtarna utgår alla från mannens perspektiv, utom i STIUK där andra versen sjungs av en 
kvinna. Att låtarna framförs av män behöver nödvändigtvis inte betyda att perspektivet de 
sjungs ur är en mans. Dock är mitt intryck under arbetets fortskridande att hitsen skrivs av 
män och att de får störst erkännande för sina bedrifter. Kvinnorna som står med som 
låtskrivare är oftast sångarna (till exempel Pink och Kesha). Kanske är det vanligare för 
kvinnor att arbeta som så kallade ”topliners”, alltså de som lägger på melodi och text på en 
färdig bakgrund? 

En annan faktor som kan påverka en låts populäritet är vem som framför den. I den tidigare 
nämnda studien om repetitionens kraft visar studien att artistens ålder och ursprung också kan 
ha en inverkan. För varje år som läggs till i ålder på den som framför låten minskar 
sannolikheten att låten når toppen på Billboardlistan med 6,1%. Är artisten av kaukasiskt 
ursprung ökar sannolikheten med 28,6%. Längre låtar på listan är överraskande nog mer 
framgångsrika enligt studien. Däremot har artistens kön och låtens tempo ingen inverkan på 
låtens populäritet (Nunes et al., 2014). 

En aspekt som kan ha haft en inverkan på urvalet är att Billboard och IFPI baserar sina Year 
End Charts på data från det specifika kalenderåret. Detta gör att låtar som Adeles ”Hello” som 
släpptes 23 oktober 2015 och hade enorma framgångar kan gå miste om en hög placering på 
listan då låten endast hade drygt två månader på sig att plocka poäng det året och ”tappade” 
två månader inför 2016. I urvalet släpptes Uptown Funk och Happy i november, Thrift Shop i 
augusti och STIUK i juli. 
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Min upplevelse av litteraturen om låtskrivande som jag stött på är att den utgår mycket från 
amerikansk country (Anderson, 2000), singer-songwriter (Hillered, 2013) och jazz (Davis, 
1992), men inte lika mycket från mainstream pop i sina exempel. Detta är naturligtvis 
fantastiskt om dessa genrer är ens nisch, men eventuellt mindre användbart om man vill 
skriva pop-låtar. Min uppfattning är att pop-låtar i högre utsträckning handlar om klubb och 
nattliv, medan till exempel countrylåtar oftare behandlar småstadsvardagen och 
naturbeskrivningar.    

Att analysera de mest framgångsrika låtarna är inte nödvändigtvis rätt väg att gå. Låtskrivaren 
Brian Oliver (2013) beskriver att man hellre kan lära av icke framgångsrika låtar: ”Someone 
once said, ’All great songs are unique, but all bad songs are the same’. It’s also true to say that 
all bad songs share common faults” (Oliver, 2013, s. 7). Möjligen hittar man fler likheter 
bland mindre framgångsrika låtar. Materialet i detta arbete är dock applicerbart på vilken låt 
som helst som låtskrivaren önskar förbättra den kommersiella slagkraften hos. Med andra ord 
kan låtskrivaren ”felsöka” sina egna texter med hjälp av verktygen som presenterats. 

Jag upplever att jag har lärt mig mycket under arbetets gång och utvecklats som låtskrivare. 
Jag har lättare nu än innan arbetet att identifiera vad det är som gör en text enklare att komma 
ihåg och mer minnesvärd. Att få till bra texter som fungerar med musiken är emellertid 
fortfarande utmanande. Att få med det innehåll man vill på ett koncist och slagkraftigt sätt ser 
jag fortfarande som en konstart som eventuellt aldrig helt går att bemästra men det är värt att 
sträva mot för att utvecklas. 

Framtida frågeställningar skulle kunna handla om musikaliska riktlinjer i hitlåtar till skillnad 
från riktlinjer i låttexter. Det vore även intressant att undersöka jämlikhet bland kvinnor och 
män och genus i låtskrivande som vid första anblicken verkar vara en mansdominerad 
bransch. Man skulle även kunna analysera hitlåtars populäritet utifrån icke-musikalisk 
påverkan. Till exempel kan man utforska hur stor påverkan marknadsföring samt artistens 
image har på låtens framgång. 
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Bilaga 1 - ”Uptown Funk” låttext 

Vers 1 
This hit, that ice cold 
Michelle Pfeiffer, that white gold 
This one for them hood girls  
Them good girls, straight masterpieces 
Stylin', wilin’, livin’ it up in the city 
Got Chucks on with Saint Laurent 
Gotta kiss myself I’m so pretty 

Brygga 
I’m too hot (hot damn)  
Call the police and the fireman  
I’m too hot (hot damn)  
Make a dragon wanna retire man  
I’m too hot (hot damn) 
Say my name you know who I am 
I’m too hot (hot damn) 
And my band 'bout that money 
Break it down 

Refräng 
Girls hit your hallelujah (Woo!)  
Girls hit your hallelujah (Woo!)  
Girls hit your hallelujah (Woo!)  
Cause Uptown funk gon’ give it to you  
Cause Uptown funk gon’ give it to you  
Cause Uptown funk gon’ give it to you 
Saturday night and we in the spot 
Don’t believe me, just watch (come on)  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Hey, hey, hey, oh! 
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Vers 2 
Stop 
Wait a minute 
Fill my cup put some liquor in it  
Take a sip, sign the check  
Julio! Get the stretch! 
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi 
If we show up, we gon’ show out 
Smoother than a fresh jar of Skippy 

Brygga 
I’m too hot (hot damn)  
Call the police and the fireman  
I’m too hot (hot damn)  
Make a dragon wanna retire man  
I’m too hot (hot damn) 
Bitch, say my name you know who I am!  
I’m too hot (hot damn) 
And my band 'bout that money 
Break it down 

Refräng 

Stick 
Before we leave  
Lemme tell y’all a lil’ something  
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Come on, dance  
Jump on it 
If you sexy then flaunt it  
If you freaky then own it  
Don’t brag about it, come show me  
Come on, dance  
Jump on it 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If you sexy then flaunt it  
Well it’s Saturday night and we in the spot 

Refräng (halv) 
Don’t believe me, just watch (come on)  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Don’t believe me, just watch  
Hey, hey, hey, oh! 

Outro 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up 
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) 
Uptown Funk you up 
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Bilaga 2 - ”Happy” låttext 

Vers 1 
It might seem crazy what I'm ’bout to say 
Sunshine she's here, you can take a break 
I'm a hot air balloon that could go to space 
With the air, like I don't care, baby, by the way 
Huh 

Refräng 
(Because I'm happy) 
Clap along if you feel like a room without a roof 
(Because I'm happy) 
Clap along if you feel like happiness is the truth 
(Because I'm happy) 
Clap along if you know what happiness is to you 
(Because I'm happy) 
Clap along if you feel like that's what you wanna do 

Verse 2 
Here come bad news talking this and that (yeah) 
Well, give me all you got, and don't hold it back (yeah) 
Well, I should probably warn you I'll be just fine (yeah) 
No offense to you, don't waste your time, here’s why 

Refräng 

Hey, Go, Uh! 

Stick 
(Happy) 
Bring me down 
Can't nothing 
(Happy)  
Bring me down 
My level's too high 
(Happy) 
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Bring me down 
Can't nothing 
(Happy) 
Bring me down 
I said (let me tell you now) 

(Happy, happy, happy, happy) 
Bring me down 
Can't nothing 
(Happy, happy, happy, happy) 
Bring me down 
My level's too high 
(Happy, happy, happy, happy) 
Bring me down 
Can't nothing 
(Happy, happy) 
Bring me down 
I said 

Refräng x2 
Stick 
Refräng x2 

Hey, c’mon 
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Bilaga 3 - ”Thrift Shop” låttext 

Intro (talat) 
Hey, Macklemore! Can we go thrift shopping? 
What, what, what, what... [x8] 
Bada, bada, badadada [x8] 

Refräng 
I'm gonna pop some tags 
Only got twenty dollars in my pocket 
I - I - I'm hunting, looking for a come-up 
This is fucking awesome 

Vers 1 
Now, walk into the club like, "What up? I got a big cock!" 
nah, I’m just pumped, I bought some shit from a thrift shop 
Ice on the fringe, it's so damn frosty 
That people like, "Damn! That's a cold ass honkey." 
Rollin' in, hella deep, headin' to the mezzanine, 
Dressed in all pink, 'cept my gator shoes, those are green 
Draped in a leopard mink, girls standin' next to me 
Probably shoulda washed this, smells like R. Kelly's sheets 
(Piiisssssss) 
But shit, it was ninety-nine cents! (Bag it) 
Coppin' it, washin' it, 'bout to go and get some compliments 
Passin' up on those moccasins someone else's been walkin' in 
Bummy and grungy, fuck it, man 
I am stuntin' and flossin' and 
Savin' my money and I'm hella happy that's a bargain, bitch 
I'm a take your grandpa's style, I'm a take your grandpa's style, 
No for real - ask your grandpa - can I have his hand-me-downs? (Thank you) 
Velour jumpsuit and some house slippers 
Dookie brown leather jacket that I found diggin' 
They had a broken keyboard, I bought a broken keyboard 
I bought a skeet blanket, then I bought a kneeboard 
Hello, hello, my ace man, my Mello 
John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no 
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I could take some Pro Wings, make them cool, sell those 
The sneaker heads would be like "Aw, he got the Velcros" 

Refräng x2 

Vers 2 
What you know about rockin' a wolf on your noggin? 
What you knowin' about wearin' a fur fox skin? 
I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage 
One man's trash, that's another man's come-up 
Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt 
'Cause right now I'm up in her skirt 
I'm at the Goodwill, you can find me in the (Uptons) 
I'm not, I'm not stuck, I'm searchin' in that section (Uptons) 
Your grammy, your aunty, your momma, your mammy 
I'll take those flannel zebra jammies, second-hand, I rock that motherfucker 
The built-in onesie with the socks on that motherfucker 
I hit the party and they stop in that motherfucker 
They be like, "Oh, that Gucci - that's hella tight." 
I'm like, "Yo - that's fifty dollars for a T-shirt." 
Limited edition, let's do some simple addition 
Fifty dollars for a T-shirt - that's just some ignorant bitch (shit) 
I call that getting swindled and pimped (shit) 
I call that getting tricked by a business 
That shirt's hella dough 
And having the same one as six other people in this club is a hella don't 
Peep game, come take a look through my telescope 
Tryin’ to get girls from a brand, man you hella won't 
Man you hella won't 

Goodwill... poppin' tags... yeah! 

Refräng 

Stick 
I wear your granddad's clothes 
I look incredible 
I'm in this big ass coat 

!  30



From that thrift shop down the road 
I wear your granddad's clothes (damn right) 
I look incredible (now come on man) 
I'm in this big ass coat (big ass coat) 
From that thrift shop down the road (let's go) 

Refräng 

Is that your grandma's coat? 
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Bilaga 4 - ”Somebody That I Used to 
Know” låttext 

Vers 1 (Gotye) 
Now and then I think of when we were together 
Like when you said you felt so happy you could die 
Told myself that you were right for me 
But felt so lonely in your company 
But that was love and it's an ache I still remember 

You can get addicted to a certain kind of sadness 
Like resignation to the end, always the end 
So when we found that we could not make sense 
Well you said that we would still be friends 
But I'll admit that I was glad that it was over 

Refräng 
But you didn't have to cut me off 
Make out like it never happened and that we were nothing 
And I don't even need your love 
But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 
Have your friends collect your records and then change your number 
I guess that I don't need that though 
Now you're just somebody that I used to know 
Now you're just somebody that I used to know 
Now you're just somebody that I used to know 

Vers 2 (Kimbra) 
Now and then I think of all the times you screwed me over 
But had me believing it was always something that I'd done 
But I don't wanna live that way 
Reading into every word you say 
You said that you could let it go 
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 
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Refräng (Gotye) 
But you didn't have to cut me off 
Make out like it never happened and that we were nothing 
And I don't even need your love 
But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 
Have your friends collect your records and then change your number 
I guess that I don't need that though 
Now you're just somebody that I used to know (Somebody) 
(I used to know) (Somebody) 
Now you're just somebody that I used to know (Somebody) 
(I used to know) (Somebody) 
Now you're just somebody that I used to know 

(I used to know) 
(That I used to know) 
(I used to know) 
Somebody
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