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Sammanfattning 

I det här arbetet tar jag upp begreppet kultur och musik och vad det finns för olika kategorier 
inom kultur. I somras reste jag runt och träffade människor från hela världen som inspirerat 
mig till att göra det här arbetet. Många av personerna jag träffade spelade upp låtar för mig 
som alla från deras respektive land kunde sjunga med i och dansa. Min nyfikenhet gjorde att 
jag ville undersöka vad det är som gör att en låt blir folkkär och hur jag kan skriva liknande 
musikstycken på svenska. Jag har intervjuat personer från andra länder och bett dem ge 
musikexempel på kända låtar som alla från deras land känner till. Jag har valt två låtar att ta 
inspiration av till det här arbetet och de är hämtade från Mexico och Italien. Efter noggrann 
plankning av låtarna har jag försökt att skriva liknande texter och musik på svenska för att  
sedan spela in de i Logic Pro X. Resultatet av detta är inte så revolutionerande som jag 
hoppades på då jag insett att Sveriges gamla poeter och låtskrivare redan skrivit liknande 
sångskatter. 

Nyckelord: populärmusik, folkmusik, konstmusik, låtskrivande, musikkultur, traditionell, 
inspiration 
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1. Inledning och bakgrund 

För mig har musik från andra länder alltid varit fascinerande och intressant men det som 
gjorde att jag ville göra detta arbete har sin grund i när jag var ute och upptäckte hälften av 
Europas huvudstäder i somras. Då skaffade jag mig många nya vänner och de flesta 
diskussioner vi hade handlade om musik. Jag blev nyfiken på vad det är som gör att en låt blir 
folkkär. Alla jag träffade bad jag spela upp minst en låt som på något sätt representerade deras 
land och kultur och mitt enda krav var att alla från landet skulle känna till låten, oavsett ålder. 
Det jag blev mest fascinerad över var att varje låt jag hörde hade sitt säregna stildrag och 
visste man inte var den kom ifrån kunde man med enkelhet ana och gissa. För mig är det 
mycket intressant att veta vad det är som gör att man direkt kan gissa varifrån en låt kommer 
ifrån. Varför jag kan gissa varifrån en låt kommer har att göra med låtens ursprung och landets 
kultur. Därför har det varit väldigt roligt att fördjupa mig i detta projekt om hur jag kan skriva 
låtar som har tydliga karaktärsdrag och som jag har gjort egna inspelningar på.  

Varje gång jag har träffat en person från Istanbul brukar jag spela en låt ifrån Turkiet på gitarr 
eller sjunga melodin och de börjar på en gång ställa sig upp och sjunga med eller till och med 
dansa. Dans är en naturlig och självklar aktivitet som hör ihop med musik men i Sverige är 
det inte lika självklart som i andra länder. Det Sverige har som sticker ut från mängden av 
våra traditionella låtar är enligt mig låten Små grodorna som oftast dansas på midsommar 
eller jul en gång om året. Dansen är väldigt lätt att lära sig på plats även om man aldrig har 
sett den förr. Är det kombinationen med dans och musik som gör den folkkär? Då ska även 
nämnas att Små grodorna inte är från Sverige utan har spårats till en militärmarsch från 
franska revolutionen (Hedenborg, 2016, 23 juni). Under 1990-talet har intresset för 
traditionell sällskapsdans gått ner och från Statens Kulturråd undersöker man om dansens 
kulturtradition håller på att försvinna med den äldre generationen (Lilliestam, 2009, s. 120).  

Lilliestam (2009) skriver att i västerländsk kultur har det varit vanligt att man delat in musik i 
tre kategorier: folkmusik, konstmusik och populärmusik. Det var män från den bildade 
klassen, akademiker från Europas storstäder, som valde ut och dokumenterade musiken. Detta 
fenomen att det just var män som skrev historien förklarar precis som i många andra fall 
varför kvinnor ofta glöms bort och inte nämns men det är ett annat arbete. Lilliestam fortsätter 
att förklara hur stilarna skiljer sig åt: ”Med begreppet folkmusik följde föreställningar om 
naturlighet, ursprunglighet, gamla och bättre tider, äkthet, spontanitet som en motbild till en 
samhällsförändring man var kritisk emot.” (ibid., s. 25) 

Jan Ling (1975) definierar folkmusik som bland annat landsbygdens gehörsmässigt trakterade 
musik och det är även min uppfattning om folkmusik och tycks vara den allmänna 
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uppfattningen om vad folkmusik är idag enligt intervjuer av folkmusiker på Kungl. 
Musikhögskolan.  

Ling fortsätter med att definiera begreppet konstmusik. Han beskriver det som äldre hov- och 
kyrkomusik och dels ”den musik från en borgerlig miljö som uppfyller krav enligt vissa tids- 
och miljöbundna värderingar och normer”. Lilliestam fortsätter att beskriva konstmusik och 
klassisk musik som ofta förknippas med institutioner som kyrkor, musikhögskolor, operor och 
omges av en aura av professionalism och kvalitet. Konstmusik, eller termen klassisk musik 
som numera används är motsatsen till populärmusik (Bonniers Musiklexikon 2003). 

Populärmusik förknippas bland annat med dansmusik, schlager, visor, rock och jazz men det 
har inte någon entydig definition och det håller inte att säga att det är musik som gillas av 
många människor. Begreppen konst-, folk-, och populärmusik inte är självklara utan att det 
ständigt pågår en diskussion som påverkas av tidens värderingar och synsätt (Lilliestam, 
2009). I den här uppsatsen skulle man kunna definiera min musik som en blandning av 
populär- och folkmusik och har inga klassiska inslag. 

1.1 Kultur 
Då jag tar inspiration från andra kulturer än Sverige känner jag att det är viktigt att reda ut just 
begreppet kultur. Kultur kan ha åtminstone tre huvudsakliga betydelser (Lilliestam, 2009): 

1. De estetiska konsterna är den första betydelsen och då menas alltså musik, litteratur, 
bildkonst, film, dans, teater etc. Dessa begrepp brukar användas när vi talar om kulturpolitik, 
kulturprogram i radio och tv, kulturnämnder eller kultursidan i tidningen. Kulturlivet talar 
man också om  och handlar då om hur kulturella aktiviteter organiserats.  

2. Den andra betydelsen är ett antropologiskt kulturbegrepp som det finns en klassisk 
definition formulerad av amerikanen E.B. Taylor 1871, och den används och fungerar än idag 
(Taylor i Lilliestam, 2009). Kultur är, enligt Taylor: ”…den komplicerade helhet som 
innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga 
färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem.” När vi talar om 
svensk eller syriansk kultur är det ofta denna innebörd vi lägger i begreppet. Kultur är här ett 
brett begrepp som handlar mer om livsstil och sätt satt leva, till skillnad från det smala 
begreppet de estetiska konsterna. Nästan alltid är det kulturellt självklart och underförstått för 
kulturens medlemmar hur man ska leva men ibland är också det antropoliska kulturbegreppet 
formulerat i eller kan uttolkas ur till exempel ordspråk, moraliska berättelser, lagar, religiösa 
texter, musik och sångtexter samt att det kan också kan komma till uttryck i handlingar eller 
ceremonier och även manifesteras i materiella föremål.  
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3. Den tredje definitionen kallar Lilliestam för semiotisk. Semiotik är läran om teckens 
betydelse. Här betonas koder och tecken och hur betydelser kommuniceras inom en grupp av 
människor som delar samma kultur. 

Orvar Löfgren och Billy Ehn är professorer i etnologi och de definierar kultur som ett slags 
”kollektivt medvetande”. De menar att man inriktar sig på gemenskap och delaktighet och hur 
det går till när olika individer möts. Man lär sig betrakta världen på olika sätt genom att växa 
upp i en by eller en storstadsförort. Detta sker omedvetet och det kulturella blir något man 
tänker med på ett alldeles oreflekterat sätt. Ehn och Löfgren (2001) analyserar och funderar 
över vad det kulturella består av. Hur identifierar ungdomarna sig med varandra? Hur bidrar 
historier, minnen, värderingar och språkbruk till att forma en gemensam föreställningsvärld? 
De fortsätter med att fundera över hur användandet av stilar, smaker, musik, klädsel och 
kroppsutsmyckningar bidrar till att stärka det kulturella i en viss grupp.  

Jag ringde upp min mor för att ta reda på hur hon upplevde det var att vara nysvensk. Hon 
kom till Sverige på 70-talet och lärde sig tala flytande svenska och såg svensk ut men trots det 
upplevde hon en kulturchock. Det var mycket hon inte kände till. Hon hade bland annat aldrig 
sett nakna kvinnor i omklädningsrummet, eleverna i klassen var respektlösa och högljudda 
jämfört med den chilenska skolan och ingen kände till Julio Iglesias som var en gigant i 
Sydamerika under den här tiden, trots att han var från Spanien. Hon nämner kulturskillnader 
hon älskade såsom midsommarfirandet, nubbe som vuxen till sill och andra saker som var en 
bekanting för ”alla”, som till exempel Små grodorna. Kultur kan alltså även innebära hur vi 
tänker och tolkar, agerar och kommunicerar. Det kan vara berättelser, historiska händelser, 
speciella platser, årtal, föremål citat eller kända personer (Lilliestam, 2009 s. 50).  

En annan kulturell referenspunk som är i ständig förändring är språket. Det kan vara i form av 
slang eller medierna uttryck som ”saaru saaru” (vad sa du), ”lyckans” eller ”far och flyg ut i 
farstun” som under en tid kan vara på allas läppar för att sedan försvinna ur kulturen medan 
andra lever kvar.  

1.2 Kultur i musik 
I inledningen nämnde jag bland annat Små grodorna, som brukar vara den första låten 
svenska medborgare kommit på när jag intervjuat dem. Lilliestam (2009) nämner sånger som 
han anser tolkas och förstås på speciella sätt innanför ramen av svensk kultur: Du gamla du 
fria, Sankta Lucia, Den blomstertid nu kommer, Öppna landskap, De sålde sina hemman, 
Tryggare kan ingen vara, Calle Schewens vals, Vandraren, Midsommarvaka eller Intåg i 
sommarhagen. Andra musikstycken som har likartade betydelser inom den västerländska 
kultursfären är till exempel God save the queen (den brittiska nationalsången eller Sex Pistols 
hit från 1977), Stilla natt, Beethovens nionde eller femte symfoni, Over the rainbow, Blowin´in 
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the wind eller My heart will go on. De senare exemplens betydelse förklaras nästan aldrig och 
Lilliestam menar att det inte behövs då ”alla” känner igen dem och vet vad de står för ändå i 
och med att vi har hört sångerna vid många olika tillfällen och sammanhang. (ibid., s. 52) 

Musikaliska stilar och genrer är laddade med föreställningar och underförstådda innebörder. 
Det handlar om mycket mer än om bara hur det låter. Man måste väga in värderingar och 
ideologier. Ofta kan man avgöra vilken musikstil som spelas genom bandnamnet eller ta en 
titt på skivomslaget. Det finns kulturella koder i form av frisyrer, klädedräkter, logotyper, 
teman på skivomslag, smink som avslöjar musikens innehåll (Lilliestam, 2009). Cohen (1997) 
generaliserar en hel del om hur hårdrockare och punkare oftast ser ut men hon är väldigt noga 
med att påpeka att musikerna i en symfoniorkester oftast bär frack eller långklänning förutom 
Simon Rattle och Berlins symfoniker som bär svarta utanpåskjortor och byxor. 
Schlagersångare har uppseendeväckande kläder och hur gitarrister håller sin gitarr avslöjar 
ofta vilken stil hen spelar. Ju lägre gitarr desto fräckare, ju högre desto töntigare. Jag upplever 
en viss sanning i det hon skriver men att det är väldigt generaliserande.  

1.3 Låtskrivande och kreativitet 
Min farfar håller på med musik än idag och tack vare honom, har jag haft musik omkring mig 
hela min uppväxt. Som barn började jag tidigt att prova på olika instrument och även få idéer 
till låttexter som ung sjuåring då min far spelade gitarr för oss syskon när vi skulle sova. Allt 
detta har gjort att skriva låtar har känts som en naturlig del i mitt liv. Även om jag idag ser 
mig mer som en gitarrist och inte låtskrivare har hela min musikaliska  uppväxt bestått av att 
skriva låtar till mig själv eller mitt band. För Hillered (2009) har låtskrivandet varit den röda 
tråden i hennes liv. Detsamma gäller för mig. När jag varit lycklig skriver jag glada låtar och 
när jag varit arg eller ledsen skriver jag motsvarande låtar. Då mitt arbete handlar om att 
skriva låtar jämför jag här nedan mina egna tillvägagångssätt med Hillereds eftersom hon ofta 
används som referens i dessa sammanhang.  

Hillered kommer med bra exempel på hur man blir mer kreativ och de första tipsen handlar 
om gå emot strömmen, våga ta risker, dagdrömma, hitta på och bara skriva ner tankarna och 
samt säga ja till alla idéer som dyker upp. Hillered har intervjuat massa olika framgångsrika 
svenska låtskrivare och alla ger liknande exempel som hon för att styrka sina tips på hur man 
blir mer kreativ. Hillered skriver även om motsatsen till att bli kreativ – kreativitetsdödare. Att 
man bör inte ifrågasätta sina impulser om de är bra eller dåliga. Inte heller fokusera på hur bra 
låten kommer att bli. Det finns en motsättning mellan kreativitet och prestation. Sist nämns att 
man bör undvika att tävla då man stryper sin egen inre unika kreativitet och istället försöker 
leva upp till andras krav och förväntningar. 
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När kreativiteten är i rullning är det dags att börja skapa musik och Hillered pratar om vilken 
typ av låtskrivare man är. Hillered säger att när det gäller låtskriveri är det kombinationen av 
inspiration och hantverk som skapar en färdig sång och att båda delarna är lika viktiga men att 
man är mer styrd av antingen vänster eller höger hjärnhalva. Psykologerna och 
psykoterapeuterna Havensköld och Mothander (2009) skriver om hur hjärnhalvornas 
funktion; den vänstra hjärnhalvan är den språkliga och intellektuella och den högra 
hjärnhalvan är den konstnärliga och kreativa. Den vänstra hjärnhalvan tänker rationellt, är 
kritisk och resultatorienterad. Den sysslar också med ord, tal, skrift, siffror, matematik, logik, 
rätt eller fel, ja eller nej m.m. Med den högra drar man slutsatser intuitivt, får plötsliga insikter 
baserade på aningar, producerar bilder och mönster. Den högra sysslar med färg, form, fantasi, 
musik, rytm, kärlek, dagdrömmar, läser och tolkar kroppsspråk m.m. Hillered är tydlig med 
att alla människor är olika men att man kan förbättra och utveckla bägge halvorna i processen 
för ännu större kreativitet. 

Hillered skriver att en text behöver sticka ut för att folk ska bli berörda av den. Det beror på 
att uttrycket i sången känns unikt, fräscht och trovärdigt. Som textskrivare behövs ett eget och 
personligt språk. Därför vill Hillered att textförfattare ska använda sina sinnen, syn hörsel, 
smak, doft, känsel, det kinestetiska och det organiska sinnet. Med hjälp av sinnena kommer 
lyssnarens upplevelse bli starkare. Hillered vill att textförfattaren ska dyka ner i sitt inre och 
hitta sin skattkista full med specifika sinnesbundna upplevelser, erfarenheter, minnen och det 
är när man börjar sätta ord på detta som textförfattaren börjar komma i kontakt med sitt eget 
unika språk.  

1.2.Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag kan använda mig av befintliga folkkära låtar 
från andra länder, med deras tydliga karaktärsdrag, som inspiration till att skriva liknande 
låtar på svenska och därmed erhålla ny erfarenhet och kunskap om låtskrivande. Denna 
kunskap kan i ett senare skede  komma till användning både i pedagogiska och kreativa 
sammanhang. 

Följande frågeställningar ska undersökas:  

Varför blir en låt folkkär?  
Hur kan man gå tillväga när man skriver låtar, inspirerade av folkkära låtar från andra 
kulturer?  
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2. Metod 

För att komma igång med denna uppsats har jag intervjuat personer från olika delar av 
världen. Urvalet skedde när jag var ute och åkte tåg i Europa där jag frågade flera personer:  

– Kan du nämna minst en sång från ditt hemland som alla känner till oavsett ålder?  

Intervjuerna genomfördes på olika ställen i Europa och de som intervjuades var alla på 
resande fot precis jag. Jag fick många olika låtar att lyssna på som alla hade tydliga 
karaktärsdrag. Vissa personer gav mig även länkar till Youtube då många traditionella låtar 
inte fanns på mediatjänsten Spotify. Totalt intervjuades tio personer varav vissa gav förslag på 
mer än en låt. Jag gjorde en egen låtlista som jag lyssnade på säkert minst en gång om dagen 
under hela sommaren men när det blev dags att bestämma mig fick jag göra en noggrann 
genomlyssning av listan och välja de låtar jag tyckte kändes roligast att analysera och ta 
inspiration ifrån. Efter att jag bestämt vilka två låtar jag ville använda såg jag att det blev från 
en man och en kvinnlig person i 20–30 års åldern. Urvalet av låtar har varit bland det svåraste 
med projektet då alla musikförslag varit väldigt bra och jag insåg hur mycket bra musik det 
finns som jag skulle vilja fördjupa mig i. Om det hade funnits mer tid hade jag skrivit en låt 
från varje intervjuad persons land.  

Jag började med att analysera låtarna och skriva ner ackord, melodi och text i 
notskrivningsprogrammet Sibelius. Jag var tvungen att kolla på hur melodierna var 
uppbyggda för att kunna se vad det var som gjorde dem till hits och även undersöka 
förhållandet mellan ackord och melodi. När analyserna blev klar kunde jag börja skriva mina 
egna versioner på svenska.  

Ackorden plankades med gitarr som hjälpmedel och likaså melodin på låtarna. För att 
analysera texterna tog jag hjälp av de intervjuade personerna för att få en översättning av 
originaltexterna. Efter att texterna var översatta började jag skriva liknande texter på svenska. 
När texterna kändes klara började jag med att komma på melodier som passade till ackorden 
som analyserats.  

Det som har varit svårast har varit att välja ut låtarna. Därför har jag lagt mycket tid på att 
lyssna igenom varje låt. Många nämnde flera låtar än en och vissa rekommenderade även 
låtmaterial från andra länder. Det finns mycket bra musik ute i världen som har gjort att det 
tagit mest tid att välja låtar innan jag kunde börja sätta igång och analysera och skriva. Att 
analysera låtarna tog längre tid än tänkt men gick relativt fort när jag väl var igång. Jag tyckte 
det var viktigt att analysera styckena ordentligt för att få en så noggrann bild som möjligt av 
vad det är som gör låtarna folkkära.  
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Texterna på mina egna låtar är kanske mest inspirerade från originallåtarna och eftersom de är 
väldigt enkla i sin struktur tog det inte lång tid att skriva dessa. Däremot tog det längre tid när 
jag skulle sjunga in låtarna och verkligen vara noga med ord och fraser.  

Projektet dokumenterades genom att spela in låtarna jag skapat i inspelningsprogrammet 
Logic Pro X. Jag började med inspelningen lite senare än planerat på grund av att jag ville 
spela låtarna för mig själv för att ordentligt känna ifall jag var nöjd med låtarna. Som alltid 
när jag spelar in demoversioner börjar jag med att programmera trummorna då de tar längst 
tid. Logic Pro har en funktion som använder sig av riktiga trumljud som man sedan kan 
omvandla till miditrummor vilket ger en väldigt realistiskt ljudbild. Efter att trummorna var 
klara la jag på basen via midi som jag spelade in via midiklaviatur. Efter att grunden med 
trummor och bas var färdigprogrammerad kopplade jag in min akustiska gitarr med sladd och 
jag använde även en kondensatormikrofon för ännu bättre ljudupptagning. Slutligen sjöng jag 
in sången och använde min rumskamrat till hjälp för körer. Låtarna finns sparade och 
tillgängliga i mp3-format. 

3. Resultat 

Det här projektet har resulterat i två nya låtar som jag är mer än stolt över. Jag har med hjälp 
av intervjuer från olika delar av världen låtit mig inspireras till att skriva musik som jag 
annars inte är van vid. Om mer tid hade funnits hade jag gärna spelat in låtarna med ett band 
då inspelningarna inte håller särskilt hög nivå även om de duger som demoversioner.  

3.1 En galen svensk 
Den första låten är inspirerad från Mexico och heter El Mariachi Loco. Efter att ha översatt 
texten med hjälp från min mexikanska resevän som jag intervjuade, var det relativt lätt att 
skriva en motsvarande text på svenska. El Mariachi Loco handlar om en galen person från 
Mexiko  som vill dansa och dricka, något de gör på de flesta fester i Mexico enligt intervjun. 
Jag funderade en stund på vad det är svenskar gillar att göra när de är lediga. Efter en kort 
funderare insåg jag att det visade sig att vi svenskar har ungefär samma intressen som 
mexikanarna – dricka öl, festa och dansa (fig. 2). Jag tog upp gitarren och började humma 
fram melodier över tonikan och dominanten i D-dur, samma harmoni som ursprungslåten (fig. 
1 och 3). Sedan bestämde jag mig för en melodi jag gillade och gjorde en liknande 
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melodislinga likt originalet. Allt detta finns nedskrivet och noterat i Sibelius så att man tydligt 
kan se likheterna ifall man inte har tillgång till lyssning.  

Det är svårt att undgå glädjen och svänget när man lyssnar på El Mariachi Loco på internet. 
Det är väldigt mycket som händer i musikens enkelhet som är svår att efterlikna. Det finns 
något i musikens uppbyggnad och ljudbild som gör att jag inte tröttnar på låten. En galen 
svensk blev titeln på min låt som är tydligt inspirerad av originalet. Om man jämför texterna 
så har min version inte lika bra flyt i tajming och stavelser som troligtvis är den största 
anledningen till varför jag inte kan lyssna mig trött på originalet. Även ljudbilden på min 
inspelning är troligtvis en orsak till att man inte får samma glada energi.  
 

Figur 1 Plankning och analysering av låten El Mariachi Loco 
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Figur 2 Översatt text från originalet med egen tolkning 

Figur 3 Min version med inspiration av originalet El Mariachi Loco  

3.2 Utan mitt kaffe 
Den andra låten är från Italien och heter Bella Ciao. Denna låt blev känd efter andra 
världskriget och blev en motståndslåt mot rasismen och nazismen. Den blev känd i Prag på en 
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festival om fred fick jag reda på via intervjun. Problemet för mig när jag skulle skriva en 
motsvarande text på svenska var att Sverige inte har varit inblandat i något krig på samma sätt 
som Italien. Sverige har inte varit delaktig i några krig alls sedan 1814 (Wikipedia) vilket 
resulterade i att jag valde att skriva en låt om kaffe. Iden kom till mig efter att jag funderat en 
stund på vad som hade blivit ett ilandsproblem om vi inte hade det tillgängligt 24 timmar om 
dygnet. Jag skrev texten med originalet som referensmall vilket gjorde att den har samma 
uppbyggnad som originalet (fig. 5), en uppbyggnad som gör att det är lätt att sjunga med utan 
att hört låten tidigare. Efter att texten blev klar satte jag mig med gitarren precis som med El 
Mariachi Loco och provade melodier över liknande harmoni som ursprungslåten Bella Ciao 
(fig. 4 och 6). Den här låten går i moll och använder sig av tonika, subdominant och 
dominant. Efter att jag bestämt mig för en melodi skrev jag ner den i Sibelius och sedan 
spelade jag in sång och programmerade instrumenten i Logic .  

Bella Ciao har ett ackord mer än El Mariachi Loco och jag tror de är det som gör att min 
version av Bella Ciao är lättare att ta till sig än En galen svensk. Tack vare subdominanten får 
jag större möjligheter att inte göra låten lika enformig som En galen svensk och det är 
troligtvis därför jag uppfattar Utan mitt kaffe som roligare att lyssna till.  

Figur 4 Plankning och analysering av låten Bella Ciao  
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Figur 5 Översatt text från originalet med egen tolkning 

 

Figur 6 Min version med inspiration av originalet Bella Ciao 
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3.3 Sammanfattning 
Jag har använt mig av befintliga folkkära låtar och analyserat och noterat. När jag lyssnar på 
resultaten och jämför med originalen är det tydligt att man kan höra likheter och att 
karaktärsdragen kommer fram. På grund av att jag jobbat på detta sätt har jag lärt mig ett nytt 
sätt att skriva låtar på, vilket inte har varit speciellt effektivt då det har tagit tid att skriva ner 
och analysera i Sibelius. Däremot så har detta gett mig nya tankegångar om varför låtar blir 
omtyckta vilket jag tror grundar sig i låtarnas enkla strukturer och harmonier. Textmässigt 
skiljer sig inte låtarna speciellt mycket från Sveriges befintliga kulturskatt med undantaget 
Kaffepaus som inte handlar om krig.     

4. Diskussion 

Iden om att skriva låtar med inspiration från andra kulturer fick jag samtidigt som jag reste i 
Europa. Kan jag skriva låtar som kanske kan bli folkkära? Jag har skrivit två egna låtar men 
det är svårt för mig att veta om de kommer bli folkkära då Bella Ciao och El Mariachi Loco 
har haft decennier på sig att växa sig in i folks hjärtan. Jag trodde aldrig att resultatet skulle 
bli så likt de svenska låtar som redan finns. I Sverige har vi väldigt mycket musik skriven av 
bland andra Evert Taube och Bellman eller till och med Nationalteatern. Dessa låtar påminner 
om eller har samma tema som de låtar jag har hämtat inspiration ifrån. Att skriva låtar om att 
dricka öl eller dansa hittar vi redan i Bellmans gamla visor. Att vara samhällskritisk likt Bella 
Ciao kan man hitta i Cornelius Wreesvijk texter. Detta gick upp för mig när jag började skriva 
texterna till Utan mitt kaffe och Den galna svensken. Det finns ju redan hundratals låtar om 
alkohol och dans från Sverige. Skillnaden är att inte alla känner till de låtarna på samma sätt 
italienarna känner till Bella Ciao eller mexikanarna El Mariachi Loco.  

Vad har Sverige för musikskatt som alla känner till oavsett ålder? Lilliestam (2009) tar upp 
flera exempel på låtar som är typiska för svensk kultur men de låtar han tar upp är bara kända 
för vissa. Personerna jag intervjuade fick frågan: Nämn en låt från ditt som alla känner till 
oavsett ålder. Som uppvuxen svensk som hållit på med musik hela livet känner jag inte till 
Intåg i sommarhagen eller Midsommarvaka som Lilliestam tar upp. Troligtvis är det en 
generationsskillnad som gör  att jag inte känner till de låtarna. Efter att ha intervjuat 
människor runt omkring kommer alla överens om att Små grodorna är en låt alla kan. En låt 
där dansen har en viktig roll och texten är lätt att hänga med i. Det är självklart varför det är 
en hit, även om det är lite pinsamt första gången man berättar för en utlänning vad vi har för 
traditionella musikskatter. Vi har såklart fler sånger än den så som Nu grönskar det, Blinka 
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lilla stjärna, Lille katt eller andra populära sånger/visor de flesta får lära sig i tidig ålder men 
hur många gånger slår man på de låtarna på festen i vuxen ålder som de gör med Bella Ciao 
eller El Mariachi Loco? Några har nämnt ABBA men jag måste då återigen påminna om att 
texterna måste vara på svenska och att alla åldrar ska känna till den. ABBA är ändå ett band 
som mina morföräldrar, föräldrar och min generation kan så deras svenska låtar kan kanske få 
kvala in sig i kategorin ”folkkär”. Varför detta popband lyckas med det till skillnad från andra 
är nog delvis för att popgruppen A-Teens gjorde covers på ABBA-låtar under flera år när jag 
var liten. Men om ingen ny grupp kommer att göra covers på ABBA kommer troligtvis nästa 
generation inte ha lika bra ABBA-kunskap som jag, om de inte kollar på Mamma Mia.  

Att dansa är en naturlig och självklar aktivitet som hör ihop med musik men som det finns 
märkligt lite forskning om skriver Lilliestam (2009). Är det för att danstraditionen är på väg 
att försvinna som gör att inga nya folkkära låtar kommer till? Om nu dans och folkkära låtar   
överhuvudtaget hänger ihop? Eller är det för svårt att i nutid känna av vad som kommer att bli 
eller är en folkkär låt? Jag upplever att dansen har en betydande roll för huruvida en låt blir 
folkkär. Artisten Psy gjorde låten Gangnam style känd över hela världen som har den allmänt 
kända ”rida-på-hästen”-dansen men som idag, flera år efter, redan känns bortglömd. Eller 
musikgruppen Los del Rio som skrev låten Macarena som har en dans alla kunde från 1995–
1997 då den var som störst.  

Det jag märker med mina låtar är att det finns en viss hitfaktor i dem och det är främst för 
textens enkla uppbyggnad. Detta är en uppbyggnad jag kan och kommer använda i framtiden 
om jag vill skriva låtar som sätter sig på hjärnan. Men för att det ska bli en folkkär hit måste 
det komma från hjärtat och vara originellt och det är något som jag inte anser att mina låtar är. 

När jag tittar på litteraturen om hur man skriver låtar tycker jag Hillered (2009) hade många 
bra poänger. Framför allt när hon skriver om kreativitetsdödande. Jag har haft som mål att 
skriva folkkära hits vilket har satt väldigt höga krav på mig från början. Det som har drivit 
mig har dock varit att jag ville se hur resultatet blev med en given mall som El Mariachi Loco 
och Bella Ciao gett mig. Hillered har intervjuat massa kändisar varpå alla säger att de börjar 
med melodi och/eller texten först vilket är något jag även känner igen hos de låtskrivare jag 
känner. De sitter på lager med texter och låter ingenting stoppa deras kreativitet. De två låtar 
jag har skrivit i det här projektet har jag också börjat med texten och sedan försökt att klura ut 
en melodi som rytmiskt liknar den originella och passar till harmoniken. Det är första gången 
jag gör på detta sätt och jag tror jag hade fått jobbat mycket mer med texten om jag hade 
skrivit melodi och ackord först.  

Denna uppsats har lärt mig mest om hur jag skriver akademiskt men även konsten om hur jag  
skriver låtar då jag läst mycket litteratur om hur man skriver låtar. Även om jag inte kunde 
applicera litteraturen om låtskrivande på just mina låtar har jag fått uppleva hur det är att 
skriva låtar under tid och press och det resultatet är jag nöjd med. Troligtvis är min 
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låtskrivarprocess lite väl komplicerad att ge elever i grundskolan. Det är först på gymnasiet 
eller högre musikutbildningar de skulle klara av en sådan här uppgift. Om jag vill att yngre 
elever ska få ta del av musik från andra kulturer finns det mycket enklare metoder att använda 
sig av.   
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