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Abstract 

I denna uppsats studerar och analyserar jag melodier inom populärmusik som jag personligen 

tilltalas av. Komponenter som jag riktar in mig på är exempelvis rytmer, tonförråd, 

upprepning och kontraster. Syftet med studien är att höja min lägstanivå som låtskrivare och 

etablera en medvetenhet kring val av de toner och rytmer som utgör melodierna i mina låtar. 

Jag har begränsat mig inom den joniska durskalan, då jag själv främst använder det 

tonförrådet i mina egna låtar. Målet är att hitta mönster som ger en ökad förståelse för 

melodier och etablera ett analytiskt tänk som går att använda som en slags verktygslåda i 

framtida låtskrivande. Det finns många teorier om vad som är en bra melodi, och mitt 

utforskande grundar sig i en subjektiv bild av de melodier som jag tilltalas av. Genom att leta 

mönster hoppas jag att själv bli en bättre låtskrivare efter genomfört projekt. Jag använder 

mig av ett antal olika metoder för att medvetandegöra viktiga delar i melodierna. Den första 

metoden är att analysera och transkribera ett antal låtar samt lyssningsexempel i detaljnivå för 

att se vilka komponenter som utgör kärnan av melodin. Nästa metod är att intervjua 

låtskrivare för att tillsammans ha ett undersökande samtal kring bra melodier och dess 

komponenter. Den tredje metoden innebär att studera litteratur på ämnet och att göra de 

medföljande övningarna. Vidare kommer jag testa att skriva a capella, något som för mig som 

instrumentalist tidigare har känts onaturligt och främmande. Slutligen sammanfattar jag detta 

med den femte metoden, vilket är eget utforskande (och till viss del komponerande) där jag 

implementerar idéer och tankar jag upptäckt under arbetets gång. Melodispråk är ett komplext 

ämne att studera, där många små parametrar påverkar hur den färdiga melodin upplevs. 

Studiens resultat visar att många av de melodier jag tycker om ofta skrivs i ett rus av 

inspiration - för att sedan förädlas i en analytisk process. Viktiga komponenter är då balans av 

symmetri/asymmetri, upprepning, val av toner som speglar rätt känsla samt vilka rytmer som 

används för melodierna.  

Nyckelord: Melodier, songwriting, låtskrivande, popmusik, musikproduktion, topline 
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Inledning 
Mitt liv som låtskrivare har varit ett konstant sökande för att göra mina egna låtar bättre. Jag 

började som 15-åring att lyssna på skivor av band som The Beatles och försökte härma deras 

melodier, arrangemang och harmonik. Min fasta ståndpunkt har alltid varit att en bra låt bär 

på en slags magisk egenskap, som är väldigt komplex och svår att hitta analytiska svar på. Det 

handlar om en slags känsloöverföring som sker från utövaren till lyssnaren. En resonans som 

slår an någonting i lyssnarens inre. Med det sagt finns det många knep och verktyg för att 

förtydliga och förädla det du som utövare vill föra fram till lyssnaren. En låt som klingar i 

moll-tonalitet kommer med största sannolikhet locka fram mer sorgsna känslor hos en 

lyssnare än en låt i dur-tonalitet. Ett annat exempel är att snabbare tempon i låtar ofta ger en 

mer pulshöjande känsla än långsamma tempon. Det verkar vara en blandning av 

konventioner, kulturellt arv och musikens naturliga egenskaper som ger dessa effekter. Enligt 

många låtskrivare inom populärmusik är melodin den viktigaste pusselbiten i en låt, det märks 

kanske tydligast på att de flesta personer har lättare att komma ihåg melodier än att minnas 

textrader eller ackord i en låt. Vad som gör att vissa melodier lättare fäster sig på lyssnarens 

hjärna är svårt att exakt svara på, men min personliga och subjektiva definition av en bra 

melodi är:  

Ett antal toner i följd som väcker känslor hos lyssnaren. För att lyssnaren ska ha kvar 

känslorna i kroppen även efter avslutad lyssning bör melodin vara enkel och minnesvärd. En 

bra mix av symmetri/asymmetri skapar en balans av förväntat/överraskande som ger en 

upplevelse som kan jämföras med; att åka med på en resa och när målet är nått har lyssnaren 

lärt sig något nytt på vägen.  

Jag vill med mitt konstnärliga examensarbete utveckla mitt eget låtskrivande och etablera en 

medvetenhet hos mig själv kring små komponenter som i det stora perspektivet gör mina 

melodier bättre. Några exempel på dessa komponenter är; tonförråd i melodin, placering av 

melodi i takten, längd på fraser, återkommande teman och melodiska motiv.  
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 Syfte 

Syftet med studien är att utvecklas som låtskrivare och etablera en medvetenhet kring de toner 

och rytmer som utgör melodierna i mina låtar. Jag har valt att begränsa undersökningen till ett 

melodiskt material som jag ofta använder i mitt musikskapande, bestående av skalegna toner i 

den joniska durskalan, en sjutonsskala bestående av både hela och halva tonsteg. Jag utgår 

från min subjektiva bild av vad en välskriven och minnesvärd melodi är och utifrån detta 

kommer jag ta upp några frågeställningar.  

Frågeställningar 

För att undersöka och utveckla min förståelse för vad som konstituerar en bra melodi har jag 

formulerat fem forskningsfrågor: 

1) Vilka komponenter är viktiga för att skriva en bra melodi? 

2) Hur kan jag som låtskrivare använda dessa komponenter för att skriva bättre melodier? 

3) Vilka komponenter gör att melodier i olika delar av en låt kompletterar, alternativt 

motarbetar varandra? 

4) Vilken roll spelar val av rytmer i en melodi? 

5) Vilken roll spelar val av toner i en melodi? 

Avgränsningar 

Genom att utveckla en medvetenhet kring de melodier jag själv uppskattar hoppas jag vidga 

mitt eget melodispråk till den graden att jag själv bemästrar skriva melodier som skulle ha fäst 

sig på min egen hjärna, om jag hade varit lyssnaren istället för låtskrivaren. Därför kommer 

jag inte utveckla vidare vad en objektivt välskriven melodi är, utan arbetet utgår från mina 

tankar och min musikaliska smak. Jag utgår främst från modern västerländsk populärmusik, 

men enstaka exempel inom klassisk musik kan förekomma. Det finns många teorier kring hur 

en melodi uppstår - vilka känslor samt vilka signaler i hjärnan som gör att en musikalisk idé 

uppenbarar sig för utövaren.  Detta är något som Mihaly Csikszentmihalyi (1990) kallar för 

fenomenet ”flow” i sin bok Flow : Den optimala upplevelsens psykologi. Jag kommer inte 
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utforska detta vidare i mitt arbete, utan har istället valt att fokusera på hantverket att förädla 

en färdig melodi eller musikalisk idé. Arbetet är således inte fokuserat på kreativitet, utan 

snarare på kunskap och mönster som jag hoppas ska etablera en högre lägstanivå i mitt 

låtskrivande. Låttexten är också en viktig komponent i en bra låt och påverkas således hur 

melodier upplevs. Mitt arbete fokuserar dock helt och hållet på melodiers funktion i sig själva 

och jag går därför inte in på textförfattande, eller hur texter förändrar melodins karaktär. 

Vidare kommer jag inte heller utforska hur klangfärger eller olika röster påverkar hur 

melodier uppfattas. Min förhoppning är att kunna skriva såpass bra och universella melodier 

att de kan framföras av alla tonala instrument/röster och fortfarande väcka samma känslor hos 

lyssnaren.  

Teori och tidigare forskning 
Melody In Songwriting (Perricone, 2000) är en bok som används som kurslitteratur på 

Berklee College of Music, och det var så jag först fick höra talas om boken. Den är ganska 

teknisk med många teoretiska vinklar på komponerande. Första delen av boken handlar enbart 

om melodier medan andra delen fokuserar på förhållandet mellan melodi och harmonik. Jag 

lägger störst vikt på första delen, som bland annat berör tonhöjd, skalsteg, fraser, motiv, 

rytmisering och melodisk upplösning. Varje kapitel har medföljande övningar som jag ämnar 

göra för att bemästra och förstå så stor del som möjligt av de olika komponenterna.  

För två år sen blev jag tipsad av en gästlärare på KMH att köpa boken Six Steps to 

Songwriting Success (Blume, 2008). När jag fick tag på den insåg jag det var en väl värd 

investering. Jason Blume har delat upp processen att arbeta som låtskrivare i sex olika delar.  

1) Struktur och form på låtar 

2) Textförfattande 

3) Melodier 

4) Producera demos  
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5) Business  

6) Uthållighet och förväntningar 

I mitt arbete kommer jag studera del tre i boken som handlar om att komponera melodier. 

Jason ger exempel på olika sätt att komponera samt tekniker att använda för att göra varje 

melodi i låten så bra som möjligt. Jag kommer även göra en del av de medföljande 

övningarna i boken.  

Scarlet Keys är lärare på Berklee College of Music och använder boken The Craft of 

Songwriting i sin undervisning. Boken bryter ner processen som många hit-låtskrivare 

använder sig av och djupdyker i hantverket låtskrivande. Det kapitlet jag främst kommer 

studera riktar in sig på hur val av toner i skalan påverkar lyssnarens känslor.  

Första gången jag läste intervjun med Max Martin för DI Weekend (Gradvall, 2016) minns 

jag den fascination jag kände av de konkreta tips på låtskrivande som nämns. Genom 

långvarigt, hårt arbete och många års erfarenhet har den svenska musikproducenten etablerat 

en extremt hög lägstanivå i sitt låtskrivande. Max Martin nämner en analytisk approach i sitt 

låtskrivande som har fångat mitt intresse. Val av melodier är av stor vikt för att låten ska 

kännas rätt och få de olika delarna att väga upp varandra. I mitt arbete kommer jag återigen 

studera intervjun och de knep som tas upp. 

Metod 
Men stöd i ovan nämnde litteratur har jag formulerat några metoder som prövas i syfte att 

skriva bättre melodier. Det finns många sätt att utveckla sitt låtskrivande och melodispråk, 

men de metoder jag själv valt att utgå från är: 

Writing A Capella 

Låtskrivaren Jason Blume (2008) skriver i sin bok Six Steps to Songwriting Success hur han 

själv, i samråd med många andra etablerade låtskrivare, gärna skriver melodier utan att sitta 
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vid ett instrument. Att skriva ”a capella” menar Jason Blume hjälper låtskrivaren att fokusera 

på den viktigaste delen av en minnesvärd poplåt - sångmelodin.  

I accepted that I was probably never going to be a very good guitarist or keyboard player, but I 
wasn’t willing to let that hold me back. My solution was to try writing a melody by simply singing 
it into a portable tape recorder. After all, most individuals do not have a piano or a guitar in their 

shower or their car, yet they still have the ability to sing a memorable melody in the shower, or 
while driving on the highway. It’s melody that people sing and remember - not chords. The 
number one melodic pitfall developing songwriter fall into is first playing chord changes on their 

keyboard or guitar, and then imposing melody onto these chord progressions. If the melody works 
well with the chords, it’s likely that the result will be a ”perfectly crafted” melody, but not 
necessarily an inspired one. Melody is not secondary; it is often the primary reason why a song 
gets recorded - or not. (Blume, 2008, s. 101) 

Som instrumentalist har jag för vana att skriva vid ett instrument. Jag upplever att ackorden 

hjälper mig att hitta rätt känsla på låten. A capella är en spännande utmaning som forcerar 

låtskrivaren att sätta sångmelodi och text i fokus. Personligen har jag upplevt det som en 

klurig utmaning att skriva en låt a capella, men också som en ögonöppnare då all energi läggs 

på att arbeta fram en stark melodi och text.  

I know that writing a cappella works. Still, I was amazed to learn that singer-songwriter Seal hade 
composed and arranged his Grammy-winning smash hit ”Kiss from a Rose” by singing all of the 

instrumental parts into a multitrack tape recorder. Stephen Sondheim, a proficient pianist and 
composer of some of the most richly textured and complex melodies on Broadway and in popular 
music, has said that he often chooses to compose his melodies without the aid of an instrument. 
Sting has also been quoted as saying that he frequently writes his melodies a cappella. If it’s good 

enough for Sting, Seal, and Sondheim… (Blume, 2008, s. 102) 

Eget utforskande 

Ett citat som ofta förekommer när låtskrivare intervjuas om hur de blivit så skickliga inom 

hantverket är att många timmars övning ger färdighet. Diane Warren (u.å) förklarar det i en 

intervju för Michael Laskow på www.taxi.com såhär:  

What did you do to perfect your craft over the years? 

I just kept doing it. In a nutshell, I just kept doing it no matter what. I'm a nose-to-the-grindstone 
kind of person. To this day, I'm a serious workaholic. I have a real hard time pulling myself away 

from my work. I've just been like this forever. (Laskow, u.å.) 
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How often do you write today? 

Seven days a week basically. Hours and hours and hours. I can't give you an exact count. I'm in the 
office everyday. I'm in meetings, and I'm on the phone and doing other things too. But I'm writing 
a lot of the time—studio, writing, studio, writing. That's the story of my life. (Laskow (u.å.) 

Det verkar som att mängdträning har stor påverkan på de melodier vi låtskrivare komponerar. 

En av metoderna kommer således vara att på egen hand utforska de olika rytmernas och 

tonernas egenskaper och utifrån detta komponera låtar. Detta kommer främst göras vid ett 

instrument, för möjlighet att pröva melodiernas förhållande till harmonik.  

Analysera lyssningsexempel 

Genom att lyssna på och analysera melodier jag själv uppskattar så hoppas jag kunna hitta 

mönster eller verktyg jag själv kan använda i mitt låtskrivande. Detta kommer ske genom att 

lyssna på musiken på Spotify och sedan notera melodin och harmoniken i ett 

notskrivningsprogram (Sibelius). När låten är transkriberad är det lättare att se mönster, såsom 

återkommande motiv och melodins förhållning till de olika delarna av låten.  

Intervjuer 

En viktig del i mitt arbete är att försöka konstruera min hjärna att arbeta på samma sätt som 

låtskrivare som har egenskapen att skriva starka och minnesvärda melodier. Genom att 

intervjua några av dessa personer, alternativt personer som arbetat i deras närhet, hoppas jag 

hitta verktyg att använda i mitt eget låtskrivande.  

Litteratur 

Jag kommer studera två böcker på ämnet. Melody in Songwriting (Perricone, 2000) samt Six 

Steps to Songwriting Success (Blume, 2008). Det innebär att läsa böckerna samt göra 

medföljande övningar.  
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Resultat 
Efter genomfört arbete har jag fått en djupare förståelse för hur melodier kan ge upphov till 

olika reaktioner hos lyssnaren, beroende på flera parametrar. Några av dessa komponenter är  

1) Längd på fraser 

2) Tonhöjd 

3) Rytmer 

4) Igenkännande av melodier genom att återanvända rytmer/toner 

Med dessa komponenter som grundstenar har jag skrivit ett antal melodier som finns bifogade 

som lyssningsexempel.  

Analys 

Under arbetets gång har jag ägnat en stor mängd tid åt att, vid ett instrument, utforska 

melodier och toners karaktär. Varför jag valt att det vid ett instrument grundar sig i två 

huvudanledningar. Dels bygger melodier ofta på harmonik och förhåller sig genom 

spänningstoner och ackordstoner mot ett bakomliggande ackord. Det är anledningen till 

varför samma melodi kan bära på många olika karaktärer, beroende på bakomliggande 

harmonik. Genom att spela harmoniken på ett instrument samtidigt som jag utforskar melodin 

får jag en ökad förståelse för harmonikens betydelse i melodier. Den andra anledningen till att 

jag utforskar vid ett instrument är att en melodi kan upplevas annorlunda beroende på om 

utövaren sjunger eller spelar melodin. Bakomliggande orsaker verkar vara psykologiska, men 

jag kommer inte gå djupare i mitt arbete kring detta ämne. Jag har skrivit ner egna tankar och 

upplevelser kring varje ton i en durskala och hur jag upplever tonernas kvalitet och karaktär 

(se tabell 1).  

Musikvetaren David Huron (2006) har gjort en undersökning på 10 musiker om olika 

skalstegs känslomässiga drag, eller qualia (fotnot: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den 

subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det 

vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel 
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smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta). Se tabell 2 för resultatet 

Huron (2006) kom fram till. 

Tabell 1- Mina personliga tankar  Tabell 2- David Hurons qualia (2006) 

 TON KARAKTÄR

1 Ren och sätter punkt. Bra som 
språngbräda. Kan bli mätt på om 
används för mycket, blir då ingen 
tension alls. 

2 Ton som skär igenom starkt. En känsla 
av renhet och spänning på samma 
gång. Kan användas mycket utan att bli 
trött på. Funkar bra självständig och 
med mycket rytmik. 

3 Känslosam och vänlig, lite som att 
färglägga melodin. Bra att börja eller 
sluta melodi på, sätter inte punkt, men 
sammanfattar. Lite som att en vän 
berättar något och du summerar genom 
att hålla med. Kan bli ters-tungt av att 
använda för mycket, tippar då över. 

4 Ren ton som skär igenom då den har 
mycket tension. Nostalgisk och 
beroende av att lösas upp. Den 
naturliga spänning ger en kittlande 
känsla som kan bli 
beroendeframkallande om används på 
rätt sätt.

5 Ren, passar nästan alltid in. Bra för 
stora melodier med sjunga med-känsla. 
Bra att landa på vid stora språng uppåt 
och att sätta kommatecken i 
fraseringen, d.v.s. avsluta delfras i 
längre fras. Peppande karaktär. 

6 Snäll, rund och sorgsen. Kan lätt tröttna 
på. Liknar 3 i karaktär. Synkoper på 6 
kan kännas lite för snällt, men också 
väldigt ”sjunga med-vänligt”. 
Melankolisk om används med 7, snäll 
om den används med 5 eller 1. 

7 Melankolisk. Har en tension som är 
spännande och karaktärsfylld men inte 
helt beroende av att lösas upp. Finns ett 
djup i 7 som de andra tonerna saknar. 
Skevar lite på ett sätt som ger känsla av 
melankoli. 
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En skillnad mot min analys är att Huron har analyserat alla steg i en kromatisk skala. Jag har i 

min analys valt att hålla mig inom en vanlig (jonisk) durskala då min egen musik till största 

del innehåller toner från det tonförrådet. 

Scarlet Keys (2018), professor på Berklee College of Music, förklarar i sin bok The Craft of 

Songwriting skalstegen 6 samt 7 som de klart sorgligaste tonerna i en vanlig dur-skala.  

In a major key, all of the unstable pitches (2, 4, 6 and 7) are good choices to pair with a lyric that is 
unstable. ”Yesterday” by the Beatles creates the perfect feeling of longing with the second degree 
of the scale, right from the first note. Miranda Lambert supports her frustration so well in the song 

”Automatic” when the chorus hits using the fourth degree of the scale all through the melody. But 
the two rock stars of emotion in melody are the sixth and seventh scale degrees. The 6 has a 
bittersweet quality to it and pulls on your heart. Adele uses this super note in her song ”Someone 
Like You”. In the song ”I Can’t Make You Love Me” by Bonnie Raitt, it’s used in every section to 

rip your heart out. If you want to test this theory, rewrite both of these songs and replace the 6 with 
a stable note and feel the song deflate. So much depends on the right note on the right word. The 7 
is begging to go home and creates longing. They are both powerful notes to pair with your most 

important lyrics. Once these two super notes are on your radar, start to pay attention when you 
hear a song that makes you feel more melancholy or sad and see if it’s using the 6 or the 7. (Keys 
2018, s. 27) 

Vidare prövade jag kända melodiers kvalitet och karaktär genom att transkribera notbilder och 

stegvis förändra melodierna för att se ifall, och i sådana fall hur mycket jag kan förändra av 

melodin och samtidigt uppleva att melodins musikaliska essens och kärna finns kvar. De steg 

jag använde mig av var:  

1) Ändra starttoner 

2) Ändra sluttoner 

3) Ändra melodins tonala form 

4) Ändra melodins rytm 

Jag upplevde att det gick förvånansvärt bra att ändra de tre första stegen utan att melodin blev 

avsevärt förändrad. Det kändes snarare som en variation, eller tolkning, av samma melodi. 

Känslan och melodins kärna fanns fortfarande kvar. När jag började ändra rytmen i melodin 

märkte jag dock väldigt stor skillnad direkt. Plötsligt skiftade melodin karaktär/personlighet, 
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och kändes nu som en ny melodi. Detta var oväntat för mig då jag hittills lagt stor kraft på att 

utforska de olika tonernas karaktärer i en skala, men inte lika mycket på hur rytmer påverkar 

melodins karaktär. Efter detta började jag fundera på om det finns ett antal standard-rytmer 

som ofta funkar bra för att skapa melodier, detta utforskade jag dock inte vidare utan ser 

gärna den idéen som ett framtida arbete. 

När jag har analyserat lyssningsexempel har jag utgått från låtar och melodier jag själv 

tilltalas av. Utifrån transkribering och analys har jag försökt se mönster och således hitta in i 

upphovsmakarnas tankeprocess vid komponerandet. Den här delen av arbetet har gjort att jag 

etablerat ett analytiskt tänk kring melodier som nu ständigt aktiveras när jag hör en ny låt, 

samt när jag själv skriver låtar. De punkter jag analyserat är: 

1) Startpunkt 

2) Slutpunkt 

3) Tonhöjd 

4) Rytm  

5) Längd på fraser 

Dessa fem punkter utgör bra byggstenar för att variera en melodi mellan låtens olika delar. 

Varje del kan bidra med något nytt till låtens helhet om melodin förändras med hjälp av dessa 

verktyg. Det finns samtidigt också en risk att låten upplevs splittrad och otydlig om lyssnaren 

ges för mycket ny information under låtens gång. Det kan då vara bra att identifiera hooken, 

den del lyssnaren förväntas komma ihåg allra tydligast, och låta det vara målet som alla andra 

melodier leder fram till. Som lyssnare vill jag ofta uppleva en känsla av tillfredställelse när 

hooken spelas upp. Ett sätt att leda lyssnarens öron till att direkt känna igen och uppskatta 

hooken är att applicera fragment av hook-melodin även i tidigare delar av låten. Det här ledde 

fram till nya frågeställningar: 

1) Vad är hooken i låten? 

2) Hur leder låtens melodi upp till hooken? 
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3) Återfinns hooken på andra ställen i låten, och kanske i en annan form? 

Här följer två exempel på låtar där hooken alternativt refrängmelodin görs om i ny form för 

att förhandsvisas i versen:  

Close To Me (with Diplo feat. Swae Lee) - Ellie Goulding (E. Goulding, S. Kotecha, P. 

Svensson, I. Salmanzadeh, K. Brown & T. Wesley Pentz) 

I låten Close To Me (2018) återfinns det melodiska motivet som utgör upptakten till refrängen 

även i upptakten till versen. Efter upptakten skiljer sig melodierna åt, men den lilla 

förnimmelsen av den kommande hooken ger en känsla av tillfredsställelse och igenkännande 

när melodin kommer tillbaka i refrängen.  

No Tears Left To Cry - Ariana Grande (A. Grande, I. Salmanzadeh, M. Martin & S. Kotecha) 

I det här exemplet återfinns fragment av hookens text och rytm tidigare i låten. Versen börjar 

med texten ”Ain't got no tears in my body…” och har samma startpunkt samt rytm som den 

senare hooken med texten ”Ain't got no tears left to cry…”  

2016 intervjuades den svenska låtskrivaren Max Martin [Martin Sandberg] av Jan Gradvall 

för Dagens Industri. På temat om att återanvända samma melodiska motiv flera gånger i en 

låt för igenkänning svarar Max Martin (2016):  

Om det är många ackordbyten i låten, då är det skönare att hålla sig till samma melodispråk. 

Återigen handlar det om balans. En teori är att man även kan sjunga refrängmelodin som vers. Ta 
till exempel I Wanna Be Your Lover med Prince. Versen och refrängen i den låten är exakt likadan. 
Men som lyssnare tänker man inte på det, eftersom det inte alls är samma energi i refrängen som i 
versen (sjunger som Prince). När refrängen kommer efter versen känns det som att man har hört 

den förut. Och det har man ju! Man har ju hört den i versen. Det skapar igenkänning per 
automatik. Prince gör det mycket. Let’s Go Crazy, samma sak där. Det tricket har jag själv använt 
några gånger. Do You Know (What It Takes) med Robyn till exempel. (Gradvall, 2016) 

Tidigare i samma intervju pratar Max Martin fritt om att bygga upp en sångmelodi:  

Jag har en massa teorier om det här. Om man har en vers som innehåller mycket rytm, då vill man 
ha någonting ovanpå som inte har det, lite längre toner. Något som kanske inte börjar på samma 
takt. När jag säger det här är jag rädd att det låter som att jag har räknat ut ett koncept… Så är det 

inte. Det viktigaste är alltid hur det känns. Men teorierna är bra att ta till när man kör fast. ’Vi 
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kommer inte på något, vad kan vi göra?’ Då tar man in det som verktyg. Om du lyssnar på Shake It 

Off med Taylor Swift … (nynnar versmelodin). Efter det partiet behövs lite längre toner för att 
man ska orka med, annars blir det för mycket information. (Gradvall, 2016) 

Sött och salt kanske är en mer begriplig beskrivning. Det behövs hela tiden en balans. Är det 

jiddrigt i versen, lite mindre jiddrigt sedan … Det måste variera. Just Shake It Off är ett bra 
exempel där matematiken bakom dramat är ganska tydlig. Men melodierna i sig, de kan komma 
var som helst. Det handlar aldrig om ’Nu ska jag skriva den här typen av låt’. Melodierna kan 
komma i bilen, i duschen. Sen handlar det om hur man förvaltar melodin, ser till så att man orkar 

höra den om och om igen. (Gradvall, 2016) 

Det verkar finnas väldigt medvetna teorier kring hur en låtskrivare kan leda lyssnaren till 

känsla av igenkänning när hooken spelas upp. Likheter går att dra till exponeringseffekten, 

som används inom många typer av medier och psykologi. (fotnot: Exponeringseffekten, även 

blott exponering-fenomenet (eng. mere exposure) och familiaritetseffekten, är inom 

psykologin och socialpsykologin ett begrepp för ett fenomen när det gäller hur en attityd till 

en annan person eller ett annat socialt objekt förändras. Det handlar om att när man till 

exempel först möter en person, ser en tavla eller hör en låt, tycker man bättre om denna ju 

mer man exponeras för den. Ju oftare man umgås med en person, ser en tavla eller lyssnar på 

en ny artist, desto mer tycker man om den generellt sett.) (Exponeringseffekten, 2018) 

Idéen om att utveckla och återanvända en musikalisk hook, eller motiv, har länge funnits 

inom den klassiska musiken. I Ludwig van Beethovens 5e symfoni hittar vi ett exempel på 

hur ett kort motiv bestående av fyra toner byggs upp till ett längre musikaliskt verk. Symfonin 

innehåller ett av musikhistoriens mest omtalade och kända intron och teorier cirkulerar kring 

huruvida dessa fyra, distinkta och upprörda, toner speglar hur Beethovens far misshandlade 

honom, andra påstår att motivet hämtade inspiration från ljudet av ödet som knackar på 

dörren. (Whitacre, 2014)  
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Figur 1. Ludwig van Beethovens 5e symfoni. Ett kort motiv på fyra toner vidareutvecklas till en 
symfoni. (Breitkopf & Härtel, u.å) 

I figur 1 ser vi tydligt hur symfonin börjar med ett dramatiskt klingande motiv på fyra toner 

spelat av klarinett, violin, viola, cello samt kontrabas (takt 1-2). Ett eko av motivet, men med 

nytt tonmaterial kommer direkt efteråt (takt 3-4). De fyra tonerna delas sen upp på de olika 

instrumenten och med nytt tonmaterial för att skapa en ny, längre melodi. Den här tekniken att 

vidareutveckla och återkomma till ett och samma motiv förekommer frekvent inom både den 

klassiska musiken, och enligt Max Martin (2016), även inom popmusiken.  
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Intervjuer 

I de intervjuer jag gjort har jag velat kliva in i andra låtskrivares tankesätt och jämföra med 

mina egna tankar. Den första personen jag intervjuade var Lennart Östlund, under många år 

studiotekniker i Polarstudion för band som ABBA och Led Zeppelin. Vårt samtal kom att 

handla om musikalitet i stort och vi gick in på en del filosofiska tankar som jag dock inte går 

djupare in på i mitt arbete.  

Det finns nog inget analytiskt svar på hur man gör en hit, eller en melodi. Utan jag har noterat att 
det är vissa personer som har förmågan att hitta dem. Benny Andersson är en av dem. /…/ Jag tror 
att vi har nog någonstans någonting inom oss, eftersom när en hitmelodi kommer, en melodi som 

är stark, så är det ju många som tycker om det. Men om man är subjektiv och sitter och skriver 
någonting, så kan man tycka om det själv men har inte en aning om ifall den stora massan tycker 
om det. Och som sagt var, jag har noterat att vissa människor har förmågan att hitta de melodier 
som alla gillar. Och jag tror inte att man kan säga ”OK, en synkop, en lång och det här intervallet, 

och så vidare…” (Östlund, 2019) 

Något vi återkom till under intervjun var att det är mer än bara melodin som avgör ifall en låt 

blir en hit, eller inte.  

På tal om Abbas orkester, som jag kan relatera till. Introderna som är instrumentala, det tar bara 

några sekunder så hör man direkt att ”det här är bra”. (Ibid.) 

Vi diskuterade vidare kring vad musikalitet är och hur det fungerar i hjärnan. En 

frågeställning vi diskuterade var varför vissa människor lyckas skriva bättre melodier. 

Östlund gav sina tankar: 

Förmodligen för att de är ”mer musikaliska”. Jag tror det är en begåvning, musikalitet. Att man hör 
att ”det här är bra”, och det handlar nog om hjärnhalvorna; den ena är statisk och den andra 
dynamisk. /…/ Det är den här dynamiska hjärnhalvan, som jag kallar det, som har melodierna. Det 

är de personer som har den väldigt utvecklad som jag tror får till de där melodierna som alla gillar. 
(Ibid.) 

Nästa person jag intervjuade var David Larson, låtskrivare och artist till bandet The Royal 

Concept. Vårt samtal handlade mycket om att vandra mellan det analytiska komponerandet 

och det konstnärliga, mer känslobaserade, komponerandet.  

Jag går på känsla tror jag. Jag tycker till exempel att Fix You är en fantastisk melodi. Jag tror att 
jag letar efter typ ”happy/sad” har jag upptäckt. Melodierna måste klinga melankoliskt för mig, för 
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att jag verkligen ska få ett ”brinn” för det, om vi bara pratar om det som connectar med ens hjärta.  

(Larson, 2019) 

Angående mer strukturella analyser i låtskrivandet uttalar sig Larson såhär:  

Jag har något slags tänk ganska ofta att om versen börjar på upptakt så kan det vara nice att 

bryggan börjar efter ettan medan refrängen kanske börjar på slaget, så att du får skillnaderna. Det 
tror jag ger väldigt mycket. (Ibid.) 

Den tredje, och sista, intervjun var med musikproducenten Carl Falk (har bland annat arbetat 

med Avicii, Ariana Grande och Nicki Minaj). Vi kom att ha ett givande samtal kring 

analytiskt tankesätt i samarbete med magkänslan för att skriva bra melodier.  

Nummer ett är såklart känslan. Får man rätt känsla av introt? Får man rätt känsla av versen? Och 
det viktigaste av allt, får man rätt känsla av refrängen? Det är bara en känsla, och den är i mitt fall 
baserad på erfarenhet. Först efter det tror jag man börjar lyssna på varför en melodi inte känns 

tillräckligt bra - och där kan man ju börja analysera varför. Är det för att effekterna upp till 
refrängen inte är tillräckligt bra så att det inte känns som en refräng? Förmodligen är det melodin 
som inte gör sitt jobb. Men det är väldigt svårt att generalisera. (Falk, 2019) 

Vidare diskuterade vi att ständigt förenkla melodier för att göra låtens kärna så tydlig som 

möjligt.  

Många av de största låtarna är ju upprepning. Att våga välja det enkla alternativet. Det är skitsvårt, 
men när det blir bra så blir det ju otroligt bra. (Ibid.) 

Jag fick således konfirmerat av både David Larson (2019) och Carl Falk (2019) att den här 

typen av analytiskt tänk är etablerat hos många stora låtskrivare, även om känslan verkar vara 

den tyngsta komponenten. 

Slutsatser 

Jag läste Melody in Songwriting (Perricone, 2000) och gjorde större delen av de medföljande 

övningarna. Det gav mig en ökad förståelse för melodier och dess uppbyggnad. I ett av de 

första kapitlen skriver Perricone (2000) om hur olika toner i samma skala upplevs mer eller 

mindre stabila och ifrån var detta har sitt ursprung. För att förstå detta behöver läsaren först 

förstå att varje ton är uppbyggd av ett antal övertoner från den naturliga övertonsserien.  
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Figur 2. Jack Perricone redogör för den naturliga övertonsserien. (Melody in Songwriting, 2000,  
s. 8) 

Vissa skalsteg är återkommande i övertonsserien. Grundtonen (tonen C i figur 2) återfinns 

som fundamental ton - men även som andra, fjärde, åttonde samt sextonde tonen i 

övertonsserien. Om vi tittar på tonen G i figur 2 så ser vi att den finns på tredje, sjätte samt 

tolfte steget i övertonsserien. Detta är kvinten i tonarten och brukar benämnas som en av de 

tre ”stabila” tonerna i skalan. Övriga ”stabila” toner är grundtonen samt tersen (tonen E i figur 

2), som återfinns på femte samt tionde steget i serien.  

Figur 3. Tonerna 1, 3 samt 5 är ”stabila” toner då de återfinns flera gånger i övertonsserien. 
(Melody in Songwriting, 2000, s. 9) 

På följande sätt redogör Perricone för hur de olika skaltonerna stegvis går från stabila till 

mindre stabila toner.  
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Figur 4. Stabila och ostabila toner i dur-skalan. Ackordstonerna anses mer stabila än övriga 
toner. (Melody in Songwriting, 2000, s. 9) 

Jack Perricone beskriver tonernas tendenser och dragkrafter på följande sätt: 

We define stable tones (st) as 1, 3, 5 of the tonality. Unstable tones (ust), since they ”need” to 
move, have intrinsic melodic energy. Unstable tones tend to resolve in a downward direction to 
stable tones. Therefore, 2 resolves to 1; 4 resolves to 3; 6 resolves to 5; 7, because it is the most 

unstable and is one half-step away from the tonic, resolves upward to the tonic. These are the 
”natural” resolutions for the unstable diatonic tones in major. (Perricone, 2000, s. 9) 

Figur 5.  De ostabila tonerna har en naturlig dragkraft till närliggande stabil ton. (Melody in 
Songwriting, 2000, s. 9) 

I Jason Blumes bok Six Steps to Songwriting Success (2008) läste jag många teorier på 

komponenter som gör en melodi bra, och enkel att minnas. Blume (2008) skriver bland annat 

om vikten att dela upp fraser i mindre delar, som är lättare att komma ihåg än långa melodier 

med mycket information.  

It’s much easier to retain small amounts of information that long, complex ideas - and this concept 
also applies to melodies. If you were asked to repeat a three- or four-note melodic phrase, it would 
likely be easy for you to do. However, if the phrase contained ten or more notes, it would probably 

be impossible for you to remember and repeat it after having only one chance to hear it. This is 
probably why telephone numbers are recited in short segment. For example, you would probably 
not say that your phone number is 6152950463; you’d be more likely to say, ”My number is 
615-295-0463.” It’s easier to remember three short bits of information than one long, complex one. 

(Six Steps to Songwriting Success, 2008, s. 110) 
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Efter att ha studerat litteratur, intervjuat låtskrivare och analyserat lyssningsexempel skrev jag 

ett antal melodier och låtar där jag försökt anamma tekniker och tankesätt jag lärt mig från 

arbetet (se bilagor). Jag har försökt ta vara på komponenter som melodiska kontraster, en 

balans av stabila/ostabila toner, variation av rytmer mellan delar och små föraningar av en 

kommande hook. Vidare har jag också haft en medvetenhet kring att dela upp melodierna i 

kortare fragment, så lyssnaren inte får för mycket information på samma gång.  

Avslutande reflektion 
Melodier är ett komplext ämne där ingen ännu verkar ha helt klara svar på hur de bästa 

melodierna komponeras. Genom litteratur har jag fått lära mig om olika analytiska metoder 

att använda mig av i låtskrivande. I intervjuer har jag fått konfirmerat att det inte finns några 

tydliga ramar eller generaliseringar som alltid fungerar, utan det verkar som att magkänslan, 

som Carl Falk (2019) uttrycker det, spelar en stor roll i låtskrivandeprocessen. Personlig 

musikalisk smak påverkar vad vi själva anser vara bra eller dåliga melodier. Med Lennart 

Östlund (2019) diskuterade jag ifall välskrivna melodier har en högra musikalisk densitet, 

eller om det är konventioner som vi med historiskt och kulturellt arv lärt oss att kalla 

musikalitet. Enligt min egen analys verkar melodier vara uppbyggda till större del av rytm än 

vad jag först trodde. Detta i symbios med utvalda toner som triggar rätt känslor hos lyssnaren 

samt smakfull repetition verkar ge ett bra utslag för vad vi anser vara bra melodier. Max 

Martin (Gradvall, 2016) uttrycker sig som att melodierna uppstår var som helst, och det är 

först i bearbetandet av det melodiska materialet som den analytiska approachen används. 

Bruce Springsteen (2013) reflekterar i en intervju kring de komponenter som inte går att 

analysera sig fram till i låtskrivande.  

…You know why songs are good is because - it’s like in art and in love - one and one makes three. 
If it makes two; you failed, my friend. You know, if you’re painting and all you got is paint in the 
canvas, you failed… You’ve got to find that third thing that you don’t completely understand but 
that is truly coming up from inside of you; and you can set it anyplace, you can choose any type of 

character, but if you don’t reach down and touch that thing then you’re just not gonna have 
anything to say and it’s not going to feel like it has life and breath in it; you’re not going to create 
something real and it’s not gonna feel authentic. (Springsteen, 2013) 

!  18



Andrea Stolpe (2018), lärare på Berklee är mer konkret i sin förklaring av hur en bra melodi 

skrivs.  

You’ve written songs for high profile artists in the industry. What has the path been for you 
to get to that point in your career? 

Lots of co-writing and daily creative writing. I was told early on that to get better at writing, I’d 

have to write… often. So that’s what I did. And the more I wrote, the better my collaborative 
experiences became. 

What do you do in your songs to keep them interesting? Are you conscious of anything 

specific when you’re writing? 

Contrast. Contrast describes the change we create between sections of the song to keep it 
interesting. This can include starting a section with a new chord, allowing the story to progress, 
starting the chorus with the hook melodically and lyrically, and other such contrasting tools. 

What’s the most important thing to know about writing a strong melody? 

That melodies are built on motifs. A motif is a small musical phrase that repeats throughout the 
section. (Ceseri, 2018) 

För egen del upplever jag att de bästa melodierna skrivs när jag vandrar fritt mellan ett öppet, 

känslomässigt, läge och ett mer analytiskt, konkret, läge. Den kreativa processen börjar i ett 

rus av inspiration och känslor, medan den analytiska approachen sedan används för att förädla 

och polera det som redan är påbörjat, med grunden byggd i ett känslotillstånd. Kombinerat 

med mängdträning och samarbete med andra människor är jag övertygad att de här olika 

komponenterna kan göra oss alla till bättre låtskrivare. Sammanfattningsvis hoppas jag att 

mitt arbete ger samma utfall för läsaren som jag själv önskar av en bra melodi; att åka med på 

en resa och när målet är nått har lyssnaren lärt sig något nytt på vägen. 

Förslag till framtida forskning 

Efter avslutat arbete har jag insett att det finns mycket jag inte hunnit utforska i mitt arbete. 

Till exempel hur olika grupperingar av skalsteg skapar tonförråd som kan ge upphov till olika 

känslotillstånd hos lyssnaren. Vidare har jag heller inte utforskat hur olika tempon och 

ljudbilder påverkar lyssnandet. Det finns många genrer av musik som inte är inkluderade i 

mitt arbete, både inom tonal och atonal musik. Hur melodier uppstår i hjärnan är inte heller 
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utforskat i mitt arbete, jag har istället valt att fokusera på den analytiska processen som en 

låtskrivare kan använda sig av för att förädla och förtydliga en redan komponerad melodi. 

Klangfärger, val av instrument och texter till melodier är också viktiga komponenter i 

låtskrivande som jag gärna skulle se framtida forskning på.  

!  20



Källförteckning/referenser: 
Beethoven, L. (u.å). Fünfte Symphonie. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
Blume, J. (2008). Six Steps to Songwriting Success (2nd ed.). New York: Billboard Books. 
Ceseri, A. (2018). 15 Questions with Multi-Platinum Songwriter, Andrea Stolpe. Hämtad 2019-04-09 

från https://www.successforyoursongs.com/15-questions-with-multi-platinum-songwriter-andrea-
stolpe/ 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row. 
Exponeringseffekten (2018, 5 mars). I Wikipedia. Hämtad 2019-04-06, från https://sv.wikipedia.org/

wiki/Exponeringseffekten 
Falk, C. (2019, 25 mars). Personlig kommunikation. 
Goulding, E. Kotecha, S. Svensson, P. Salmanzadeh, I. Brown, K. Wesley Pentz, T. (2018) Close To 

Me [Recorded by Ellie Goulding] On Close To Me [Spotify]. Santa Monica, California: Interscope. 
Gradvall, J. (2016, 11 februari). Världsexklusiv intervju: Max Martin. DI Weekend. Hämtad från 

https://weekend.di.se/ 
Grande, A. Salmanzadeh, I. Martin, M. Kotecha, S. (2018) No Tears Left To Cry [Recorded by Ariana 

Grande] On Sweetener [Spotify]. New York City, New York: Republic. 
Huron, D. (2006). Are scale degree qualia a consequence of statistical learning?. (The Ohio State 

University, Columbus). Hämtad från https://www.researchgate.net/publication/
238748330_Are_scale_degree_qualia_a_consequence_of_statistical_learning 

Keys, S. (2018). The Craft of Songwriting. Boston: Berklee Press. 
Larson, D. (2019, 13 mars). Personlig kommunikation.  
Laskow, M. (u.å). Diane Warren: Owner Realsongs and Song Writer. Hämtad 2019-05-09 från https://

www.taxi.com/music-business-faq/ar/warren.html 
Perricone, J. (2000). Melody in Songwriting. Boston: Berklee Press. 
Power, J. [JAMESP0WER] (2013, 10 oktober). Bruce Springsteen - One minute of Brilliant 

Songwriting Advice [Video file]. Hämtad från https://m.youtube.com/watch?v=ghFAshWRLec#  
Qualia (2018, 14 oktober). I Wikipedia. Hämtad 2019-04-10, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Qualia 
Whitacre, E. [USIEVENTS] (2014, 20 juni). Creativity and Connection: The Humanism of 

Technology - Eric Whitacre, at USI [Video file]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?
v=4BaF__rxarI 

Östlund, L. (2019, 27 februari). Personlig kommunikation. 

!  21


	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar
	Avgränsningar
	Teori och tidigare forskning
	Metod
	Writing A Capella
	Eget utforskande
	Analysera lyssningsexempel
	Intervjuer
	Litteratur
	Resultat
	Analys
	Intervjuer
	Slutsatser
	Avslutande reflektion
	Förslag till framtida forskning
	Källförteckning/referenser:

