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Inledning 
Sedan många år tillbaka har jag haft ett stort intresse för musikal och jag började ställa mig 

frågan vad det egentligen var som gjorde mig så intresserad av detta. Det som jag kom fram 

till, var just hur musikalartisterna med sin sång fick fram texterna. I musikalgenren är det 

just detta som är kärnan. När jag sedan började på Musikhögskolan i Stockholm har mycket 

handlat om textinterpretation och mitt intresse för text växte.  

Jag började sedan fundera hur man ser på text inom popmusikens värld? Vilken betydelse 

och vilket syfte har texten egentligen i en hitlåt, där mycket handlar om att den ska ”slå 

igenom” och få framgång? Texter brukar ha ett budskap som ska förmedlas och beröra en 

publik, men är det alltid så? 

Jag har själv varit med om musiklärare som har satt igång en sång med sina elever och efter 

ett tag insett vad texten egentligen handlade om, att det var en text som inte var särskilt 

lämplig. Jag ser texten som en ytterligare dimension i musiken som ofta glöms bort. Om vi 

nu som lärare väljer att jobba med så kallade ”hitlåtar”, är det då inte vår uppgift att ha en 

medvetenhet om textens innehåll och funktion i dessa sammanhang? Och att vi inte bör 

glömma att texten också är ett element i musiken. Jag tror på att hjälpa elever redan tidigt 

att utveckla en reflekterande sida, så att de inte bara tar emot allt som spelas på radio och 

som figurerar i media. För den risken kan man se med den kommersiella musiken i och 

med att den finns överallt.  

Att jag har valt just texter i hitlåtar är att människor omringas av dessa låtar och texter 

dagligen, vare sig man vill eller inte. Jag är därför nyfiken på att undersöka detta område. 

Som blivande lärare och sångpedagog kan jag inte undgå att tänka på hur det ser ut i dagens 

skolor, eftersom mycket material som används i klassrummen är taget ur ”hits-böcker”. 

Litteratur och tidigare forskning 
Det finns mycket forskning kring texter, men däremot har jag inte funnit så mycket om just 

låttexter, som är aktuellt för mitt ämnesval. Men jag kommer i min uppsats att använda mig 

av några svenska studier om just låttexter. 

Brolinson och Larsen (1984) har undersökt olika aspekter på text och vokal gestaltning 

inom rocken, mycket för att de själva har sin bakgrund i denna genre. Viktigt är, enligt dem, 

att man studerar texten i dess olika existensformer och att kunna skilja mellan den 

nedskrivna texten, den vokala gestaltningen, den friare gestaltningen, då med tillägg och 

olika utvikningar. De betonar vikten av att kunna se skillnaderna mellan det som 

komponeras som en text och det som vi lyssnare sedan får höra. De menar att uttrycket 

ligger mindre i vad som sägs, utan snarare i hur det sägs. Alltså att språket är mediet och 

soundet är budskapet. (s.99) 
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Vilken betydelse har ord som ”do do do yeah”? Enligt Brolinson & Larsen så är det 

musiken som har tvingat fram och framkallat detta språkbruk. Nonsenstext, som det kallas, 

är något som kan förekomma vid inspelningar då texten inte alltid är färdiggjord, detta 

benämns då som cod lyrics (s.11). Det finns två huvudtyper av melodisk gestaltning, enligt 

författarna, som man inte ska blanda ihop. Den ena är scat-singing och det innebär att man 

använder sig av olika stavelsesammansättningar. Den andra är uppbyggd på bara vokaler, 

som vi kan kalla för wail.  Hur man väljer att utforma dessa nonsensord kan variera, vissa 

har en strukturerad utformning, medan andra är mer improviserade.  

Vi är alla olika och därför ser även på texter på olika sätt. En viss publik har inte fokus på 

texten, flera menar att den inte har någon betydelse. Detta i sin tur betyder inte att 

textinnehållet är helt likgiltigt, skriver författarna (s.16). Om man som lyssnare eller artist 

nu inte ser texten som det viktigaste, så kan man ändå komma fram till att orden i musiken 

är det centrala för populära sångers betydelse. Det säger också mycket om hur orden 

värderas och debatteras i samhället, menar Brolinson och Larsen. 

Ulf Lindberg (1995) har forskat om rockens text. Hans forskning tar upp texten som ett 

material för en röst. Tillsammans med melodi, rytm, sound och sättet en artist väljer att 

framföra sin låt, så kan texten med musiken blir en ljudande enhet. Det finns en viss 

problematik med att skilja texten från musiken då man vill ta reda på dess syfte och 

betydelse. Lindberg ställer frågan hur vanligt det är att utgår från texten i en 

produktionsprocess av en låt. (s.32) 

Den lyriska texten bygger på att förinnerliga världen, medan en rocktext ofta bygger på en 

relation, detta är något som också är mycket typiskt för populärmusiken, menar Lindberg. 

Att läsa en rocktext som poesi kommer leda till att 90 procent av låtarna bli oläsbara, 

eftersom tanken är att dessa ska sjungas. Anledningen till att vi använder ord i musiken är 

därför att den ska kommas ihåg, menar Lindberg. 

Sättet att tolka texter på är också olika i olika genrer. Rocken föredrar artister som präglar 

en text med sin personlighet, i motsats till dansbandsmusik som försöker servera den, 

menar Lindberg (s.63). 

Lars Lilliestam (1998) ställer frågan om en text kan fylla flera funktioner på en gång? Att 

läsa en låttext på ett papper kan se väldigt betydelselöst ut, men frågan är vilken undertext 

den faktiskt har. Det finns exempel på hur nonsensord kan få en poetisk betydelse, skriver 

Lilliestam. Och hur får man då reda på vad orden har för betydelse? Lilliestam använder 

begreppet fonotext och menar att det handlar om hur texten framförs. Nonsenstext går 

kanske inte att urskilja från musiken, det kan bli svårt att då förstå dess syfte, menar 

Lilliestam. Något som inte får glömmas bort är att den betydelse texten har för 

upphovsmännen, kanske inte förmedlar samma känsla till lyssnaren. 

Lilliestam tar också upp vilket språk rocktexter är skrivna på. Här i Sverige är 

huvudspråken svenska och engelska. När han tittar på rocklåtar som har skrivits så är det 

nästan enbart på engelska, enligt Lilliestam (s.160). Varför väljer då många svenskar att 

skriva på engelska? Självklart finns det många orsaker, skriver Lilliestam. Till exempel kan 

tanken vara att artisterna vill slå internationellt och det är då en fördel med ett 
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internationellt gångbart språk. Det kan också vara så att de tycker att det engelska språket 

klingar bättre. Lilliestam hänvisar till Olle Thörnvall som anser att det svenska språket 

saknar den rätta whaojää-klangen (s.166). Om man skriver en text på svenska, går det inte att 

undgå att den blir mer naken för den svenska lyssnaren, menar Lilliestam.  

När texten är semantiskt överordnad innebär det att ordens innebörd har den centrala rollen i 

en låt, till skillnad från en musifierande text som i stället närmar sig ett uppgående i musiken, 

skriver Lilliestam (s.153). 

Trots alla olikheter så kan man se en gemensam linje i populärmusikens texter under 1900-

talet. Det är något som Karin Strand tar upp i sin studie (2003). Hon har lagt sin tonvikt 

på textmotiven i den sentimentala populärsången, de sånger som hon har valt att använda 

är från tre olika artisters repertoarer. Hon utgår inte så mycket efter vem som har skrivit 

låten, utan ifrån artisten som förmedlare, den som förknippas med sången. Strand bygger 

vidare på bland annat Ulf Lindbergs forskning och menar att inom populärsång har 

musiklyriken åtminstone två skilda representationsformer: den som tryckt/nedskriven, 

alltså stum, och den som klingande. Hon ser texten som en del av den musikaliska och 

artistiska kommunikationen. 

Vilken status har orden i musiken? Frågan återkommer här om man egentligen kan skilja 

texten från musiken. Har texten ett eget liv eller lever den endast i symbios med musiken, 

undrar Strand. När man tittar på populärmusiken, så är den nästan uteslutande vokal. Ändå 

kan man fråga sig vilket värde texten egentligen har om man jämför med musiken? 

Musiken har en stor betydelse för texten. Hur den är uppbyggd med olika rytmiska 

sammansättningar medför i sin tur hur olika ord betonas och inte, framhåller Strand. Och 

samma sak gäller för texten som har stor betydelse för musiken och gör den socialt 

användbar. Denna slutsats är något som inte får glömmas bort.  

Strand använder också begreppet fonotext, alltså ordet i ett framträdande (s.72). Enligt 

Strand är den sjungande rösten den avgörande faktorn för en musiktext som litteraturform. 

Denna röst är medräknad i sångens tryckta version: texten är alltid en latent fonotext. Sång 

är idealiserat tal och man ser redan på språkets uppbyggnad att den har mer dramatiska 

drag snarare än lyriska. En text som sjungs säger mycket mer än vad en nedskriven text gör. 

Mycket kan inte formuleras i en nedskriven text. Sången är ett användbart verktyg för att nå 

ut till många människor och att även kunna få dem engagerade.  

Strand hänvisar också till forskning om vilken betydelse ordningen har i en process då en 

text skapas (s.74). Om man tittar på hur ett musikaliskt förlopp skapas, så har ofta varje 

genre en viss ram som de håller sig till, skriver Strand. Och detta gäller oftast för 

textskapande också. Viss text skriver man inte, därför att det skulle stöta sig med den genre 

man rör sig inom (s.67).  

Man kan titta på en text som nedskriven, att då orden inte får någon hjälp av det 

musikaliska förloppet, utan istället får ses som en enskild faktor. Många gånger så kan då 

texten ses som platt och innehållslös. Om man istället talar sångtexten så kan den få att 

annat liv, med hjälp av rösten får texten olika fraseringar. Att istället titta på texten som en 

fonotext, alltså ordet i ett framträdande, ger det en djupare förståelse av ordens innebörd. 
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Här får texten sin egentliga frasering, markeringar som man har tänkt. Att genom ett 

samspel med musiken kunna lyfta fram saker som då inte kommer fram i en nedskriven 

text. Det tillkommer känslor som till exempel ironi och innerlighet, både från den 

sjungande rösten, men också från musiken. En text sänder inte ut samma budskap när den 

framförs av olika personer. Till exempel blir det uppenbara skillnader om det är en kvinna 

eller en man som sjunger. Med orden i fokus tycks det som att olika framföranden 

premierar textens bokstavliga betydelse i olika grad. 

  

För att kort sammanfatta så tar författarna upp hur man ska titta på och förstå skillnaden i 

en låttext när man ser den som nedskriven eller som fonotext, det vill säga texten i ett visst 

framförande. Det kan vara problematiskt att skilja en text från musiken i och med att den 

från början är skriven för att sjungas. Att musikens uppbyggnad har en stor betydelse för 

texten med sina melodier och rytmer blir i sin tur avgörande för hur vissa ord blir betonade 

och inte. Nonsenstexters betydelse och syften går att ta reda på när musiken tillkommer 

och tillsammans blir de en ljudande enhet. När en text är semantiskt överordnad innebär 

det att textens funktion är överordnad i musiken, att orden i sig har en central plats med 

dess mening. Motsatsen är att texten är musifierande och i större utsträckning uppgår i 

musiken. Det är också viktigt att se till språkets betydelse för en text.  

Genom dessa studier har jag fått en större förståelse för hur komplicerat sambandet mellan 

text, musik och framförande är i ett musikstycke. Några mindre arbeten har också indirekt 

med mitt ämnesval att göra. 

Per Eklund (2003) har i sitt examensarbete Hitlåtar – En analys i likheter vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm, valt att analysera fem olika låtar som har varit kommersiellt 

framgångsrika. Detta urval har han gjort genom att se till hur många enheter som sålts i 

Sverige och hur många gånger artisternas låtar har spelats i svensk radio. Det som han ville 

få ut av sin analys var att se om det fanns likheter mellan olika kommersiellt framgångsrika 

låtar. Analysen innehöll frågor som han använde i varje musikexempel. Det viktiga var inte 

att ta fram en formel för framgångsrik musik, utan han har i stället valt att fokusera på 

musikens olika detaljer. Dess intryck som sedan får stor betydelse för till exempel texten. 

Det kom fram många likheter i de analyserade låtarna, men han har ändå hittat en 

huvudpunkt som sticker ut i varje låt. En kort analys gjordes av låtarnas texter och det 

resultat som Eklund kom fram till var att han inte kunde se några likheter. Det som man 

kunde se var att texten är mer eller mindre betydelsefull och att artist och genren spelar stor 

roll för textens innehåll och kvalité.  

Mattias Juelsson (2009) har i sin C-uppsats i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet 

skrivit om Rockens språk – Analyser av tre svenska översättningar av amerikanska rocktexter. Här 

ligger fokuset på att se vad som händer med texterna när man byter språk. Och det som ses 

som ett problem med översättningar, är att det finns med ett visst mått av tolkning och att 

när en artist väljer att översätta en låt så premieras alltid den egna känslan eller tolkningen, 

framför att vara originaltexten trogen.  
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Det kom fram att översättningarna var väldigt olika, men att det ändå finns element i 

texterna som förenar dem. Ett intressant perspektiv i Juelssons uppsats är hur han har valt 

att titta på språkets uppbyggnad och på berättarperspektivet. Detta har en central plats när 

man ska göra en textanalys och kommer även att belysas i min egen undersökning. 

Texten kan alltså uppfattas på olika sätt: som skriven text, som en text framförd och tolkad 

av en sångare och dessutom i hela sitt musikaliska sammanhang, alltså som så kallad 

fonotext. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vilket innehåll och vilken funktion texter kan ha i en 

hitlåt. Jag vill se om man kan skilja text från musik i några hitlåtar och att se vilka olika 

dimensioner en text kan ha i de båda sammanhangen. Jag utgår från följande 

frågeställningar: 

 Hur kan texten uppfattas som nedskriven? 

 Hur uppfattas texten som fonotext, alltså texten i framförandet? 

 Påverkar sångsättet upplevelsen av textens innehåll? 

 Kan man se likheter i hur texterna är gjorda?  

Metod och genomförande 
Min metod är att genom analys kunna jämföra nedskriven text med fonotext. Först 

kommer jag att analysera texten som nedskriven (se bilaga 2-7), och kommer sedan även att 

analysera den som klingande, så kallad fonotext. I analysen kommer jag även titta på hur 

sångsättet påverkar textens ämne.  

Analys-schemat (se bilaga 1) som jag har använt mig av, är utformat kring olika begrepp 

som har funnits med i den litteratur som jag refererat till (se bilaga 1). När jag analyserar 

den nedskrivna texten tittar jag på ämnesval, känslotillstånd, teman, berättarperspektiv, 

vändpunkter, meningarnas uppbyggnad, textrytm och dynamik. Några av dessa begrepp 

finns med i Juelssons studie (2009). Sedan har jag valt att analysera musiken på ett mer 

övergripande sätt.  

I och med att jag inte kan visa upp de klingande exemplen på grund av rättigheter, tycker 

jag att det är viktigt med en utförlig beskrivning av det musikaliska förloppet. Då kan också 

läsaren få en helhetsbild och på så sätt lättare kunna förstå min analys av fonotexten, alltså 

hur uppfattningen av texten i sin tur påverkas av de musikaliska händelserna. Att se om 

texten är semantiskt överordnad eller att den är mer till för musiken – musifierad –- är 

också något som jag tittar på. Begrepp som jag har valt att använda i denna del är tempo, 

tonart, melodi, form, instrumentation och dynamik som beskriver de musikaliska 

kontrasterna. Här har jag Eklunds examensarbete (2003) som förlaga. 
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Klang, volym, register, artikulation, dynamiska förändringar, känslotillstånd, känslor som 

inte kommer fram i nedskriven text, detta är punkter som jag har lagt till. Som sångare tror 

jag att detta har en stor betydelse för hur man uppfattar fonotexten.  

Varje låtanalys avslutas med en summering där jag berör vilken funktion texten har som 

nedskriven och som fonotext, och eventuella skillnader mellan dessa. Jag kommer att bygga 

mina resonemang på en så saklig beskrivning av texterna och fonotexterna som möjligt, 

men är medveten om att min personliga tolkning kommer styra resultaten. 

Jag har börjat varje låtanalys med att titta på texten som nedskriven. Texten är skriven som 

en löpande text, mycket för att kunna tänka bort musiken som jag tidigare har hört och 

istället bara se texten som den är. Nästa steg var att analysera den nedskrivna texten med 

hjälp av analys-schemat (se bilaga 1). Det sista som jag gjorde var att lyssna på låten. 

Lyssningarna blev många, men varierade lite mellan de olika låtarna beroende på hur tydliga 

de var. Några analyspunkter har jag berört mer i vissa låtar än andra. Detta beroende på hur 

mycket jag har kunnat få ut, som också sett lite olika ut. Min egen tolkning finns med i alla 

analyser.  

Jag kommer att analysera sex låtar ur boken Hits 2009 - Årets bästa låtar. Sångspråket 

kommer att vara både på svenska och på engelska. Låtarna som jag valt ut är både ballader 

och up-tempolåtar, framförda av svenska artister både solo och grupp. Dessa representerar 

en bredd inom pop-genren som jag vill åt. De var aktuella 2009 med en hit.  En del av dem 

har deltagit i melodifestival-sammanhang och andra har spelats mycket flitigt på radion. 

Alla dessa har synts i media vilket idag är en stor del av ett artisteri. Artisterna blir 

förebilder för många barn och ungdomar och kanske speciellt i åldern 7-12 år Detta 

låtmaterial kommer med stor sannolikhet att användas i många musiksalar. Jag kommer 

inte kunna dra generella slutsatser genom denna undersökning, utan skulle i så fall behöva 

ett större antal låtar.  

Analys 
Boken jag har valt att använda heter Hits 2009 Årets bästa låtar. Denna bok ingår i en serie 

och en ny förlaga ges ut en gång varje år. Den innehåller 46 låtar med både soloartister och 
grupper, svenska och internationella. Varje låt är förknippad med den artist som sjunger, 

och inte med vilken låtskrivare som har gjort den. Beskrivning av vem som har gjort text 
och musik står skrivet under varje låttitel. Låtarna är utskrivna med text i en enkel notbild 

med ackordanalys. Här finns även med en del bilder på de olika artisterna. Information om 
varför just dessa låtar har hamnat i denna bok har jag inte lyckats få fram, men beror med 

stor sannolikhet på att de har höga försäljningssiffror och legat på olika topplistor.  
 

De låtar som jag har valt är följande: 
 

 Hurtful – Erik Hassle (G. Jonsson, M. Sepehrmanesh, T. Pawlicki)  

Skrivit text & musik ihop. Från albumet: Hassle, spår: 2.  
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 Release me – Agnes (S. Vaughn, A. Hansson, A. Carlsson) 

Skrivit text & musik ihop. Från albumet: Dance Love Pop- The love love love edition. 

Spår: 1. 

 Måndagsbarn – Veronica Maggio (Veronica Maggio, Oskar Linnros)  

Skrivit text & musik ihop. Från albumet: Och vinnaren är. Spår: 8. 

 Moving on - Sarah Dawn Finer (Fredrik Kempe, Sarah Dawn Finer)  

Skrivit text & musik ihop. Från albumet: Moving On. Spår: 4. 

 Gloria – Mando Diao (Björn Dixgård, Gustaf Norén)  

Skrivit text & musik ihop. Från albumet: Give me fire. Spår: 3. 

 Snälla, snälla – Caroline af Ugglas (Caroline af Ugglas, Heinz Liljedahl)  

Text: C. Ugglas, Musik: H. Ugglas. Från albumet: Så gör jag det igen. Spår: 4.  

Det har blivit låtar på svenska och engelska framförda av soloartister och en grupp, med 

schlagerhits och radiohits. Det är en blandning av män och kvinnor.  

Jag kommer först titta på den nedskrivna texten. I den andra delen av analysen kommer jag 

lyssna på låten, göra en övergriplig beskrivning av det musikaliska förloppet och beskriva 

sångarens sångsätt och dess påverkan i hur man kan uppfatta textens innehåll. Jag kommer 

sedan att jämföra de olika låtarna och i varje låt utgå från samma analys-schema (bilaga 1). 

 

Hurtful (G. Jonsson, M. Sepehrmanesh, T. Pawlicki) 

Artist: Erik Hassle 

Genre: Pop 

Nedskriven text: Texten är skriven på engelska (bilaga 2). 

Form: Texten är skriven i tre delar, där en del upprepas tre gånger. Rim förekommer, till 

exempel i den upprepande delen med frasen: ”I was wrong from the start, from the bottom 

of my heart”. 

Man ser en tydlig uppbyggnad i texten med korta meningar med glest mellan orden som 

beskriver hur personen levt och handlat i olika situationer. Varje versdel börjar alltid med: 

”I used to…” Kontentan av verserna kommer i refrängen och meningarna blir nu lite 

längre och mer ordtäta. Refrängen bygger nästan uteslutande på meningar som: ”What I 

did to you was hurtful”, men i sista meningen varieras meningen något: ”What I´m going 

through is hurtful”. Själva ordet hurtful som upprepas ett antal gånger i texten, blir som en 

slags sammanfattning av textens innehåll.  

Textinnehåll: Texten är skriven i jagform riktat till ett ”du”. Ett ”jag” ber ”du” om 

förlåtelse för att ”jag” gjort ”duet” illa. Hela första versen handlar om ett förnekande men i 

refrängen kommer en vändpunkt då allt har uppenbarat sig för jaget i sången. Den 

egentliga sanningen har kommit upp till ytan och är nu ett faktum. Det handlar om att inte 

veta vad man har tills man har förlorat allt. Det enda som går att göra är att ta sig igenom 

den smärta man har utsatt en annan person för, och den smärta man utsatt sig själv för. I 
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den andra versen går det tillbaka till det berättande perspektivet i dåtid. Spelet är nu spelat 

och allt är försent.  

Känslan i sången speglar en ånger. 

Ämnesvalet handlar om hur olika val i livet kan får olika konsekvenser. Man får däremot 

aldrig veta till vem ”jaget” ber om förlåtelse till, det kan vara al lt från till sin mamma eller 

sin stora kärlek. Den slutsats man kan dra är att den svåraste att få förlåtelse av är sig själv.  

 

Musikaliskt förlopp 

Tempo: 118 bpm, snabbt. 

Tonart: Bb-dur 

Form: A B A B B1 B 

Instrumentering och arrangemang: Trummor, elgitarr, bas, synth. Det tillkommer en 

saxofon i slutet som spelar en melodislinga som har funnits med hela låten. Den har då 

legat i bakgrunden i synthen men blir nu mer framträdande. Musiken ligger ganska stilla i 

verserna, men kommer igång med ett groove i refrängerna.  

Dynamiskt sker det inte så stora förändringar. Det är en rytm som ligger i synthen och en 

trumrytm som går hela tiden, som gör att även om det går ner volymmässigt i verserna blir 

det ändå inte så stor skillnad mot refrängerna.  

Ljudbild: Ljudbildsmässigt ligger musiken ganska långt bak i början av låten, sedan tränger 

den längre fram, speciellt på refrängen när elgitarren tillkommer. Musiken får nu en större 

plats, volymnivån ökar och ligger sedan på en hög nivå.  

Rösten ligger långt fram och är väldigt tydlig i verserna. I andra versen och refrängen 

tillkommer det korta fraser med pålagda stämmor, som artisten själv har lagt på. I sticket 

förändras ljudbilden lite, då det läggs på ett reverb som utger en eko-effekt med en slags 

rymdkänsla. Musiken och sången försvinner nu längre bak för en kort stund. 

Helheten låter ganska traditionellt som en up-tempolåt i pop-genren brukar göra, men med 

något utstickande moment som till exempel saxofonens insats. 

Sångsätt: Sångaren sjunger på ett tillbakadraget sätt i början. Han använder sig av knarriga 

ansatser hela låten igenom. I refrängen blir han mycket mer artikulativ när volymen ökar, 

men dynamiken är fortfarande ganska lik. Han har ett typiskt pop-sound när han sjunger 

med tonplacering långt fram. En viss heshet kommer fram ibland som blir en tillfällig 

färgning. 

Textning: I början kommer inte riktigt texten fram i och med att han sjunger lite på ett 

tillbakadraget sätt och att melodin rör sig nedåt. Han börjar varje fras i verserna på ”I”, 

men texten efter det försvinner lite då han tappar textningen.  
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I refrängen blir det en tydlig vändning där han också börjar värdeladda och markera vissa 

ord som: ”I was wrong from the start, from the bottom of my heart I apologize”. Från 

att ha sjungit lite ”släpigt”, så blir han mer rytmisk och artikuleringen mer aktiv. 

Nonsenstext: I ett mellanspel kommer ett kort parti med wail på ordet ”woh” med ett 

pålagt reverb, som skapar en simulering av ett rums efterklang. Detta skapar en sorts 

desperation och blir en övergång till slutdelen. Förutom då använder han det bara på sina 

slutfraseringar. 

Fonotext: Känslan jag får är att sångaren genomsyras av en otrolig ilska, mer än att han 

känner ånger, som jag fick uppfattningen av i den nedskrivna texten. Han är väldigt arg på 

sig själv. I refrängen blir det lite för mycket känslor att kunna hantera, det övergår nästan 

till ett raseriutbrott.  

 

Summering  

Den nedskrivna texten behandlar ett litet område, har en tydlig uppbyggnad av fraser med 

en bra textrytm men som ändå är odynamisk. Fonotexten blir mer levande, då sångsättet 

och musiken påverkar hur orden i texten blir markerade och får en större innebörd. Här 

spelar också musikens dynamik en stor roll som för texten till olika känslotillstånd som inte 

kommer fram lika tydligt i den nedskrivna texten. Funktionen för texten är att få fram en 

viss känsla som finns i en viss handling och med sin textrytm skapa ett flöde framåt. Ämnet 

kan vara aktuellt för många, vilket gör att det blir lättare att känna igen sig och skapa ett 

band till låtens känsla. Texten är viktig för låten på så sätt att den är uppbyggd med en bra 

textrytm som får ett bra flöde. Ordens verkliga innerbörd spelar här inte en sådan stor roll. 

De skulle istället kunna ha en annan betydelse med ändå spegla samma känsla. Det 

viktigaste här är att ha ett starkt ord som är ständigt återkommande och som sammanfattar 

textens handling, i detta fall ordet ”hurtful”. Språkljudet på texten får en betydelse för det 

musikaliska förloppet i refrängen. Då man har valt ord som ligger långt fram i munnen blir 

det mer rytmiskt och percusivt.  

 

Release me (S. Vaughn, A. Hansson, A. Carlsson) 

Artist: Agnes 

Genre: Disco/pop 

Nedskriven text: Texten är skriven på engelska (bilaga 3). 

Form: Formen är uppbyggd på två vers-delar och en refrängdel som upprepas tre gånger 

med någon variation.  

Uppbyggnaden av meningarna är korta och blir som påståenden. Orden är oftast korta med 

hårda konsonanter och vokaler, som också förstärker känslan av bestämdhet. Refrängdelen 

däremot bygger på en upprepning av orden ”release me” som innehåller mjuka 
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konsonanter, dessa ord blir en slags kontenta av textens budskap som helhet. Meningarna 

är ordtäta, speciellt i verserna. I refrängen däremot blir det mer andrum då man använder 

sig av uthållna toner. Språket som används är vardagligt och innehåller nästan inga 

metaforer, förutom en strof i andra versen: ”I could sleep by myself, you would burn me 

alive”. De flesta meningar har en tydlig textrytm, men som ibland bryts med enstaka ord 

och går inte alltid ihop grammatiskt. Texten hamnar i ett slags sinnestillstånd och har ingen 

dynamisk uppbyggnad, den står still. 

Textinnehåll: Texten är skriven i jagform och bygger på spelet mellan ”jag” och ”du”. 

Nästan hela texten är byggd på insikter som ”jaget” har kommit fram till. Den skildrar hur 

en människa har makt över en annan människa. Tiden har bara rullat iväg och till slut 

känner inte personen igen sig själv. Texten beskriver ett förhållande till en annan person 

som har blivit osunt, men nu nått en punkt där man inser att detta är ohållbart. Att ta steget 

till att avsluta denna relation går inte, trots denna insikt. Sedan kommer ett rop på hjälp att: 

”release me”, ”release my body”. 

Ämnet här handlar om olycklig kärlek, med en styrande känsla som hopplöshet och med 

ett tema som berör osund kärlek. En kärlek som man har gett till en annan människa, men 

som sedan har stannat där. Nu finns det ingen kärlek kvar, och absolut inte till ”jaget” själv.  

Texten berättar om ett sinnestillstånd, det blir varken bättre eller sämre, inga vändpunkter. 

 

Musikaliskt förlopp 

Tempo: 128 bpm, snabbt 

Tonart: D moll 

Form: B A B1 A mellanspel B2 

Instrumentering och arrangemang: Låten är väldigt producerad med många effekter och 

pålägg, den använder sig även av programmerade och samplade ljud och instrument. Den 

bygger till stor del på en stråkrytm som är ständigt återkommande.  

Låten har få dynamiska skillnader. Den går ner i volym i outrot där sången nästan blir 

ensam, innan man sedan går över till sista refrängen med full instrumentsättning och 

maxvolym. En typisk danslåt.  

Ljudbild: Musiken ligger långt fram i ljudbilden, speciellt stråket som blir ett slags 

kännetecken för hela låten med sin återkommande rytm. 

Rösten har en central plats i den totala ljudbilden, de har lagt på någon effekt  som gör att 

sången blir lite vassare och tränger igenom den totala ljudbilden. I versen kommer korta 

körpartier som ligger längre bak i ljudbilden, men fortfarande är artistens röst mest 

framträdande. I refrängen tillkommer det en större kör med stämmor och som dubblar 

melodin. 
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Sångsätt: Sångerskan har ett stort register, på orden release me börjar hon sjunga med sitt 

låga register, men skiftar sedan till sitt höga för att sedan växla tillbaka till det låga igen. 

Detta används flitigt i låten och ger en markant effekt. Hon har en hes klang med lite 

vibrato. Ibland har det lagts på en sampling på sången, som är en slags bearbetning av 

ljudet för att det då ska låta på ett speciellt sätt.  

Volymmässigt ligger hon nästan på maximalt hela tiden. Hon kortar orden vilket gör att det 

låter percusivt och blir en effekt till musiken. 

Textning: Hon har en tydlig artikulation som gör att texten kommer fram. Musiken ligger 

på en hög ljudnivå och det är mycket som händer i ljudbilden. Som lyssnare är det därför 

lätt att snabbt tappa fokus på texten. 

I introt kan man höra en antydan på en svaghet då hon sjunger med en svag röst och lite 

”släpigt”. Men det tar inte lång tid innan man kan höra en stark kvinna med självförtroende 

då hon använder sig av textningen, som blir ett dynamiskt verktyg.  

Nonsenstext: Hon använder sig av wail ibland, speciellt i slutet när kören sjunger melodin 

och hon blir allt friare. Detta blir ett verktyg för att kunna höja den musikaliska nivån 

ytterligare ett steg innan slutet och som i sin tur blir en slags stämningsskapare. 

Fonotext: Det centrala temat är kärlek, det är svårt att avgöra om denna kärlek egentligen 

finns, om det är något som måste avslutas eller om det är olycklig kärlek. Sättet som det 

sjungs på gör att jag har svårt att se det som en djup text med en allvarsam handling. 

Texten berör ett faktum att ”befria mig”, men jag får känslan av att det ändå inte har så 

stor betydelse, det finns ingen djupare eftertanke som man såg i den nedskrivna texten.  

 

Summering  

Här talar den nedskrivna och fonotexten emot varandra. Den nedskrivna texten visar på ett 

starkt budskap och använder starka ord som till exempel ”release me”. Den har en bra 

textrytm och använder sig av talspråk som gör att den är lätt att ta till sig. Texten berör ett 

litet område men med mycket upprepning. Fonotexten tillför musiken ett sound, med 

versens hårda konsonanter och med det percusiva sättet som hon sjunger på. Helheten får 

ett ”sväng”. Orden i sig bildar ingen tydlig handling, men sättet på vilket hon sjunger orden 

”release me” skapar en viss känsla När hon ändrar sångsätt blir detta som en kort 

vändpunkt, från svag till stark. Detta visar också på fonetikens betydelse för musiken, att 

man kan välja att ha korta hårda ord eller mjuka beroende på vilken effekt man vil l uppnå. 

Här talar musiken ett språk och ordens betydelse ett annat. Texten här är mer viktig för 

musiken för att få ett bra sound och helhet, valet av handling har inte någon större 

betydelse. 
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Moving on (Fredrik Kempe, Sarah Dawn Finer) 

Artist: Sarah Dawn Finer 

Genre: Pop-ballad 

Nedskriven text: Texten är skriven på engelska (bilaga 4). 

Form: Texten är uppdelad i tre delar. Två av delarna har ett mer berättande perspektiv, 

medan resterande är upprepande delar med kontentan av versernas innehåll.  

Verserna är mycket korta och bygger på olika verb efter varandra som: ”dreaming”, 

”hoping” med mera. Textfraserna är tydligt uppdelade innehållande ett fåtal ord. Orden 

innehåller många mjuka konsonanter som gör att de binds ihop. Detta blir i sin tur en 

stämningsskapare. I refrängerna börjar nästan alla meningar med: ”I will not give in to 

doubt,  I belive it finally ” och så vidare. Språket som används är vardagligt.  

Textinnehåll: Texten är skriven i jagform och riktat till ”jaget” själv. Texten skildrar en 

människas resa genom livet. Det finns många frågor som man länge har försökt få svar på 

och ”jaget” ifråga har jobbat med sig själv för att få perspektiv på saker och ting. Efter flera 

motgångar kommer det fram en stark person, med nytt självförtroende och beslutsamhet. 

Beslutet är taget att nu gå vidare, hur många hinder man än råkar på ska man ta sig igenom 

dem. Det viktiga nu är att man börjar leva för sig själv, för i slutändan kanske man själv är 

den enda som finns kvar att lita på. 

Ämnet här handlar om att få en ökad tro på sig själv och att aldrig ge upp. Efter varje vers 

sker en vändpunk, som sedan mynnar ut i refrängen. 

 

Musikaliskt förlopp 

Tempo: 68 bpm, långsamt. 

Tonart: C-dur 

Form: A B A B C B1 

Instrumentering och arrangemang: Introt börjar med en pianoslinga och en stor stråkmatta 

som ligger i bakgrunden tillsammans med ett slags ”klock-ljud” som tickar, som skulle 

kunna vara en illustration av tiden. Sedan läggs det på andra instrument som trummor och 

bas.  

Man hör de dynamiska skillnaderna, speciellt i början när musiken går från vers till refräng 

och volymnivån inte är så hög. Annars är det nästan full instrumentsättning hela vägen ut 

med hög volym och med en höjning på slutet. I vissa partier tillkommer det kör som ger ett 

tydligt lyft till låten.  

Ljudbild: I första refrängen får musiken en större plats i den totala ljudbilden. Det är en 

trumrytm som återkommer ofta, som också markerar och förtydligar vissa ord som hon 
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sjunger. Det går tillbaka lite i andra versen volymmässigt, men det är fortfarande mycket 

som händer.  

Sången har en central plats i den totala ljudbilden, rösten ligger nära genom hela låten . Vid 

ett parti lägger artisten en stämma på melodin och lite längre fram läggs det på mycket kör 

med stämmor och dubbleringar av melodin. Detta gör att sången blir kraftig och tränger 

fram trots en hög volym på musiken. Det läggs även på en eko-effekt på leadsången vid 

flera tillfällen. 

Låten är ett klassiskt exempel på en pampig pop-ballad.  

Sångsätt: Hon har en väldigt djup röst med ett stort register. I början av låten sjunger hon 

med ett litet ”läckage”, som får en liten viskande känsla. Sedan sjunger hon nästan 

uteslutande med full röst. Hon har tonplaceringen långt fram och rösten övergår ibland till 

att bli lite nasal och får en soulkänsla. Hon har en flexibel röst och gör många dynamiska 

förändringar i låten. 

Textning: Hon sjunger artikulerat så texten kommer fram bra trots att musiken ligger på en 

hög ljudnivå. Sången har en central plats i den totala ljudbilden. 

Nonsenstext: I sticket och övergången till sista refrängen använder hon sig lite av wail. 

Volymen ökar och når nästan sitt klimax. Hon använder sig av ordet ”on” som hon sedan 

gör utsmyckningar på, med en melodisk slinga som rör sig uppåt och som blir en höjning 

över till refrängen. 

Fonotext: Versen ligger i ett lågt läge med ett fåtal ord i varje fras. Melodin rör sig stillsamt 

vilket skapar en drömmande känsla. I refrängen blir budskapet mer bestämt och nästan 

hårt, mycket för att hon ”trycker till” på vissa ord som då blir markerade. Detta gör även 

instrumenten, vissa ord blir på så sätt värdeladdade: ”I´m moving on, and I´m gonna get 

stronger now, and nothing will break me down” och så vidare. Refrängdelen går upp i ett 

högre register och volymen ökar. 

Sången genomsyras av en bestämdhet rakt igenom hela texten, att tro på sig själv precis 

som den nedskrivna texten också förmedlar.  

 

Summering  

Som nedskriven har texten en förmedlande funktion av en handling som berör ett litet 

område. Orden har ett mjukt språkljud innehållande många mjuka vokaler och 

konsonanter. Berättelsen förmedlar en ödmjuk känsla. Varje stavelse har en mening och är 

inte bara utfyllnad. Fonotexten har också en förmedlande funktion men på ett annat sätt. 

Hon sjunger på ett bestämt sätt och markerar orden tydligt, vilket även musiken gör. Detta 

skapar en annan slags känsla av handlingen. Musiken hjälper upp texten mycket med sina 

rytmiska inslag, som blir en förstärkning av ordens innehåll. Klockans tic-tac i början kan 

vara en symbolik för tiden, som passar ihop med låtens titel: ”Moving on”. Här lever text 
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och musik i symbios med varandra, texten här är viktig och skulle inte kunna bytas ut. Text 

och musik är väl genomarbetad som en helhet och som tillsammans har något att berätta.  

 

Måndagsbarn (Veronica Maggio, Oskar Linnros) 

Artist: Veronica Maggio 

Genre: Pop 

Nedskriven Text: Texten är skriven på svenska (bilaga 5). 

Form: Texten är uppbyggd som två versdelar, en mellandel och refrängdelen som upprepas 

tre gånger. 

Meningarna är korta men ordtäta, i versen är det konstaterade meningar och påstående och 

i refrängerna går det över till att vara frågor. Den har ingen tydlig textrytm utan är istället 

hackig. Ibland går inte meningarna ihop grammatiskt som t ex: ”För dig är det alltid helg, 

och helgen måste….Eh”. Det blir mer ord som är staplade på varandra. Låten använder sig 

nästan enbart av enstaviga och tvåstaviga ord. 

Texten har mycket talspråk, som ”sen”, ”de´”. Även en liknelse som: ”femhundra skjuter 

upp problemet”, som syftar på alkohol som dämpar problemen, ångesten, skulden.  

Textinnehåll: Texten är skriven i jagform och handlar om ”jaget” som heter Veronica och 

som syftar på artistens riktiga namn. Hon lever livet genom att festa och ha kul, att vara ute 

nätterna långa och med hjälp av några drinkar glömma bort problemen för en stund. 

Egentligen vill hon vara någon annanstans än att sitta där på krogen och trängas en lördag 

klockan fem på morgonen, men ett ställe som hon inte vill till är hem. Det som väntar där 

är en besviken och en orolig mamma. En mamma som ser sin dotter försvinna längre och 

längre bort och som börjar förlora sitt fotfäste. Trots en mors omtanke så orkar inte 

Veronica höra på detta tjat. Egentligen spelar det ingen roll, för alla har fått nog ändå, ingen 

orkar bry sig längre så varför ska jag göra det då?  

Texten genompräglas av en sorgsen känsla, lite tragisk. Ämnet visar på en självinsikt som 

börjar tränga sig längre fram, att se svårigheterna med att bara leva här och nu. Det kan visa 

på ett uppror mot sina föräldrar men som har gått lite för långt. Känslan tyder på en 

besvikelse på sig själv för att inte ha nått upp till förväntningarna.  

Först berättar Veronica hur situationen ser ut och citerar även sin mamma med frågor som: 

Vad har du gjort av dig, för dig, med dig själv? Det är svårt att veta känslan på citaten som hon 

gör från mamman, om det är en allvarsam ton, eller om det görs med ironi.  

 

 

 



16 
 

Musikaliskt förlopp 

Tempo: 125 bpm, snabbt. 

Tonart: Am 

Form: Intro A B A B1 C B2 

Instrumentering och arrangemang: De vanliga bandinstrumenten används och ibland 

tillkommer det stråk. Hela låten igenom bygger på att den är väldigt rytmisk, den använder 

sig av körstämmor som svarar leadsången. Det finns med en kort melodislinga som ligger i 

orgeln och som upprepas ett flertal gånger. Detta visar på ett bra samspel mellan musik och 

sång.  

Vissa partier kan låta jämntjockt. Ibland använder låten dock sig mycket av de dynamiska 

verktygen som att gå ner i volym, lägga till/dra ifrån instrument och ändra karaktär på 

sticket som ligger relativt stilla. 

Ljudbild: I första versen har musiken en blygsam roll som ligger i bakgrunden och kompar. 

Den tränger sedan längre fram och får en allt viktigare roll.  

Sången ligger långt fram i ljudbilden från början till slut. Det läggs på körstämmor redan 

från början med korta insatser både på stavelser som ”oh”, och sedan med text.  

Sångsätt: Hon sjunger med en tonplacering långt fram och är väldigt rytmisk, detta blir i sin 

tur lite hackigt. Hon har en lätt röst och använder knappt något vibrato. Låtens tonmaterial 

har ett litet omfång, röstmässigt når hon aldrig sitt klimax. Sångsättet liknar talet, en 

konversation med sig själv eller med någon. Sången gör inte några tydliga dynamiska 

förändringar från vers till refrängdel. Den ligger på en jämn ljudnivå och inga tydl iga 

värdeladdningar av ord framträder. 

Textning: Melodin i versen ligger i vårt talregister som gör att när hon sjunger blir hon 

väldigt artikulativ, texten kommer fram tydligt och liknar talet. Det blir inga tydliga fraser 

eller en linje genom texten, utan mest enstaka ord som kommer fram.  

Nonsenstext: Mellan flera textfraser använder hon sig av nonsens-text som: ”oh”, ”Mm”. 

Här blir det en sorts utfyllnadseffekt innan nästa textfras ska ta vid. Kören använder sig 

också utav nonsensord. 

Fonotext: Sångens känslotillstånd känns nonchalant och likgiltigt. Sättet låtens ”jag” tänker 

på kan kännas omoget, kanske vill det peka på att personen det handlar om inte är så 

gammal. Trots att det kommer fram flera konstaterande i texten med tyngre innebörd, så 

kommer det aldrig till någon riktig vändpunkt. Man nöjer sig bara med hur läget är. När 

hon citerar sin mamma låter hon lite nonchalant och de orden som mamman säger verkar 

inte betyda något speciellt för henne. Hon är odynamisk i sitt sångsätt och detta gör att 

texten aldrig riktigt går framåt. 
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Summering  

Den nedskriva texten saknar en textrytm och en tydlig linje genom fraserna. Detta följs av 

en osammanhängande handling med meningar som mer liknar ett vardagstal. Fonotexten 

blir mer levande. Många av orden används inte i första hand för att nå fram med en 

handlig, utan de passar istället rytmiskt in i musiken. Här har handlingen kommit i andra 

hand, men låten har en bra balans mellan text och musik i den totala ljudbilden. Med 

många upprepningar av refrängtexten gör att den lätt känns igen och på så sätt även lätt att 

lära sig. Textens verkliga innerbörd har inte en stor betydelse. Däremot valet av vilka ord 

som används känns genomarbetat. Användningen av nästan bara enstaviga och tvåstaviga 

ord får en betydande roll när man vill åt det rytmiska. Detta är ett exempel på en text som 

är musifierande, alltså att vara till för musiken. Att tillsammans skapa ett speciellt sound 

som kommer till först när texten och musiken lever i symbios med varandra.  

 

Gloria (Björn Dixgård, Gustaf Norén) 

Grupp: Mando Diao 

Genre: Pop/Rock 

Nedskriven text: Texten är skriven på engelska (bilaga 6). 

Form: Formen är uppbyggd med två versdelar och en refrängdel som upprepas två gånger.  

Den har en tydlig textrytm och bygger på många påstående som läggs fram. Meningarna är 

ordtäta och lite längre och artisten använder sig av en del liknelser till exempel ”watching 

you from heaven’s gate”, som kan ha betydelsen att personen i fråga är död; eller ”being 

the lowest cat on earth”, som refererar till status. I refrängen blir fraserna ganska korta och 

förutsägbara med tydligt uppdelade textfraser. I andra versen börjar flera fraser med ordet 

”tired”. Språket som används är vardagligt och kan liknas vid en konversation mellan två 

personer. 

Textinnehåll: Texten handlar om en kvinna vid namn Gloria som inte har levt ett enkelt liv. 

Hon har gett upp livsgnistan. En tolkning av texten är att hon har valt att lämna allt på 

denna jord genom exempelvis självmord eller en naturlig död. Det kan också visa på att 

hon är en förlorad själ och att hur mycket hjälp hon än erbjuds så är hon bortom allt hopp. 

Det är nu slut på problemen som snurrar runt i hennes huvud och alla lögner som hon har 

fått stå ut med. Hennes status ligger på botten och jämförs i låten med en katts. Hela första 

versen handlar om denna kvinna och hennes känslor som beskrivs enligt ovan. I andra 

versen så beskrivs känslorna ur en annans persons perspektiv och dennes relation till 

Gloria.  

Känslan som genomsyrar texten är tragisk, som kan vara en konsekvens av olycklig kärlek 

till en annan människa eller sig själv. Detta kan man se som det centrala temat i den här 

texten. 

 



18 
 

Musikaliskt förlopp 

Tempo: 133 bpm, snabbt. 

Tonart: Bm 

Form: Intro A B A B B  

Instrumentering och arrangemang: Låten börjar med ett intro, där elgitarren ligger på 

tydliga fjärdedelar som är konsekvent genom hela låten. Det tillför i sin tur ett groove och 

blir ett kännetecken. Trummorna och basen har mycket tydliga och rörliga rytmer. Det är 

en gitarrbaserad låt och bandet tar vara på sina resurser då de lägger på en del körstämmor. 

De har också valt att förstärka soundet med stråk som ligger i bakgrunden. 

Det blir en dynamisk skillnad, som sticker ut innan sista refrängen, när bandet drar ner 

tempot betydligt, som gör att rytmerna i de olika instrumenten uppfattas som 

spanskinfluerade tongångar. 

Ljudbild: Musiken har en central plats i den totala ljudbilden och ligger på en hög 

volymnivå. Musikaliskt så är det många saker som pågår samtidigt, och ibland känns det 

bara som en enda stor ljudbild och det är svårt att urskilja de olika insatserna. 

Rösten ligger nära när man lyssnar till låten. I bakgrunden läggs det på körstämmor, som är 

svåra att urskilja, de smälter i stället in i den totala ljudbilden. 

Låten är en typisk gitarrbaserad up-tempolåt. 

Sångsätt: Leadsångaren i bandet har en röst som är lite raspig och har en tendens att låta 

hes. Rösten är ett av sångarens kännetecken och kan även i vissa partier låta lite forcerad. 

Han sjunger ganska rytmiskt men ändå lite släpigt och slarvigt. Själva ljudmixen har en 

betydande roll för soundet. 

Volymmässigt ligger sångaren i huvudsak på samma nivå hela låten igenom och är ganska 

odynamisk. Det är svårt att sätta några direkta känslor på det han sjunger, mycket på grund 

av att han sjunger så jämnt och det sker inga direkta vändpunkter. 

Textning: I verserna kan det vara lite svårt att höra texten för han är inte så artikulerad, 

men i refrängen ligger betoningen på ”Gloria”, av den anledningen förstår man att det är 

om henne han sjunger. En del instrument ligger i samma register, som också gör att sången 

ibland försvinner in i den totala ljudbilden.  

Nonsenstext: Introt börjar med att sångaren sjunger nonsensord på ”hap” och gör dessa 

rytmiskt korta. Vid övergången till andra versen och i mellanspelen blir han mer fri och 

wailar på ordet ”no”, som här kan liknas vid ett rop eller skrik. Tillsammans med hans 

raspiga röst skapas en känsla som kan upplevas som hysterisk. 

Fonotext: Det är svårt att få en direkt känsla för texten. Men sångaren sätt att framföra den 

på skapar en känsla av likgiltighet med en desperat underton. Fonotexten drar mer åt det 

allvarsamma hållet, som även den nedskrivna texten gör.  
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Summering  

Texten liknar en konversation och som nedskriven är det svårt att förstå handlingen och 

skapa sig en känsla för innehållet. Orsaken till detta är att man kastas in i ett sammanhang 

utan att ha någon förförståelse till handlingen. Fonotexten för fram en känsla av likgiltighet 

som mycket beror på sångsättet och att sångaren inte artikulerar. Texten i sig har en tydlig 

rytm och det har den även som fonotext. Funktionellt är texten mer musifierande än 

berättande. Den speciella rösten tillför ett bra sound till musiken, där textens innebörd inte 

har en viktig funktion. Här är fonetiken viktig, hur man säger orden får en betydelse för 

vilken känsla man vill nå ut med. Den likgiltighet som kommer fram, kommer ur sättet 

texten sjungs och orden betonas. 

 

Snälla, snälla (Caroline af Ugglas, Heinz Liljedahl) 

Artist: Caroline af Ugglas 

Genre: Pop med en blueskaraktär 

Nedskriven text: Texten är skriven på svenska (bilaga 7). 

Form: Formmässigt är texten skriven som två versdelar och en refrängdel som upprepas 

två gånger. 

I den här låten är texten skriven med talspråk och bygger på flera upprepningar av både 

enstaka ord och korta meningar. I verserna är det väldigt glest mellan orden, men det blir 

mer ordtätt i refrängen. Texten har ingen tydlig rytm utan blir hackig och upplevs som 

osammanhängande. I nedskriven form blir texten odynamisk och trots att man ganska fort 

förstår handlingen berör den ett litet område. Då texten innehåller flera upprepningar så 

kommer handlingen inte vidare, utan behåller samma beröringspunkter låten igenom.  

Textinnehåll: Texten är skriven i jagform som här skildrar ett otrohetsdrama. Den beskriver 

hur ”jaget” ser sin man gå sin väg, och slutsatsen dras att det är till en annan kvinna. 

”Jaget” bönar och ber sin man att stanna. Flera frågeställningar kommer upp som belyser 

varför det blev som det blev. Rädslan för att bli kvar ensam är stor. Den första tanken som 

dyker upp är: ”vad jag har gjort för fel?” Skulden faller, som så ofta i liknande fall på offret. 

Det är möjligt att texten speglar kvinnans känslor och inte har nått det verbala stadiet. 

Ämnet visar på olycklig kärlek som i sin tur genomsyras av känslor som ilska och sorg. Att 

behöva be på sina bara knän till en man att stanna kvar, är att sjunka lågt för denna person. 

Detta blir också en slags ilska och besvikelse: hur försvann mannens känslor när kvinnas 

känslor finns kvar? Texten växlar konstant mellan dessa två känslotillstånd.  
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Musikaliskt förlopp 

Tempo: 50 bpm, långsamt. 

Tonart: Eb-dur 

Form: B A B1 A 

Instrumentering och arrangemang: Musiken är här ganska sparsmakad. Introt bygger på 

pianostämman som ligger i ett högt register och spelar brutna ackord på åttondelar, något 

som även fortsätter in på första versen. Detta blir en stämningsskapare och låter lite 

änglalikt. Man använder också instrument som trummor, bas och gitarr. Kompet som 

helhet är ganska stilla och har inte särskilt rörliga stämmor. I vissa partier ingår 

blåsinstrument med korta insatser som förstärker vissa ord i texten som till exempel ”till en 

annan kvinna”. 

Instrumenten spelar korta och rytmiska inslag i versen och ändrar därmed karaktär i 

jämförelse med refrängen. Annars sker det få dynamiska skillnader. 

Ljudbild: Musiken ligger ganska långt bak i själva ljudbilden, men kommer fram mer när 

sången ökar i vissa partier. Helheten har en medelstark volym. 

I lyssningen ligger rösten nära, på en ganska hög volym om man jämför med musiken. Den 

typ av röst som sångerskan har är vass och hjälper till att sticka ut i den totala ljudbilden. 

Man använder sig inte av några körstämmor eller några avvikande effekter.  

Helheten av låten har en karaktär av blues. 

Sångsätt: Röstmässigt sticker sångerskan ut och kan liknas vid artister som exempelvis Janis 

Joplin. Sångsättet är bitvis artikulativt och kan under dessa stycken uppfattas mer som tal 

än sång. Sångerskans röst har en heshet och hon använder sig ofta av knarriga ansatser. 

Hon har en klagande ton, som gör att det ibland låter lite forcerat när hon sjunger. 

Omfånget är inte så stort, men varje ton och ord har en viktig betydelse. Hon har inte 

någon flexibel röst utan en osäkerhet tränger sig ibland fram. Här ligger inte fokus på 

någon finsång, det handlar snarare om att nå ut med textens innerbörd.  

Textning: Hon artikulerar tydligt så texten kommer fram bra och har en central plats i den 

totala ljudbilden. Hon sjunger med Stockholmsdialekt, som speciellt kommer fram på vissa 

ord.  

Nonsenstext: Hon använder sig inte av wail eller nonsenstext. 

Fonotext: Här kommer en kvinnas osäkerhet och rädsla fram. Det viktigaste nu är att få sin 

älskade att stanna, inget annat spelar någon roll. Denna känsla är genomgående. Att texten 

är skriven på svenska gör den mer naken och det behöver inte några förklaringar och 

beskrivningar för att nå ut med budskapet. Varje ord talar för sig själv, som den nedskrivna 

texten också gör. Men här får texten hjälp av musiken att lyftas fram ytterligare. Det tar inte 

lång tid innan man förstår låtens uppbyggnad och helhet. Låten är ganska odynamisk och 

det sker inte några tydliga vändpunkter. 



21 
 

Summering  

I den här låten har man anammat uttrycket ”less is more”. Både som nedskriven och som 

fonotext används lite av allt. Texten är semantiskt överordnad och begreppet kompband 

kommer till sin rätt. Funktionellt sett är texten till för att förmedla en speciell känsla till 

skillnad från en lång berättelse med många detaljer. Den starka känslan av något som ingen 

människa vill vara med om är det väsentliga. Detta förstärks av musiken som ligger i 

bakgrunden och ger sången och texten en central plats. I några korta partier hjälper vissa 

instrument upp texten med att vara med och markera ord, som leder till att dessa blir extra 

värdeladdade. Texten som nedskriven fungerar mindre bra. Mycket på grund av 

upprepningar av ordet ”snälla” som gör att flera andra ord tappar sin betydelse och kraft. 

Man får inget sammanhang. Som fonotext känns det mer levande trots att den är rätt 

odynamisk. Det är sällan som en sångtext får en sådan stor plats i en låt som i just det här 

fallet. Fokus går till texten och inte till musiken som det ofta annars gör. Texten är viktig 

och varje ord har en betydelse för den totala känslan som ska förmedlas. 

Slutsats 
I de flesta fall så uppfattar jag den nedskrivna texten som ganska livlös. Handlingen rör sig 

kring ett litet ämnesområde och har ingen tydlig början eller slut. Vissa texter har en 

djupare innerbörd än andra. Meningarna är korta och kan många gånger liknas vid 

påståenden. Kontentan av verserna kommer i refrängerna. Det sker många upprepningar 

av ord och fraser. Nästan alla texter använder sig av ”berättarjag”, med något undantag. 

Det sker få vändpunkter och texterna är på så vis odynamiska. Många av texterna 

innehåller grammatiska fel. Några använder sig av rim, som leder till att de texterna får ett 

bra flyt. Låten Måndagsbarn är ett exempel på en orimmad text. II stället består texten utav 

korta ord innehållande få stavelser, och texten kan uppfattas som hackig. 

Den nedskrivna texten sammanfattar oftast en känsla. Beroende på vilka ord man valt att 

använda, med mjuka eller hårda konsonanter eller vokaler, får läsaren olika intryck av 

texten. Alla texter har använt sig av talspråket och blir på så sätt lätta att förstå.  

Fonotexten blir mer levande, det sker fler vändpunkter och den får en större dynamisk 

variation. Vilken funktion texten har som fonotext är ganska lika i alla låtar, med vissa 

undantag. Texterna är oftast musifierande, alltså är till för musiken som till exempel i 

låtarna Hurtful och Gloria. I de flesta fall har inte ordens verkliga innebörd någon större 

betydelse, utan det viktiga är hur orden låter till musiken, att passa in i ett visst sound. Ett 

undantag kan jag se i låten Snälla, snälla, då ordens innerbörd har en central plats och 

textfunktionen blir semantisk. I flera exempel blir texten som ett rytmiskt instrument och 

orden kan då vara korta och hårda. Orden här blir mer levande med hjälp av musiken, som 

tillsammans med sången förstärker orden, genom att instrumenten är med och markerar 

vissa ord. Dessa ord får en större betydelse. Det förekommer också att texten försvinner in 

i den totala ljudbilden, då musiken har en hög volym och sångaren textar dåligt.  

Men man ser även exempel på där text och musik lever i symbios med varandra, att texten 

tillför musiken saker och musiken förstärker texten. Texten är oftast viktig, men oftast inte 
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på grund av  ordens innerbörd, utan mer hur de låter och vilket sound de tillför. Man ser på 

så vis många likheter vilken funktion texterna fyller i de hitlåtar jag valt.  

Sångsättet visade sig ha en stor påverkan på hur man uppfattar fonotextens innehåll. 

Genom att artisterna kan välja att sjunga på olika sätt, till exempel på ett hårt eller mjukt 

sätt, starkt eller svagt, får texten olika innebörder. En ökad volym vid vissa partier gör att 

texten där känns mer viktig. Detta kan man se i låten Moving On, då både artisten och 

instrumenten tydligt markerar vissa ord till exempel som: ”I´m moving on, and I´m gonna 

get stronger now, and nothing will break me down” som då lyfts fram. Trots att alla 

artister i min undersökning sjunger i pop-genren så sticker ändå varje röst ut på något sätt, 

alla har sitt kännetecken.  

Man kunde se många likheter i hur texterna är gjorda. Formen är oftast uppbyggd i två 

delar med lite olika variationer som till exempel Hurtful, vissa hade även tre delar som låten 

Release me. Ämnesvalen i alla låtar har grunden i olycklig kärlek på något sätt, och är riktade 

till olika ”du”, till en pojkvän eller till sig själv till exempel. De rör sig inom ett litet 

handlingsområde, inga längre berättande texter.  

När det gäller tempo och tonart ser man inga likheter mellan låtarna. Alla använder sig av 

de vanliga bandinstrumenten som trummor, bas, elgitarr, piano, synth. Flera använder sig 

också av stråk- och blåsinstrument. De dynamiska verktygen används mer eller mindre i 

alla låtar. I den totala ljudbilden har musiken en hög volym med något undantag, men 

sången har också en central plats i alla låtar.  

Diskussion 
Problematiken här är att göra rätt urval som ger ett säkert resultat. Jag valde att använda 

mig av boken Hits 2009 – Årets bästa låtar, för att jag vet att dessa böcker förekommer ute i 

skolorna. Problemet med dessa böcker är att det inte här inte bara finns en sorts genre, 

utan att det istället är ganska blandat även om det flesta av låtarna är pop-relaterade. Pop 

här är ett samlingsnamn för musik som vänder sig till en bred publik och låtarna är gjorda 

för att bli hits. Den innehåller både soloartister, grupper, svenska som internationella. Detta 

kan föra med sig att det är svårt att få en helt rättvis bild. Jag analyserade sex låtar, där 

skulle det kanske också behövts vara fler för att kunna ge en helt sann bild och få en högre 

validitet. Till exempel tror jag att det skulle bli skillnader i resultat om jag istället för 

svenska artister valt att analysera internationella artisters texter.  

I mina textanalyser utgår jag ju från mina egna intryck, även om jag så mycket som möjligt 

har försökt att vara saklig, så blir det mina tolkningar. En annan metod skulle kunna ha 

varit att personer utifrån skulle ha fått titta på samma texter som jag hade analyserat och se 

hur olika tolkningarna skulle se ut.  

Något som jag tyckte var svårt i min undersökning var när man skulle analysera den 

nedskrivna texten och då helt tänka bort musiken som man lätt hör inom sig. Alla de låtar 

jag valt var ju välkända för mig från början. Men detta var även en intressant iakttagelse när 

man tänker på vad svårt det är många gånger att göra en låt till sin egen. Att tänka bort 



23 
 

artistens klingande version som man har i huvudet. Detta är ett problem som jag tror att 

man ska vara medveten om när man jobbar med barn och ungdomar som har artister som 

sina förebilder. Att hitta sätt att kunna se en låt neutralt, om det går. Sedan måste man ändå 

komma ihåg att en sångtext är från början skriven för att den ska kunna sjungas, att det är 

känslor som till exempel ironi och innerlighet som försvinner i den nedskrivna texten, 

vilket Karin Strand (2003) tar upp i sin avhandling. Men jag tror inte att man förlorar något 

på att ändå kan börja med att läsa texten som nedskriven, utan som jag har nämnt ovan 

istället kanske vinner något på det. Att varje person istället får skapa sig sina egna känslor 

och inte ta över en artists tolkning. 

För att undvika detta så var det en stor hjälp för mig att se den nedskrivna texten som en 

löpande text. För att kunna göra låten till sin egen, kan det vara lättare att först ta sig an 

texten som nedskriven först och bara låta orden tala sitt språk, visa på vilken textrytm den 

har och fraseringar som kommer fram när man läser den.  

Fonotexten visade sig vara mer levande, mycket var för att man fick se textens egentliga 

funktion. Musiken förstärkte orden på olika sätt och texten blev mer dynamiskt levande. 

När musiken lades på kunde också en texts innebörd bli annorlunda. Detta var något som 

jag såg i mina analyser. Från början kunde jag tycka att flera texter hade en djup innebörd, 

men som försvann när musiken kom till. Det som jag då funderar över är hur mycket man 

egentligen jobbar för att få ihop ett samspel mellan en text och musiken, eller om man bara 

ser det som två skilda saker?  

Det viktigaste som kom ut av min undersökning var just hur man på olika sätt kan titta på 

en text. Som Brolinson och Larsen (1984) tar upp i sin forskning; att skilja mellan den 

nedskrivna texten, den vokala gestaltningen och den friare gestaltningen. Innan har jag 

oftast sett på texten och haft förväntningar på att den ska ha en djup och fin berättelse, om 

inte så är den inte mycket att ha. Här har man missat en texts olika dimensioner, tror jag. 

Att valet av ord kan bygga på så mycket, beroende på vad man vill nå. Är syftet att man vill 

ha en höjdton med bra tryck och volym på, så väljer man oftast ett ord som är lätt att 

sjunga på i det registret, här kanske ordets verkliga betydelse inte har en sådan stor 

betydelse. Idag tycker jag att man ser många artister som verkar vara med i en 

”höjdtävling”. Det som man vill är att publiken ska komma ihåg hur man kunde briljera 

med höga toner, då ser man också att ordens innehåll inte har en central plats. Jag tror att 

detta kommer bli allt vanligare fenomen. Det visar också på att det finns många olika sätt 

att framföra en text på och att syftet varierar. Något som blev tydligt i mitt arbete var just 

att ordens egentliga mening och innehåll inte hade en sådan stor betydelse i denna typ av 

låtar, men texten var viktig på andra sätt. I varje låt som jag analyserade var texten en viktig 

del. 

På samma sätt som jag har tittat på vilken skillnad det blir på texten som nedskriven och 

som fonotext, är en intressant tanke att se vilka skillnader det blir om en kille sjunger en 

text som annars framförs av en tjej. Får fonotexten samma innerbörd? Vilken betydelse har 

framträdandet för textens innehåll och kan det vara så att orden får en annan betydelse om 

man skulle arrangera om de låtar jag analyserat nu?  
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Flera forskare som till exempel Ulf Lindberg (1995) med flera ser att det är en fara att skilja 

texten från musiken när man ska titta på en sångtexts syfte. Genom mitt arbete har jag 

kommit fram till att det är bra att kunna göra det ibland. Även fast den nedskrivna texten 

såg ganska platt ut och innehållslös, så kommer det ändå fram en känsla. Bra att då veta att 

det är denna känsla som sedan ska förstärkas när musiken läggs på, och som då övergår till 

att bli fonotext.  

I pedagogiskt syfte tror jag att detta är ett väldigt viktigt område att beröra. Samma sak som 

att eleverna i musikundervisningen får lära sig hur olika genrer låter och hur de ska spelas 

tror jag att man ska titta på texten på samma sätt. Som i mitt arbete, kunna lära eleverna att 

se en texts olika funktioner. Karin Strand (2003) menar i sin tur att texten har en stor 

betydelse för musiken och gör den socialt användbar. Detta är ytterligare en sak som visar 

att texten är viktig. Då tycker jag att man ser betydelsen av att faktiskt ta reda på vilken 

funktion en text har. Kanske är det först då man kan nå ut till en publik. Jag tror att det 

sättet jag har analyserat hitlåtar på går att använda på andra genrer också, men där resultatet 

säkert blir annorlunda. Det kom fram att sångsättet här hade en betydelse för texten, att på 

detta sätt få eleverna att se hur alla parametrar bidrar till att få en bra musikalisk helhet, där 

alla insatser har samma värde. Som jag skrev i min bakgrund, att på detta sätt utveckla en 

mer reflekterande sida hos eleverna. Ordet som idag har en stark påverkan på oss 

människor, att då istället få en medvetenhet hur man kan se på ett ord på olika sätt.  

Något som jag inte har tittat på men som skulle vara intressant är hur mycket textens 

innehåll hör ihop med artistens image. Om man kan se att de artister som är lite äldre och 

riktar sig till en mognare publik kanske har texter med en djupare handling och innebörd. 

Medan en yngre artist kanske har andra typer av texter som då riktar sig mot en annan sorts 

publik. Det är intressant att se till hela artisteriet och inte bara till vissa delar. 

Mitt syfte var att undersöka vilket innehåll och vilken funktion texter kan ha i en hitlåt. Jag 

tycker att jag fick svar på dessa frågor, även om det inte bara fanns ett svar. Lars Lilliestam 

(1998) ställer ju frågan i sin forskning om en text kan fylla flera funktioner på en gång. Det 

tycker jag visade sig i min undersökning att den kan göra. Resultatet visade ett för mig nytt 

sätt att se en text på som jag tycker är värdefull. Det som kom fram var just att texterna 

ofta är musifierande, alltså att orden är till för musiken och att man då kan se rösten som 

ett percusivt instrument. Och istället för att nå ut med en berättelse kan syftet med texten 

vara att nå ut med en viss känsla, vara en slags stämningsskapare. 

Trots att jag kunde se många likheter i texternas utformning, så hade ändå alla ett eget 

kännetecken när man såg dem som fonotexter. Här spelade sångsättet en stor roll. Alla har 

sin unika röst och sätter på så sätt sin prägel på texten.  

För vidare forskning skulle jag tycka det skulle vara intressant att undersöka hur en process 

går till när man skriver en hitlåt, genom intervju och observation med låtskrivare. Hur 

medvetet man skriver en text och vilka faktorer som spelar in.  
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Musikinspelningar 
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Island Music AB, Artist company.) Spår: 1 
 

Artist: Sarah Dawn Finer. Album: Moving On (2009, Roxy recordings King Island Music 

AB.) Spår: 4. 

Artist: Veronica Maggio. Album: Och vinnaren är (2008, Universal.). Spår: 8. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Analys-schema 
 

Nedskriven text:  

 Sångspråk 

 Textens handling, berättelse, ”berättarjag”. 

 Ämnesval 

 Textens dynamik 

 Teman 

 Känslotillstånd 

 Vändpunkter 

 Meningarnas uppbyggnad, långa, korta, ordtäta, grammatiskt korrekt? 

 Textens form: rimmar, återkommande. 

Musikaliskt förlopp: 

 Form 

 Tonart 

 Tempo 

 Överblick över instrumenteringen 

 Dynamiska förändringar 

 Något ”utstickande”? 

 Ljudbilden 

 Spänningsmoment, förstärker texten 

 Helhet 

 Utfyllnader, nonsens? Wail? 

Artistens sångsätt: 

 Klang (lätt, läckig, hes, forcerad, avspänd, knarrar m.m.) 

 Volym 

 Register 

 Artikulativ (textar) 

 Dynamiska variationer (flexibel, statisk) 

 Känslotillstånd (glad, ledsen, aggressiv osv.) 

 Känslor som inte kommer fram i en nedskriven text.  

Summering: Textens funktion som nedskriven och som fonotext, skillnader? 

Är texten viktig? 
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Bilaga 2: Hurtful 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid.129) 

I Used to laugh it off, I used look the other way. I used to save them troubles for another 

day. I kept my fingers crossed; I used to never take the blame. I´d pull a sunshine story in 

the pouring rain. The more I have to change, I just stay the same, the same, the same, I stay 

the same. 

You don´t know what you got ´til you´re missing it a lot. I had to go throw it away. I 

was wrong from the start, from the bottom of my heart I apologize. What I did to 

you was hurtful. What I´m going through is hurtful. 

I used to bide my time, I used to be around the bush. I´d rather give my ego another push. 

I used to be a fool, it was a foolish game I played, and it´s a fool´s faith coming mistakes I 

made. Once I had it right it was all too late, too late, too late, too little too late. 

You don´t know what you got ´til you´re missing it a lot. I had to go throw it away. I 

was wrong from the start, from the bottom of my heart I apologize. What I did to 

you was hurtful. What I´m going through is hurtful. What I´m going through is 

hurtful, it is hurtful, it´s hurtful. Oh, what I did to you, what I did to you… 

What I did to you was hurtful. What I´m going through is hurtful. Oh, oh. I was 

wrong from the start, from the bottom of my heart I apologize. What I did to you 

was hurtful. What I´m going through is hurtful. 
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Bilaga 3: Release me 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid. 69) 

Release me, release my body. I know it´s wrong, so why am I with you now? I say 

release me, cause I´m not able to convince myself that I´m better off without you.  

Yeah, it´s perfectly clear that it´s not what you need. I tell you that I don´t care, but I don´t 

want to. Anything that you say, I hear myself agree. And I don´t recognize what I´ve 

turned into. I don´t know why I want you so cause I don´t need the heart break. I don´t 

know what addictive hold you have on me, I can´t shake. No, I´m not in control, so let me 

go. 

Release me, release my body. I know it´s wrong, so why do I keep coming back? I 

say release me, cause I´m not able to convince myself that I´m better off without 

you. 

I could sleep by myself, you would burn me alive. Find me somebody else, but I don´t 

want to. Try to leave out the love that goes against the grain. But I can rationalize it if I 

have to. I don´t know why I want you so cause I don´t need the heart break. I don´t know 

what addictive hold you have on me, I can´t shake. No, I´m not in control, so let me go.  

Release me, release my body. I know it´s wrong, so why do I keep coming back? I 

say release me, cause I´m not able to convince myself that I´m better off without 

you. 

Release me, cause I´m not able to convince myself that I´m better off without you. 
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Bilaga 4: Moving On 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid.142) 

Dreaming, hoping for another try. I´ve been looking, searching deeper down inside. And if 

I lose my way I´ll find another road, cause I can make a change on my own. 

I´m moving on, and I´m gonna get stronger now, and nothing will break me down. 

I will not give in to doubt, those days are gone. I can be who I wanna be and start 

living my life for me. I belive it finally I´m moving on. 

Something, somewhere that I long to find. I am learning slowly, one day at a time, that if I 

lose and fail, I´ll be fine. 

I´m moving on, and I´m gonna get stronger now, and nothing will break me down. 

I will not give in to doubt, those days are gone. I can be who I wanne be and start 

living my life for me. I belive it finally I´m moving on. 

To a brighter dawn. Gotta take the fight. I can make it right. 

I´m moving on. Nothing will break me down. I will not give in to doubt, those days 

are gone. I can be who I wanna be and start living my life for me. I belive it finally. 

I´m moving on. Yes, I´m moving on. I´m moving on. 
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Bilaga 5: Måndagsbarn 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid. 8) 

Jag blev ett måndagsbarn, hela livet blev en helg. Mm, nu är det måndag snart och jag lever 

för ikväll. Oh. Sena nätter, tomma glas, femhundra skjuter upp problemet för ett tag. För 

stunden. Men jag tror att alla snart har fått nog av mig. 

Vad har du gjort av dig, för dig, med dig själv? Situationen är så sjuk. Vad har du 

gjort? För dig är det alltid helg, och helgen måste ta slut.  

De´ fullt en lördag klockan fem. Jag längtar härifrån men aldrig hem. Skulle vilja ta det se´n. 

Vad ska det bli av mig? Oh. Det finns dagar som idag, hopplösa morgnar då jag vaknar 

som ett vrak. Och jag märker, alla har, har fått nog av mig. 

Vad har du gjort av dig, för dig, med dig själv? Situationen är så sjuk. Vad har du 

gjort? För dig är det alltid helg, och helgen måste… Eh. Jag blev ett måndagsbarn. 

Hela livet blev en helg. De´måndag snart, men jag lever för ikväll. 

Föddes en lördag, mamma kalla´mig för disco-tjej. Så på en lördag, ja då vet du var du 

hittar mig. Föddes på en lördag, alla kalla mig för disco-tjej. Mamma frågar sig…. 

Vad har du gjort av dig, för dig, med dig själv? Situationen är så sjuk. Vad har du 

gjort? För dig är det alltid helg, och helgen måste ta slut. Vad har du gjort av dig, 

för dig, med dig själv? Situationen är så sjuk. Vad har du gjort Veronica, med dig 

själv? Helgen måste ta slut. Du är ett måndagsbarn. Du är ett måndagsbarn. 
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Bilaga 6: Gloria 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid. 22) 

Well now, she don´t need to see the sun ahead, don´t need that help from God above. If 

you´re losing her, don´t be sad, cause she will offer you heart attacks. She´s tired of 

problems that you caused her mind, tired of all those lies in your freak show, tired of being 

alone at night, being the lowest cat on earth. 

So, Gloria step out from the prison. Gloria´s no longer the wasted disco girl you´ve 

been dreaming about. Gloria, alone now forever, Gloria, away in the air now. Gloria, 

she´s no longer your slave. 

It´s time for you to see yourself, all the misery you brought up. Gloria´s one day ahead, 

watching you from heaven´s gate. She´s tired of problems that you caused her mind, tired 

of all those lies in your freak show, tired of being alone at night, being the lowest cat on 

earth. 

So, Gloria step out from the prison. Gloria´s no longer the wasted disco girl you´ve 

been dreaming about. Gloria, alone now forever, Gloria, away in the air now. Gloria, 

she´s no longer your slave. 
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Bilaga 7: Snälla, snälla 
(Nedskriven efter Hits 2009- Årets bästa låtar, sid. 28) 

Snälla, snälla, snälla, snälla. Jag ber dig, snälla, snälla, snälla, snälla. Stanna kvar 

hos mig för jag behöver dig. Ja alltså, snälla, snälla, snälla, snälla. Så lyssna, snälla, 

snälla, snälla. Ja, jag vet dé lågt att be, men jag skiter i det. 

Ja, för igår när du gick, i sista blicken som jag fick jag kunde se, ja, jag kunde se, jag såg du 

var på väg till en annan kvinna, bort från mig. 

Så snälla, snälla, snälla, snälla. Jag säger snälla låt mig inte sitta, nej, sitta ensam 

här, ja, medan du är där. Så snälla hjälp mig fatta, hjälp mig att förstå. Ja, vad har 

jag gjort för fel som har fått dig att gå? Ja, för det är väl så? 

Åh, jag hatar, ja, att jag vet. Ja, jag vet, ja, jag vet du kommer ge allt du gav, ja, allt du gav till 

mig, ja, allt det där jag fick, till en annan kvinna, och inte till mig. 

 


