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Abstrakt 
I det här arbetet har jag undersökt melodiernas kvalitet och vilka byggstenar som ligger 
till grund för melodins intresse. Därför begränsade jag mig till att skriva sex ”four 
chords”-låtar där jag sedan bedömde och analyserade resultatet. Jag kom fram till att 
melodins samverkan med rytmen samt användandet av pauser är av största vikt för att 
melodin ska finna mitt intresse. 
 
Nyckelord 
Four chords, melodi, ackordföljd, tonrörelser, rytm, tonlängder, färgtoner, intresse, 
variation, hit, dynamik 
 
Tack 
Jag vill tacka Tobias Rydén som har hjälpt mig att forma mina idéer och hjälpa mig att 
utveckla mitt arbete. Jag vill också tacka Hans Erik Holgersson för all hjälp med 
textarbetet.  
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1 Bakgrund 
Jag har alltid varit fascinerad över ackord i musik. Vilka möjligheter de har bland olika 
genrer, och att med hjälp med ackorden få melodin att lättare skapa olika känslor. Min 
uppfattning har alltid varit att ju fler ackord, desto högre potential har låten. Därför finns 
det något som jag har irriterat mig på väldigt länge: Låtar som har samma fyra ackord i 
en upprepande struktur under hela låtens gång. Detta kallas för ”four chords”-
strukturen. För mig tenderar låtar som använder sig av denna struktur lätt till att bli 
långtråkiga och förutsägbara. Men trots detta slutar låtarna aldrig att produceras på nytt. 
Är det någonting jag inte förstår eller är det majoriteten av lyssnarna som har hört det så 
mycket så att de ”känner igen sig” i låten? Det här är ett outforskat problem för mig som 
jag vill förstå. Därför ska jag skapa sex olika låtar med fyra ackord per låt där mitt fokus 
kommer att vara att skapa en så intressant melodi som möjligt trots 
ackordbegränsningen. 
 
 
 
2 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur melodin kan varieras för att uppehålla intresset till en 
statisk ackordföljd (den så kallade ”four chords”-strukturen).  
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3 Metod 
3.1 Genomförande 
För att genomföra min undersökning ska jag skriva totalt sex låtar med tre olika 
återkommande ackordföljder. Därmed får två låtar samma ackordföljd. Ackorden är 
”tonika (T), dominant (D), tonikaparallell (Tp) och subdominant (S)”. Det som kan 
variera mellan låtarna förutom melodin är tempo och taktart. Bastonerna kan variera 
mellan grundton, ters och kvint. Låtarna kommer inte att spelas in med arrangemang då 
melodin inte ska förskönas med andra hjälpmedel. Låtarna ska skrivas i formen: vers 1, 
refräng, vers 2, refräng (VRVR-form). Låtarna kommer att presenteras med skriven 
text, men låttexten kommer att skrivas i efterhand för att inte påverka melodins 
utformning. Slutligen skall jag utvärdera hur bra låtarnas melodi och dess struktur blir 
med de begränsande ackorden. Jag kommer inte bedöma arrangemanget eller låttexten. 
 
3.2 Melodiska variabler 
Om jag tycker att melodin inte är intressant nog vid skrivprocessen kommer jag att 
använda mig av olika melodiska variabler. Dessa kommer därför endast användas vid 
behov. De melodiska variablerna är: 
 

• Tonrörelser – om melodin skall ha en tydlig kurvatur eller en mer stillastående 
utformning. 

• Rytm – om rytmen ska vara synkoperad eller statisk 
• Tonlängder – om tonlängderna ska vara legato eller staccato 
• Färgtoner – om tonerna ska hålla sig till treklangen eller gå utanför 

tretonsklangen för att tillföra en färgning 
 
Jag utgår ifrån ett piano när jag skriver, men kommer antagligen använda mig av flera 
instrument för att få olika sorters inspiration beroende på vilken typ av låt jag ska 
skriva. 
 
3.3 Bedömning 
Bedömning av låtarnas resultat kommer att ske av mig genom ett poängsystem. Detta 
poängsystem kommer att bestå av fyra olika kriterier där varje kriterium får poäng från 
ett till tio. Dessa kriterier är:  
 

• Intresse – Hur intressant är låten generellt när jag lyssnar på den? Stannar 
intresset kvar under hela låten? 

• Variation – Är det tydliga variationer i form av tonrörelse, rytm, tonlängd och 
färgtoner både inom och mellan vers och refräng? 

• Hit – Tror jag att låten är lättlyssnad för en generell publik?   
• Dynamik – Känner jag att låten har en dynamisk variation som tilltalar mig på så 

sätt att de känns mer än vad de hörs? 
 
 
4 Tidsplan för arbetsperiod 
Det praktiska för min undersökning kommer att vara att skriva sex låtar och presentera 
dem med en inspelning av sång och piano. Därför kommer min tidsplan för 
arbetsperioden vara upplagd under sex veckors tid där jag skriver en låt i veckan. Den 
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tiden som blir över kommer att vara tillägnad till att förbättra vissa låtar som behöver bli 
bättre, för att få ihop arbetet och reflektera över mina reflektioner samt mina tankesätt. 
5 Resultat 
5.1 Struktur 
Låtarna är numrerade i kronologisk ordning utifrån när jag skrev dem. Låtarnas 
formdelar är förkortade i beskrivningen: Vers (V), Refräng (R). 
 
5.1.1 Låt 1 (T, D, Tp, S) 
Låtens genre är ballad som går i ett tempo på 70bpm. Låtens form är VRVR. Noter kan ses i 
bilaga A. 
 
Versen innehåller en mångtonig melodi. Den innehåller totalt fem rundor av ackordföljden där 
runda ett och tre är nästintill identiska medan runda två och fyra skiljer sig från varandra. Den 
femte rundan är en fristående runda som kan tolkas som en brygga till refrängen eller en 
avrundning av versen. 
 
Refrängen bygger mest på långa toner med betydligt färre sextondelar än versen. Refrängen 
innehåller totalt fyra rundor av ackordföljden. Den bygger på en slinga som upprepas en kvint 
upp andra rundan under refrängens gång. Melodin i tredje rundan under refrängen börjar för 
första gången på första slaget i takten och spelar en ny ”kontrastmelodi” för att sedan avlutas i 
liknande slinga i fjärde rundan som refrängen började med.  
 
5.1.2 Låt 2 (T, D, Tp, S) 
Låtens genre är pop som går i ett tempo på 130bpm. Låtens struktur är VRVR. Noter kan ses i 
bilaga B. 
 
Versen innehåller totalt sexton takter. Den är indelad i två delar med olika melodier som kan 
tolkas som vers och brygga. I den första delen börjar melodin på den andra fjärdedelen i första 
takten. Melodins omfång är minimalt och varje fras använder sig av relativt långa toner som 
avrundas med korta toner. 
 
Den andra delen av versen börjar på det första fjärdedelsslaget i takt 9 med en lång ton som är 
en högre ton än den första delens omfång. Tonernas förhållanden till varandra liknar den 
första delen av versen med en variation och en utveckling. 
 
Refrängen är indelad i två delar. Den sista delen som börjar på takt 33 kan därmed tolkas som 
”post chorus”, men är skriven som en del av refrängen. Den första delen av refrängen 
använder sig av korta toner som längst är fjärdedelar. Man kan dela in den första delen i åtta 
rundor där en runda använder sig av två takter. De kan i sin tur tolkas som två refränger efter 
varandra med lite skillnader. 
I de första åtta takterna (dvs. de första fyra rundorna) börjar melodin i två av fyra rundor på 
det första slaget i den första takten, medan den tredje rundan av de fyra som är lik de två 
första takterna börjar på en åttondel in i takten. Den sista rundan av de fyra är en egen 
”avrundningsmelodi” som också börjar efter en åttondel in i dess takt. 
De andra fyra rundorna är tvärtom mot de första. Där börjar runda ett och två efter en 
åttondel, medan runda tre börjar på det första slaget i första takten. Runda fyra är identisk till 
den fjärde rundan bland de första fyra rundorna. 
Refrängens melodi avslutas sedan med sexton takter av långa toner. 
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5.1.3 Låt 3 (S, T, D, Tp)  
Låtens genre är pop som går i ett tempo på 130bpm. Låtens struktur är VRVR. Noter kan ses i 
bilaga C. 
 
Den första versen varar i sexton takter. För enkelhetens skull delar jag upp den i den 
första och andra delen (åtta takter var), och sedan i fyra rundor (två takter per runda). 
Första delen av den första versen börjar med en simpel melodi som varar i en takt. Den 
följande takten blir tyst. Melodin från takt 1 upprepas sedan i den andra rundan med en 
”avrundningsmelodi” på dess andra takt (takt 4). Den tredje rundan (takt 5 och 6) är 
identisk till den första. Det är först på den fjärde rundan som det ändras (takt 7 och 8), 
men melodin gör inga stora förändringar trots att det är den fjärde rundan. 
 
Den andra delen av den Vers 1 som börjar på takt 9 är väldigt lik den första. Den stora 
skillnaden är att istället för att vara tyst i den andra takten på den första och tredje 
rundan, är den en ”call and respons-fras” som också ersätter den andra rundans andra 
takt. Denna fras har samma förhållande till tonerna som melodin innehar men spelas i 
olika omfång. Den fjärde rundan i den andra delen avslutas till skillnad från den första 
med en lång ton som är högre än hela versens omfång. 
 
Vers 2 innehåller endast åtta takter (en runda) och använder sig av ”call and respons-
frasen”. Den är identisk till andra delen av den första versen förutom den sista rundan 
som skiljer sig helt från tidigare melodi. 
 
Refrängen varar i också i sexton takter. Dess första ton börjar på septiman till ackordet 
och hålls ut tills det andra ackordet där tonen finns med i treklangen. Melodin är 
igenkännbar i den andra rundan (takt 21) men skiljer sig helt i den tredje rundan (takt 
25) då det blir en ”kontrastmelodi”. Refrängens fjärde runda (takt 29) är lik de första två 
runderna med undantaget av att starttonen på melodin är istället oktaven istället för 
septiman och hjälper därmed till att skapa en ”avrundningsmelodi”. 
 
5.1.4 Låt 4 (Tp, S, T, D) 
Låtens genre är rockballad som går i ett tempo på 130bpm. Låtens struktur är VRVR. Noter 
kan ses i bilaga D. 
 
Versen består av sexton takter som kan delas in i två delar då melodin skiljer sig från 
varandra. Den andra delen kan tolkas som en brygga men är skriven som en del av 
versen. I den första delen av versen börjar melodin med tre åttondelar efter varandra på 
det första slaget i den fösta takten. De tre åttondelarna blir versens tema och blir en 
återkommande hook. Den första delen av versen innehåller två runder av upprepande 
melodi där det enda som skiljer de två från varandra är sluttonen på den sista takten i 
varje runda. 
 
Den andra delen av versen som börjar på takt 9 är en helt annan melodi än vad det var i 
den första delen. Den innehåller längre toner som börjar på en ton som sträcker sig till 
ett högre omfång än den första delen av versen. Den börjar även på det fösta slaget i den 
första takten. Melodin i de fyra rundorna på andra delen av versen är väldigt lika 
varandra. Rytmen är nästintill identisk, det enda som skiljer dem åt är tonerna. 
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Refrängen i låten pågår i sexton takter. Den har fyra rundor som består av fyra takter 
vardera. Melodin börjar precis som versen på första slaget i första takten och tonerna 
sträcker sig till ett högre omfång än vad versen gör. Melodins toner varierar mycket och 
är upprepande i runda ett (takt 17), två (takt 21) och fyra (takt 29). Runda tre (takt 25) 
bryter upprepningen med en ny melodi som inte är lik de andra rundorna. Där börjar 
första tonen efter en åttondel. Tonomfånget sträcker sig en sekund ovanför det tidigare 
omfånget. Den fjärde rundan är som sagt lik runda ett och två med avslutningen väntar 
så att sista tonen landar på den sista åttondelen i den sista takten. 
 
5.1.5 Låt 5 (Tp, S, T, D) 
Låtens genre är ballad som går i ett tempo på 80bpm. Låtens struktur är VRVR. Noter kan ses 
i bilaga E. 
 
Versen pågår i sexton takter och innehåller två olika delar som kan tolkas som vers och 
brygga, men det är skrivet som en hel vers. Melodins första ton i första delen av versen 
börjar på den andra fjärdedelen i den första takten. Den börjar med åttondelar som inte 
är så skiftande i toner; vissa toner ligger kvar på samma ton i tre åttondelar. Detta pågår 
i två takter. Följande två takter (takt 3 och takt 4) bygger på två långa toner vardera som 
tillsammans bildar en avrundningsmelodi. Denna runda upprepas sedan ännu en gång. 
 
Den andra delen av versen börjar på takt 9 och till skillnad från första delen inleder den 
med en lång ton och har sedan som snabbast åttondelar i de följande två takter. Den 
börjar dessutom på det första slaget i takt 9. Omfånget expanderas här med högre toner i 
förhållande till första delen av versen. 
 
Refrängen har en uppbyggnad på två toner innan dess första takt där melodin börjar på 
slaget. Omfånget förflyttar sig uppåt i refrängen där högre toner spelas. Refrängen pågår 
i sexton takter som kan delas upp i fyra rundor där varje runda innehåller fyra takter. De 
första två rundorna är väldigt lika. Båda har en avrundningsmelodi i slutet, men 
skillnaden är att avrundningsmelodin på den andra rundan (takt 24) fortsätter med en 
stigande slinga för att leda upp till den tredje rundan (takt 25) och blir istället en 
uppbyggnadsmelodi. Den två sista rundorna är lika i rytm till den första och andra 
rundan av refrängen, men omfånget har ökat stigit till ännu högre toner. Den fjärde 
rundans avslutning (takt 31) blir en avrundningsmelodi som innehåller samma två toner 
som den första rundan. 
 
5.1.6 Låt 6 (S, T, D, Tp) 
Låtens genre är pop som går i ett tempo på 100bpm. Låtens struktur är VRVR. Noter kan ses i 
bilaga F. 
 
Versen innehåller tolv takter där de fyra sista kan tolkas som en brygga. De kan därmed 
delas in i två delar. De åtta första takterna och de fyra sista. 
Melodin börjar efter en åttondel i den första takten med ett relativt stort antal korta 
toner. Den använder sig mycket av rytm och innehåller endast fyra olika toner.  
 
Andra delen av versen som börjar på takt 9 använder sig till viss del av längre toner med 
bibehåller liknelser av rytmen med den första delen. Det blir en så kallad ”call and 
respons-effekt” där det är två väldigt olika delar under två takter (takt 9 och takt 10) 
som sedan upprepas i två takter till (takt 11 och takt 12). Skillnaden med takt 10 och 12 
är melodin som blir en avrundningsmelodi i takt 12 som leder in till refrängen. 
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Refrängen inleds med en upptakt av toner som då börjar redan i takten innan refrängen. 
Den första takten i refrängen (takt 13) börjar melodin på det första slaget i den takten. 
Melodins arbetar med punkterade åttondelar som blir melodins hook. Dessa punkterade 
åttondelar fortsätter med andra toner i takt 14. Takt 15 använder sig av punkterade 
åttondelar fast där första tonen börjar efter en åttondel efter det första slaget i takten 
(rytmförändring). Takt 16 använder sig av en ny rytm som blir en uppbyggnadsmelodi 
till takt 17. Takt 17 är lik takt 14 då det innehåller samma toner. Skillnaden är den att 
takt 17 använder sig av raka åttondelar istället för punkterade som istället återkommer 
till takt 18. Takt 19 och takt 20 innehåller längre toner som resulterar i en 
avrundningsmelodi. 
 
 
5.2 Bedömning 
Den totala bedömningen av låt 1-6 visas i Diagram 1. 
 

 
Diagram 1. Resultat av bedömning av låt 1-6. 
 
5.2.1 Låt 1 
Intresse: 4 p. Lugnet i versen skapade en mystik som drog mig in i refrängen. 
Refrängen var inte speciellt uppenbar då den började i samma register som versen, men 
samtidigt gjorde den andra rundan att intresset inte hann försvinna helt. Anledningen till 
att den endast fick en fyra var för att det blev tråkigt då andra versen började. 
 
Variation: 5 p. Refrängens omfång ändras i refrängen till skillnad från versen. Dock är 
tonernas framställning i form av rytm och längd relativt lika varandra under hela låtens 
gång. 
 
Hit: 3 p. Låten kan upplevas som långtråkig och jag tror inte att den generella publiken 
har tålamod nog till att lyssna igenom den. 
 

Låt	1 Låt	2 Låt	3 Låt	4 Låt	5 Låt	6
0

2

4

6
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12

Intresse

Variation
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Dynamik
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Dynamik: 7 p. Låten har på något sätt ett lugn i versen som sedan blir intensivt i 
refrängen pga. omfångsskillnaden. Refrängens avrundningsmelodi som är lik början av 
refrängen skapar en igenkänning hos lyssnaren som i sin tur skapar ett lugn.  
 
5.2.2 Låt 2 
Intresse: 2 p. Melodin sticker inte ut på något speciellt sätt. Varje fras får ett nästintill 
abrupt avslut som ständigt börjar om. Fraserna leder inte in till varandra och därmed 
förlorar jag intresset ganska fort. 
 
Variation: 4 p. Låten är generellt ganska hastig i sina fraser, men skillnaden är att 
versen har sina pauser medan refrängen är väldigt upptagen av toner. Refrängen varieras 
mellan dess två delar där tonerna är desamma men rytmen är förskjuten en åttondel i 
den andra delen.  
 
Hit: 1 p. Jag tror inte att den skulle uppskattas då jag anser att låten är för lättlyssnad 
och därmed tråkig. 
 
Dynamik: 3 p. Jag uppfattar att låten inte är helt odynamisk. Trots att det är många 
faktorer som lutar åt brister, som t.ex. att refrängen har ett lägre omfång än versen och 
att melodins rytm inte skiljer sig speciellt mycket från varandra under låtens gång. Låten 
är dock inte helt utan dynamik. I refrängen är det ett tydligt ”off-beat” i melodin som 
skiljer sig från versen som gestaltar refrängen. 
 
5.2.3 Låt 3 
Intresse: 3 p. Intresset minskar. Versens uppbyggnad till refrängen räcker inte till för att 
intresset ska vara aktivt, men det som gör att versen växer en aning och som jag tycker 
är en intressant förändring är den nya melodin i andra versens del som fyller ut 
tystnaden ifrån den första delen. Refrängen börjar på en septimaton. Detta gör att 
refrängens första ton inte får en rättvis upplösning som jag som lyssnare hade önskat. 
 
Variation: 7 p. I versen spelas det relativt korta toner medan det är långa toner i 
refrängen. Versens två delar skiljer sig från varandra med den nya melodin, samtidigt 
som längden på vers ett och två är olika. Refrängens omfång är högre än versens. 
 
Hit: 5 p. Tack vare variationerna så är det lättare att följa låtens struktur. Trots det är det 
refrängen som inte håller en hög nivå, och det skadar hela låten oavsett lyssnare. 
 
Dynamik: 5 p. Den är ständigt ökande, men försvinner oväntat plötsligt under refrängen. 
Det är för få hörbara kontraster, även om det är en del variationer. Låten har en 
genomsnittlig förväntad dynamik, men ingenting som berör lyssnaren på djupet.  
 
5.2.4 Låt 4 
Intresse: 6 p. Det finns en spänning i versen som gör att man vill komma till refrängen. 
Melodin är framåtsträvande och skapar ett stort intresse. Refrängen är det som gör att 
betyget endast blir en sexa. Melodin där är väldigt förutsägbar vilket gör att intresset tar 
skada. 
 
Variation: 9 p. Det skiftar mycket mellan korta och långa toner mellan delarna i versen 
samt i refrängen. Omfångets variation gör det tydligt med vilken del som är vers och 
vilken del som är refräng. Melodin är relativt statisk i den första delen av versen vilken 
skapar en stor kontrast till refrängen som är väldigt melodiös med många rörliga toner.  
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Hit: 9 p. Jag tror att denna låt hade uppskattats av den generella publiken. Trots att 
intresset inte var högt som grundade sig mycket på att jag uppfattade låten som 
förutsägbar, tror jag att förutsägbarheten hade gynnat låtens framgång i detta exempel. 
Jag tror att den är lättlyssnad och att variationen skapar intresset hos publiken. 
 
Dynamik: 8 p. Den börjar intensivt med de korta tonerna i den första delen av versen 
som gör stämningen väldigt intim. När den andra delen av versen kommer lugnar 
intensiteten sig lite och man börjar ana att refrängen är på väg. Refrängen är till skillnad 
från versen väldigt öppen och stor. Melodin tar mycket plats med sitt nya omfång och 
sina långa toner. Trots det berör melodins helhet inte djupet. Jag får en viss dynamisk 
kontrast som jag känner, men den är inte tillräckligt skarp för att få högre poäng. 
 
5.2.5 Låt 5 
Intresse: 9 p. Dels är det dynamiken som bidrar med intresset, men huvudsyftet till 
denna höga poäng grundar sig i låtens olika delar som jag tycker bär olika 
karaktäristiska känslor. Den första delen av versens melodi är liten, ömtålig och väldigt 
sorgsen. Den andra delen av versens melodi är mer eftertänksam och ifrågasättande. 
Refrängen bär på en desperat känsla som växer efter dess andra halva. 
Alla dessa delar skapar tillsammans ett stort intresse hos mig. Hela låten växer utan att 
vara förutsägbar. Det enda som gör att låten inte får högsta poäng är att melodins rörelse 
kan upplevas som långtråkigt då den gör liknande rörelser under varje fras. 
 
Variation: 7 p. Melodin i versen har en annorlunda framtoning då den första delens två 
fraser börjar med korta toner och avslutas med långa toner. Den andra delen av versen 
gör motsatsen (börjar med långa toner och avslutas med korta). Detta är en annorlunda 
variation till skillnad från tidigare låtar. Refrängen variation ligger i omfånget; både till 
skillnad från versen men även inom refrängen. Den består av en melodislinga som 
upprepas i ett högre register efter halva refrängen. 
 
Hit: 5 p. Jag tror inte att den kommer uppskattas fullt av den generella publiken. Jag tror 
att melodin är för lugn och sorglig som i sin tur kan uppfattas som långtråkig, men 
samtidigt kan arrangemanget göra att låten får ett lyft så att publiken kan uppskatta den. 
Därför får låten en femma. 
 
Dynamik: 10 p. Hela låten bygger på dynamik. Inte nog med att omfånget är olika från 
vers till refräng utan hela låtens melodi rör sig som vågor då nästintill varje fras avslutas 
i en tonnedgång som skapar lugn. Därför blir också kontrasten så stor när refrängen 
spelas då man ständigt har lugnats av låtens versmelodi. Då blir dynamiken enorm.  
 
 
 
5.2.6 Låt 6 
Intresse: 10 p. Här tycker jag att låten är en fullträff. Melodin har en bra kombination av 
toner och rytm. Den andra delen av versen bryter av bra från den första delen av versen 
samtidigt som den förbereder lyssnaren för refrängen. Refrängens nya omfång blandat 
med den nya rytmen gör att melodin inte blir tråkig. Hela låtens delar fungerar bra 
tillsammans. 
 
Variation: 7 p. Den första delen av versen innehåller relativt få toner och jobbar istället 
med rytmen. Den andra delen introducerar ett nytt omfång med längre toner i början på 



  
 

 10 

varje fras. Refrängen tar omfånget ännu högre upp och spelar en ny rytm som jag tycker 
är väldigt attraktiv.  
 
Hit: 10 p. Denna låt tror jag definitivt skulle gå hem hos den generella publiken. Jag tror 
att rytmen är nyckeln till att låten skulle uppskattas av publiken. Den skapar ett beat 
tillsammans med låtens puls som känns naturligt.  
 
Dynamik: 9 p. Melodin bygger upp till varje enskild del samtidigt som låtens korta toner 
skapar pauser i melodin som i sin tur skapar en dynamisk känsla i själva melodin. Alla 
delarna i låten har olika känslor; den första delen av versen har en intensiv känsla 
samtidigt som den andra delen har en ifrågasättande känsla. Sen övergår det till en 
lycklig känsla i refrängen.  
 
 
 
5.3 Sammanfattning av resultat 
Det går att skriva en intressant låt med ”four chords”-strukturen. Diagrammet visar att 
Låt 2 var den svagaste låten och Låt 6 var den starkaste. Resultatets nivå på låtarna ser 
grafiskt ut att växa efter varje låt. Det kan ha att göra med ackordföljderna. De två första 
hade samma ackordföljd vilket gav ett sämre resultat för mig. Dock är det en 
anmärkningsvärd skillnad mellan Låt 3 och Låt 6 i bedömningen trots samma 
ackordföljd. Detta kan eventuellt bero på att tonerna och rytmen arbetar med varandra 
på ett annorlunda sätt i Låt 6 än vad de gör i Låt 3. I refrängen i Låt 6 använder melodin 
sina toner och ändrar rytmen då det sker en tonupprepning, och när det sker en 
rytmupprepning ändras tonerna. Detta resulterar i en ny och annorlunda del som 
samtidigt är igenkännande. Refrängen i Låt 3 använder sig inte mycket av detta vilket 
kan vara anledningen till det låga betyget. 
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6 Diskussion 
6.1 Kvalitet 
Melodiernas kvalitet ökade generellt med varje nyskriven låt. Låt 1 och Låt 2 är de låtar 
som hade samma ackordföljd och fick generellt sämst betyg. Är det svårare för mig att 
skriva intressanta låtar med den ackordföljden? Det finns också en möjlighet att 
diagramkurvans resultat kan bero på att jag blev ”varm i kläderna” allteftersom jag 
skrev nya låtar. Det finns inget rakt svar på detta. 
 
6.2 Ackordföljderna 
Skillnaden på de tre ackordföljderna är att den första ackordföljden (T, D, Tp, S) inte 
har något dominantiskt fall mellan några ackord. Det har visserligen inte de andra 
ackordföljderna heller, men till skillnad från den första ackordföljden har de andra en 
dominantisk känsla. Den andra ackordföljden (S, T, D, Tp) har en dominantisk känsla 
då den slutar på tonikaparallellen vilket jag inte tycker ger ackordföljden ett avslut (som 
är så förknippat med till dominantkänslan). Den tredje ackordföljden (Tp, S, T, D) har 
också en dominantisk känsla då ackordföljden slutar på dominanten. Ackordet är inte en 
ren dominant till tonikaparallellen, men eftersom tonikaparallellen har två gemensamma 
toner med tonikan får jag en dominantisk känsla som i sin tur gör att det inte blir ett 
direkt avslut. Därför har de två sista ackordföljderna en mer dynamisk variation än den 
första. Kan därför bytet av ackordföljd ha att göra med låtarnas ökade kvalitet? 
Samtidigt är det en stor skillnad i bedömningen mellan Låt 3 och Låt 6 som har samma 
ackordföljd. Därför är det inte sagt att kvalitetsskillnaderna mellan låtarna grundar sig i 
ackordföljderna. Det ser snarare ut som att melodiernas fantasi växte ju fler låtar jag 
skrev. För att undersöka om låtarnas ackordföljd hade någon betydelse till melodiernas 
resultat borde jag ha ändrat ackordföljd tills varje ny låt. Det hade gett ett mer tydligt 
resultat på den frågan. 
 
6.3 De melodiska variablerna 
Melodin har stått i fokus för denna undersökning. Då jag skrev låtarna använde jag mig 
av de fyra olika melodiska variabler (tonrörelse, rytm, tonlängder och färgtoner). Dessa 
verktyg använde jag mest omedvetet i mitt skapande istället för att aktivt använda dem. 
Till viss del gjorde de det lättare att skapa variationer i melodin i de olika låtarna, men 
samtidigt upptäckte jag att de inte var avgörande för om en melodi skulle bli intressant 
eller inte. Om grundidén inte är bra till en början kan dessa verktyg inte göra låten till en 
hit. Jag ser det som sandpapper; om skulpturens grund inte är inspirerande kommer 
finjusteringarna med sandpappret inte att ändra på det. 
 
6.4 Rytm och toner 
Jag tror att nyckeln till att skriva en intressant melodi inte bara ligger i dess rytm eller 
toner, utan i hur melodins toner samverkar med rytmen d.v.s. är det en återkommande 
rytm i en fras, kanske tonerna ska vara olika i varje upprepning. Detsamma gäller om 
det är en återkommande tonkombination, då kanske rytmen ska variera. Ett tydligt 
exempel på detta är Låt 6 som fick generellt högst betyg. T.ex. de tre första tonerna i 
refrängen (takt 13) återkommer i den följande takten (takt 14) som har samma rytm men 
annorlunda toner (tonförändring). Detsamma gäller takt 15 som har samma toner som 
takt 13 fast med en annorlunda rytm (rytmförändring). Det är igenkännande för 
lyssnaren fast med variation. Ett exempel på när detta med variation används fel är 
refrängen i Låt 2 (takt 17). De två första takternas rytm upprepar sig exakt som de 
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följande två takterna utom den sista tonen, trots att melodin förändras mellan takt 18 
och 20. Det som jag skulle ha gjort annorlunda var att ändra takt 17 och 19 som nu är 
identiska, och då kanske arbeta med rytmen. Dock är det en skillnad på rytmen i takt 21 
där tonerna också är nästintill identiska med takt 17 och 19, men i det läget har 
lyssnaren redan tröttnat då det inte är tillräckligt med drastiska kontraster som krävs i 
detta exempel. 
 
6.5 Det gyllene snittet 
Något jag ofta observerar då jag lyssnar på en låt är att en vers eller refräng kan vara 
indelad i fyra olika sekvenser där sekvens 1 och 2 oftast är snarlika i ackord och melodi. 
Den tredje sekvensen tenderar ofta att avvika från den tidigare melodin, medan den 
fjärde sekvensen ofta påminner om sekvens 1 och 2.  
Jag upptäckte att jag omedvetet har skrivit de 6 låtarna i mitt arbete där den tredje 
sekvensen i en vers eller refräng alltid skiljer sig från de övriga. Detta är något som jag 
kallar för ”det gyllene snittet”. Av någon anledning måste det ske något drastiskt efter 
två rundor för att hålla melodin intressant. Ett tydligt exempel på detta är refrängen i Låt 
3 (takt 17–32), där den tredje sekvensens melodi (takt 25–28) har en drastisk skillnad på 
tonföljd. Detta sker också väldigt tydligt i refrängen till Låt 4 (takt 17–32), där den 
tredje sekvensen (takt 25–28) på samma sätt inte har någon melodisk liknelse till den 
resterande låten. 
Om vi tar refrängen i Låt 6 som exempel och jämför ”det gyllene snittet” där med Låt 3 
och Låt 4, så har Låt 6 inte en så drastisk skillnad i sin tredje sekvens. Från att melodin 
tidigare har använt sig av punkterade toner är den istället rak i det gyllene snittet med 
samma innehåll av toner. Varför blir den låt med ett milt gyllene snitt den som får bäst 
resultat? För mig känns det naturligt att den tredje sekvensen ska vara annorlunda, men 
kan den drastiska och kanske krystade skillnaden i ”det gyllene snittet” ha gjort att 
låtens intresse får lida då den tvingar lyssnarens öra att väckas för att kompensera en 
dålig grundidé? 
 
6.6 Rytmens påverkan 
Något som förvånade mig var hur mycket rytmen hade påverkan på melodin. När jag 
tidigare skrev låtar fokuserade jag mycket på tonerna och att de skulle passa bra till 
ackorden, men nu tack vare mina begränsningar till detta projekt har jag insett att 
rytmen har minst lika stor betydelse och att dess förmåga att skapa intresse kan 
användas på oändligt många sätt. Det förvånade mig även hur mycket påverkan pauser 
hade i melodierna. De gjorde att tonerna blev mer unika och efterlängtade med pauser. 
Så på sitt sätt har jag insett att pauser har lika stor påverkan som toner. 
 
6.7 Fortsatt forskning 
Efter detta projekt hade jag gärna velat fortsätta forskningen och se hur melodi och rytm 
samverkar som bäst. Är det olika rytmer till liknande melodier och vice versa som är 
hemligheten till att skriva en hit? 
 
Tidigare har jag haft en logisk syn på hur ackord borde användas för att göra bra låtar, 
men nu har jag fått en tydligare insyn i hur logiken i melodierna borde användas som 
jag kommer att ha stor användning av när jag skriver nya låtar. 
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7 Slutsats 
Syftet med arbetet var att se om det gick att skriva intressanta låtar med ”four chords”-
strukturen. Efter detta arbetet har jag insett att det går att skriva intressanta låtar med 
endast fyra ackord som upprepas under hela låtens gång. Detta gör det inte till en 
skriven mall där det garanteras en hitlåt. Det kan vara väldigt förutsägbart och lätt bli 
långtråkigt, för det är väldigt lättlyssnat. Trots kan det förutsägbara vara en tillgång för 
den som använder det på rätt sätt, med hjälp av bl.a. melodierna. 
 
Under arbetet har jag insett hur mycket mer det finns att utforska i melodiernas värld. 
Hur små justeringar kan få stora effekter på rätt ställe. Tidigare har jag fokuserat på 
vilka toner som ska vara en del av melodin, medan rytmen har fått vara som den är utan 
någon eftertanke. Nu ser jag det på ett annat sätt. Nu ser jag tydligare hur rytm och toner 
kan hjälpa varandra med likvärdig vikt istället för att den ena ska prioriteras över den 
andra.  
 
Så är ”four chords” förutsägbart eller genialiskt? Jag tror att det förutsägbara kan vara 
just det som är det genialiska. Ackorden är bara en del av alla pusselbitar i en låt – inte 
grunden.  
 
Om en konstnär målar en tavla med endast svart och vit färg betyder inte det att tavlan 
skulle bli sämre än om konstnären hade tillgång till hela färgskalan. Allt beror på vad 
tavlan kommer att föreställa. Bara för att man är begränsad betyder inte det att resultatet 
inte kommer bli bra. 
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Bilagor  
Notornas tonart stämmer inte alltid överens med ljudfilerna. 
 
Bilaga A: Noter till Låt 1 
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Bilaga B: Noter till Låt 2 
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Bilaga C: Noter till Låt 3 
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Bilaga D: Noter till Låt 4 
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Bilaga E: Noter till Låt 5 
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Bilaga F: Noter till Låt 6 

 


