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SAMMANFATTNING 

- Oh lala, a study of lyrics in popular music. 

 

Finns det en gyllene regel för hur poplåtar ska skrivas för att nå framgång?  Det finns 

förespråkare som säger att en framgångsrik låt ska innehålla vissa delar och vara uppbyggd på 

ett visst sätt, finns det någonting som man bör förhålla sig till och någonting man bör undvika 

när man skriver en låttext?  

 

I denna uppsats har jag valt att fokusera på en av Sveriges främsta låtskrivare och musiker- 

Ulf Lundell och jag har valt en låt ifrån ett av hans populäraste album Ripp Rapp låten Oh la 

la Jag vill ha dig, en personlig favorit.  Jag kommer att analysera texten i låten och fokusera 

på hur Lundell valt att bygga upp texten i låten och jämföra detta gentemot hur en låttext ska 

 (om det nu finns ett ska) vara uppbyggd för att nå maximal framgång och nå ut till sin publik.  

 

I uppsatsen kommer jag bryta ner Oh la la jag vill ha dig i stycken och analysera 

uppbyggnaden gentemot hur kunniga personer inom ämnet anser att det ska göras. Jag 

kommer utgå ifrån en artikel skriven av Eva Hillered som är en grammisnominerad låtskrivare 

och författare, samt hur Ulf Lindberg i sin bok, Rockens text, ord, musik och mening belyser 

vad en framgångsrik text är. Jag kommer att titta på likheter och eventuella skillnader i hur 

dessa förespråkar en framgångsrik text kontra hur Ulf Lundell har skrivit sin text och hur väl 

den följer dessa riktlinjer. Jag kommer även att göra en personlig reflektion av textens 

mening. 

 

Mitt första steg var att välja ut en låt som ligger mig varmt om hjärtat och en låt som spelats 

på radion och en låt som jag har märkt är populär ute bland folk när jag spelat denna i mitt 

yrke som trubadur. Nästa steg har varit att hitta texter och litteratur som påvisar hur 

uppbyggnaden av en låttext ska vara. Ett sista steg har varit har varit att analysera utifrån mina 

personliga preferenser. 

 

Nyckelord: Låtskrivande, hitlåt, uppbyggnad av text, textanalys, populärmusik 
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1. INLEDNING 

 

Vad är det som gör att en låt blir framgångsrik, en så kallad hitlåt? På vilket sätt har 

uppbyggnaden av låttexten betydelse för att nå framgång?  

Jag har valt att utgå från en låt som ligger mig varmt om hjärtat (oh la la) Jag vill ha dig, 

skriven av Ulf Lundell och jämföra uppbyggnaden av texten gentemot hur, om det nu finns 

några regler för hur en text ska vara uppbyggd för att nå framgång.  

Just låtskapande och textförfattande är ett personligt intresse för mig. Jag har skrivit egna låtar 

och lägger själv stor vikt vid texterna när jag lyssnar på musik. Att få fram en känsla hos dem 

som lyssnar är fascinerande och inspirerande, men finns det ett korrekt sätt att komponera en 

framgångsrik låt?  

1.1 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 

 

I detta arbete kommer jag besvara om (oh la la) Jag vill ha dig följer det mönster såsom en 

poplåt/ hitlåt bör vara konstruerad. Samt även om det finns ingredienser i en låt som gör att 

den blir framgångsrik bland dem som lyssnar. Finns det riktlinjer för hur en låt ska vara 

skriven för att nå framgång och finns det riktlinjer för hur man inte ska göra? 

1.2  METOD OCH MATERIAL 

 

Jag har valt att avgränsa mig och endast fokusera på texten och utelämna musiken när det 

gäller min analys av uppbyggnaden av låten. I denna uppsats har jag valt att använda mig utav 

internet i stor utsträckning eftersom jag anser att det finns bra material att använda sig utav 

där, men jag har valt att använda fakta från kunniga profiler inom ämnet, såsom Eva Hillered 

som är en grammisnominerad låtskrivare och författare, men även Ulf Linberg som skrivit 

boken rockens text, ord, musik och mening. Ulf Lindberg är en forskare inom 

populärkulturen. Jag har valt att sedan applicera deras teori på Ulf Lundells låt och se om 

denna låt följer ”experterna” råd om hur en framgångsrik låt bör vara uppbyggd.  
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2. OM ULF LUNDELL 

 

Ulf Lundell föddes i Stockholm 1949 och är både författare, konstnär men framför allt 

känd som låtskrivare och musiker. Han fick sin första gitarr som 10-åring och lärde sig 

få ackord av sin äldre systers pojkvän. Han har varit verksam som musiker främst 

under 70, -80- och 90-talet och har haft sina inspirationskällor från bland annat stora 

artister som Bob Dylan och Bruce Springsteen.  Ulf Lundell skriver sina låttexter 

nästan uteslutande på svenska.  

 

Hans karriär som musiker började på dem lokala pubarna och barerna som fanns runt 

omkring Stockholm och skickade in inspelade kassettband till skivbolagen med en 

önskad om att bli ”signad”.   

 

Ulf Lundell har under hela sin uppväxt varit mycket för skrivande, både böcker och 

låttexter och såg detta som ett sätt att få uttrycka sig på. En av hans mest kända böcker 

som också är hans debutroman är boken ”Jack” som kom ut 1976. I boken Jack skrev 

han om en ung stockholmskille som hade stora författar- och musikerdrömmar. Efter 

debutromanen började hans framgångar ta fart och han hade skapat sig ett namn inom 

den kulturella världen. ¨ 

 

År 1979 kom hans bästa säljande album Ripp Rapp ut, ett album som sålde platina. På 

detta album finns låten Oh la la jag vill ha dig1.  

 

2.1 LÅTEN OH LA LA- JAG VILL HA DIG 

Handen på höften som i alla tider och 

som alltid vill jag ha dej. 

Handen på höften och håret som en 

flagga på ditt kvinnoskepp. 

Jag vill ha dej! 

Får jag komma ombord, jag måste närmare, 

det här rummet är som oceanen. 

                                                           
1 http://www.ulflundell.com/biografi/ 
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Det där tunna tyget över höfterna. 

Jag måste ut och hämta luft på altanen, 

och jag sa: 

Oh la la Jag vill ha dej!!! 

Jag vill ha dej trots allt. 

Jag vill ha dej ändå. 

Jag vill ha dej utan sans. 

Jag vill ha dej just nu, 

utan väntetid, 

utan förklaringar och helst utan dans. 

Jag vill gå härifrån och ta en taxi fort. 

Jag kom hit bara för att jag vill ha dej. 

Jag vill ha dej. 

Jag vill ha dej, är det riktigt klart eller 

ska jag förklara mig? 

Ooooo la la... 

Jag har revolvern i fickan och vässade tänder. 

Kom och ta hand om mina skakande händer. 

Jag hukar bakom sten och väntar som ett djur. 

Jag har inget hum alls om kölappar eller tur, 

för jag sa: 

Ooooo la la... 

Jag vill ut härifrån från drinkar och minkar och 

den här rakbladsmusiken. 

Jag vill ha dej för mej själv i en taxi på väg hem 

genom nattrafiken. 

Handen på höften. 

Min hand istället och tungan i ditt öra. 

Och finns det ingen taxi så snor jag en bil och 

sen så får du köra. 

Ja, jag sa: Ooooo la la..2. 

  

                                                           
2 https://www.letssingit.com/ulf-lundell-lyrics-oh-la-la-jag-vill-ha-dig-6c34x45 
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3. OM TEXTFÖRFATTANDE OCH TEXTENS MENING 

 

I boken Rockens text av Ulf Lindberg skriver han att orsaken till att människor läser dikter 

och berättelser är lusten, att folk njuter av att läsa det. Meningarna i en text kan man 

studera för att det är uppbyggt av det språkliga och kommunikationen, men lusten kan 

man inte greppa på samma sätt efter som det är en drift som finns hos människor. Om man 

kopplar lusten till Freud och psykoanalysen är det just lusten av att utföra någonting som 

ger en mening. I detta fall en mening av att lyssna på musik och texterna. Lusten och 

undvikande lust ger förklaringar på våra mänskliga beteenden och uppfattningar3. 

 

Ulf Lundell skriver pop-låtar på svenska och enligt boken Rockens text, ord och musik 

kan pop ersätta rock som ett övergripande begrepp. Pop kan man säga är ett samlingsnamn 

för musik som riktar sig till den västerländska ungdomsmarknaden4.   

Texter är en subjektiv upplevelse, där man tycker sig höra en röst bakom dem skrivna 

orden som blandar sig med vår egna röst och tankar. Språket i texten frammanar 

någonting som egentligen inte finns där och blir en form av subjektiv upplevelse då den 

skrivna rösten blandas med vår egna röst som baseras på upplevelser och erfarenheter.  

En sångare, författare eller låtskrivare är någon sorts skådespelare som uppträder i olika 

skepnader vid olika tillfällen, beroende på vilken låt hen sjunger. I mitt fall ikläder sig Ulf 

Lundell sig i en roll när han sjunger och framför låten Oh la la, jag vill ha dig. Hans roll i 

texten kontra mina erfarenheter får en viss betydelse för mig och möjligen kan en annan 

person höra och läsa samma text, men att den betyder någonting helt annat för 

honom/henne. Generellt kan man säga att låtskrivaren personifierar sig genom texten 

genom att låtskrivaren lånar ” ut sitt ansikte ” åt den fiktiva personen som låtskrivaren 

berättar om.  

                                                           
3 Rockens text, ord, musik och mening, Lindberg, s 17 
4 Rockens text, ord, musik och mening, Lindberg, s 206 
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Texten i sig behåller en subjektivitet, den lämnar utrymme för lyssnarens egna tolkningar 

och håller lyssnarens begär vid liv. Texten får lyssnare att göra sina egna tolkningar5.  

I boken av Lindberg refererar han till en artikel som Per Svensson har skrivit. Han 

beskriver att i en poplåt försöker man återkoppla till de banala känslor som finns hos en 

lyssnare- man använder ofta hjärta och smärta som bas. I en poplåt strävar man efter att 

säga någonting som sagts många gånger, men på ett nytt nyanserat sätt, dvs hur man 

laborerar med ord för att få lyssnaren att vidhålla sitt begär och möjlighet att komma med 

egna tolkningar6. 

                                                           
5 Rockens text, ord, musik och mening, Lindberg, s 46-49 
6 Rockens text, ord, musik och mening, Lindberg, s 70 
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4. FORMDELAR I EN LÅT 

Enligt den skrivna artistskolan på webbplatsen www.demolatar.se har en framgångsrik låttext 

olika delar, som är grunden i låttexten för att låten ska bli uppbyggd på ett tillfredsställande 

sätt.  

• Introduktion- ska vara låtens början och fånga lyssnarens intresse.   

• Vers - Detta beskrivs som låtens grund och den kan med fördel vara lite återhållsam.  

• Brygga: Bygger upp mot refrängen  

• Refräng: Refrängen är låtens klimax och det är ofta refrängen som gör att lyssnaren 

fastnar för låten och det är refrängen man oftast kommer ihåg.  

• Stick: Ger låten variation och bryter ofta av mot versen. Det ger ofta låten en 

annorlunda vinkel.  

• Outro: Anpassas till låtens stil. Lugna ballader kan ha mjuka slut som flyter ut i 

tystnad, mer energirika låtar har ofta tvära och precisa slut7. 

 

Ulf Lundells Oh la la- jag vill ha dig är uppbyggd med ett intro, där han fångar lyssnare 

både genom musiken och med en lockande text som får lyssnare att vilja lyssna vidare. 

Efter introt har han en vers, tätt följt av en brygga som bygger upp mot en refräng, en 

ganska enkel refräng som också är låtens titel. Sedan kommer en till vers och en brygga 

som bygger upp mot en dubbel refräng och är låtens klimax. Sedan kommer sticket i låten 

som bryter av lite och ger låten variation och som lyssnare får man en ny upplevelse och 

vill veta vad som händer sedan. Efter Sticket följs en ny refräng, vers och slutligen en ny 

refräng som också är låtens avslutning och en uppmaning åter igen att – oh la la – jag vill 

ha dig.  

 

  

                                                           
7 http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik  

http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik
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5. HUR ÄR EN FRAMGÅNGSRIK LÅTTEXT UPPBYGGD- JÄMFÖRT 

MED OH LA LA- JAG VILL HA DIG 

 

Enligt en artikel som Eva Hillered har skrivit för STUDIO from Idg8, finns det inga egentliga 

skrivna regler för hur man ordagrant ska skriva en låttext men det finns vissa principer som 

man enligt artikeln ska följa: 

En grundidé. Att utgå från en känsla, en verkligen och sedan vinkla den åt något perspektiv så 

att man fångar åhörarna. Artikeln menar att det som man själv upplever som verklighet finns 

det också andra som upplever som sin verklighet, men perspektivet kan vara annorlunda 

beroende på vad lyssnaren har med sig sedan tidigare. Uppgiften i textförfattande är att berätta 

en historia, en scen som utspelas där åhöraren får möjlighet att fantisera vidare9.   

I låten Oh la la jag vill ha dig är Ulf Lundells text väldigt uttalad med han vill ha ”Oh la la, 

jag vill ha dig” Han binder ihop orden på ett briljant sätt som han beskriver, hans lust till en 

kvinna och han gör det på ett elegant och poetiskt sätt. 

Texten måste förmedla en känsla, en verklig känsla som lyssnare har möjlighet att relatera till. 

Det är viktigt att skala av innehållet i texten och låta lyssnare tolka sin verklighet utifrån den 

skrivna texten som förmedlar känslan. Man bör också utelämna onödiga detaljer10. Jag tror att 

dem flesta människor kan relatera till Ulf Lundells låt, att vilja ha en kvinna/ man och någon 

gång haft lusten att verkligen vilja ha den där mannen/kvinnan nu.  

Dem viktigaste punkterna när man skriver texter som också framgår i artikeln är: 

1. Vem berättar historien? 

2. Utspelar sig historien någonstans – finns det en ”scen” – eller är det hela en 

beskrivning av någons tankar eller känslor? 

                                                           
8 https://studio.idg.se/2.1078/1.553645/sa-skriver-du-en-riktigt-bra-lattext-del-12 
9 http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik 
10 http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik 

http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik
http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik
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3. Under vilken tidsperiod utspelar sig historien? 

Textförfattaren bör enligt artistskolan på demolåtar.se hålla en röd tråd genom hela 

låten och att man låter en person berätta, man har någorlunda samma tidsspann och att 

scenen under låten är densamma. Om man ändrar i någon av dessa parametrar under 

låten så måste det vara logiskt och begripligt för den som lyssnar11. 

Ulf Lundell berättar ur ett Jag-perspektiv, där han beskriver sin egen lust till den här 

kvinnan. Hela textlåten utspelar sig på en fest och därmed behåller han platsen där 

dem befinner sig men att han i fantasin skenar vidare om vad som han önskar ska 

hända sedan. Som lyssnare följer man med i hans tankegångar och jag anser att det 

inte finns några problem med att orientera sig om vart han befinner sig i respektive 

fras.  

Som låtskrivare kretsar man runt några få ämnen som väcker våra starkaste känslor, 

detta refererar Ulf Lindeberg också till i sin bok Rockens text, musik och mening.  

Låtskrivaren skriver om det som engagerar oss och vår önskan är att andra människor 

ska känna igen sig och bli berörda.  

Ulf Lundells låt kan säkert i mångas öron handla om kärlek och vilja att kunna få 

någon, ett ämne som många skriver om och ett ämne som säkert många kan relatera 

till. Vad är det då som gör att Ulf Lundell har fångat sin publik i just denna text? 

Enligt artikel är lösningen är att hitta ett unikt språk som känns trovärdigt och en 

vinkel på ämnet som är spännande. Ju mer dessa bägge perspektiv – det unika och det 

universella – samtidigt är representerade, desto starkare och mer angelägen blir en 

text. 

Ett sätt att skapa en starkare text och beskriva känslan man vill förmedla är att man 

använder metaforer. Att då och då leka med detta pusslande av substantiv som inte har 

med varandra att göra kan leda till att textförfattaren hittar nya spännande metaforer 

                                                           
11 http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik 

http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik
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att bygga sin text med12. Detta skapar också att författaren kan beskriva en känsla på 

ett nyanserat sätt.  

Ulf Lundell använder väldigt många metaforer i sin text, vilket jag anser gör texten 

ännu mer spännande och levande och människor kan tolka texten ur sin verkligen och 

ur sitt perspektiv. Viktigt att poängtera är att olika lyssnar tolkar texten på olika sätt 

och metaforerna som jag kommer att beskriva nedan är tolkningar från mitt sätt att se 

texten.  

Ett exempel på en bra metafor som Ulf Lundell använder är I textraden ” jag vill ut 

från härifrån, från drinkar och minkar och den här rakbladsmusiken” det kan tolkas 

som att han anser att klientelet på festen där hon och han befinner sig är enligt 

karaktären i texten upplevs som lite ”finare” klassen. Minkar som han använder är 

både dyrt och smaklöst samt att han anser att musiken ”rakbladsmusiken” som spelas 

är skränig och intetsägande. Meningen ovan kan tolkas som om han varken gillar 

folket eller tillställningen överhuvudtaget. 

 ” håret som en flagga på ditt kvinnoskepp, jag vill ha dig”. I den här textraden liknar 

han kvinnans kropp som ett skepp som han vill segla i hamn. Den underliggande 

meningen kan tänkas vara att han vill ha kvinnan i säng.  ” får jag komma ombord, jag 

måste närmare, det här rummet känns som oceanen” ” Får jag komma ombord” kan 

ha två betydelser, en tolkning kan vara att han rent krasst vill ha sex med henne, en 

annan tolkning kan vara att han vill bli sedd av henne. ”Rummet känns som oceanen” 

kan man tolka som han känner sig avståndsmässigt väldigt långt ifrån henne oavsett 

vad undermeningen är.  

” Det där tunna tyget över höfterna, jag måste ut och hämta luft på altanen” Det 

tolkar jag som om han känner sig överväldigad av denna kvinna att han ”behöver 

hämta luft på altanen” – dvs kyla ner sig- samla tankarna för att veta hur han ska 

förhålla sig till sin åtrå.  

                                                           
12 12 https://studio.idg.se/2.1078/1.553650/sa-skriver-du-en-riktigt-bra-lattext-del-22 
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” Jag vill ha dig just nu, utan väntetid utan förklaring och helst utan dans” I denna 

mening och metafor läser jag att han är trött på det sociala spelet och vill helst slippa 

genomlida dans och massa småprat och direkt stilla sina köttsliga lustar. 

”Jag kom hit, bara för att jag vill ha dig” Denna mening syftar på att han kände 

kvinnan sedan tidigare och han visste att hon just var där. Han är djupt intresserad och 

enbart befann sig på festen för att han visste att denna kvinna skulle vara där.  

” Jag vill ha dig för mig själv i en taxi på väg hem genom nattrafiken” I denna mening 

förstärker Ulf Lundell att festen och omgivningen är betydelselösa och att det är henne 

han är där för och bara henne som han vill ha och han vill ha henne för sig själv. 

  ” Finns det ingen taxi så snor jag en bil och sen så får du köra” I den här frasen gör 

han det klart för åhörarna att han är beredd att göra vad som helst för att få med henne 

hem men också kan man läsa in att han är i ett berusat tillstånd och inte benägen att 

själv sätta sig bakom ratten. 

Ulf Lundell bryter av sin låt med ett så kallat stick, där man i texten (se bilaga 1) kan 

utläsa att meningsuppbyggnaden och ordvalen i låten förändras. Läser man texten 

skulle man kunna uppleva att låten får ett annat perspektiv. Här kan utläsas “skakande 

händer” vilket kan tyda på nervositet då efterföljande “väntar som ett djur, Jag har 

inget hum alls om kölappar eller tur” gör att man kan läsa att huvudpersonens 

självkänsla sjunkit och han verkar I sticket inte lika säker på sin sak om att han 

kommer att fånga henne. 

Jag har revolvern i fickan och vässade tänder.  

Kom och ta hand om mina skakande händer.  

Jag hukar bakom sten och väntar som ett djur.  

Jag har inget hum alls om kölappar eller tur,  
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I artikeln som Eva Hillered har skrivit på STUDIO from Idg menar hon att använda 

repetition av ett eller flera ord skapar igenkänningsfaktor och att textförfattaren kan 

med fördel repetera utvalda starka ord och fraser för att skapa igenkänning, mönster 

eller understryka något. Refrängen i låten, Oh la la- jag vill ha dig är ett exempel på att 

det är återkommande ord som skapar igenkänningsfaktor och han repeterar dessa 

åtskilliga gånger under låtens gång.  

I en låt räknas varje skrivet ord och det är viktigt att undvik s.k. utfyllnadsord13. Detta 

gör Ulf Lundell på ett bra sätt. I Ulf Lundells text Oh la la- jag vill ha dig använder 

han inte några utfyllnadsord, utan han använder korta beskrivande meningar som kan 

ge upphov till inre bilder hos åhöraren för att skapa ett sammanhang, samt för att 

fånga och inspirera åhöraren. 

  

                                                           
13 https://studio.idg.se/2.1078/1.553650/sa-skriver-du-en-riktigt-bra-lattext-del-22 



15 
 

6. DISKUSSION AV RESULTAT 

 

Mitt syfte med rapporten var att se om Ulf Lundells låt Oh la la- jag vill ha dig följer 

en specifik uppbyggnad som förespråkades av bland annat låtskrivare eller andra s.k. 

”experter” inom området. Genom dem källor jag valt att använda så finns det vissa 

principer som man bör tänka på när man bygger en poplåt. Det ska finnas en 

Introduktion- Vers – Brygga-Refräng-Stick-refravslut. Om man jämför med Ulf 

Lundells Oh la la- jag vill ha dig så är hans text uppbyggd enligt detta mönster. Han 

använder korta meningar som enligt mig säger mycket, men som jag tidigare i 

uppsatsen skrivit och som också Ulf Lindberg också menar så är det en subjektiv 

upplevelse. Det är min upplevelse av texten som baseras på mina egna erfarenheter 

och upplevelser. En annan lyssnare/läsare har möjligen andra åsikter beroende på vad 

hen varit med om och upplevt tidigare. Ulf Linberg tar upp vikten av lust, njutningen 

av att läsa eller lyssna på en text. För mig är Oh la la ren njutning både av det 

språkliga i texten men också den underliggande meningen. Det kan såklart bero på 

mina egna erfarenheter och upplevelser precis såsom Lindberg beskriver.  

 

 Det som framkommit i uppsatsen är att en bra poplåt är uppbyggd på ett sådant sätt 

som gör att den framkallar minnen på olika sätt, och att den som skriver låten lämnar 

utrymme för tolkning och reflektion och det gör Ulf Lundell i låten Oh la la- jag vill 

ha dig. Han använder korta och koncisa meningar som bygger upp texten. Han 

utspelar en scen där han spelar på starka känslor- i detta fallet kärlek. Att anspela på 

känslor och andra starka ingivelser gör att åhöraren lättare kan relatera till texten. Ulf 

Lundell använder mycket och starka metaforer, och kärlek som han skriver om är ett 

starkt tilldragande ämne som många författare skriver om. Genom att han använder 

metaforer på ett sådant utmärkt sätt skapar han ett nyanserat sätt att beskriva kärlek 

och lust på.  

  

Han har också valt att skriva ur ett jag-perspektiv, vilket gör det lättare att känna igen 

sig i och att relatera till. Meningarna i låten är korta och koncisa och det är lätt att följa 

med Ulf Lundell i dem olika scenerna som utspelas i texten. Refräng/titel texten Oh la 

la- jag vill ha dig är lätt att komma ihåg och ”fastnar” hos mig som lyssnare, detta är 

en beståndsdel, en igenkänningsfaktor för att en låt ska bli just det, framgångsrik. Att 
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använda igenkänningsfaktorer är någonting som Eva Hillered belyser i sin artikel som 

en otroligt viktig egenskap för att låten ska ”fastna” hos lyssnaren.  

 

Jag har valt att enbart fokusera på textuppbyggnaden i denna uppsats, texten är inte 

den enda ingrediensen för att låten ska bli en framgångsrik poplåt. Min personliga 

reflektion är att musiken som tonsätter texten är av yttersta vikt för att låten ska bli 

lyssnad på och nå framgång.  

Texten berättar historien ger låten sitt innehåll och lyssnaren får en möjlighet till sin 

egen tolkning utav det dikterade skådespel som låtskrivaren skapar.  

Melodin/musiken i sin tur skapar atmosfären/stämningen för scenen med hjälp av 

ackordfärgningar, beat, instrumentering m.m.  

 

 

Textuppbyggnaden i låten följer ”mallen” som förespråkas vilket ger svar på min fråga 

om det finns vissa riktlinjer och mönster för hur man ska skriva en låt.  

 

Frågan vilka andra viktiga ingredienser som bör finnas för att en låt ska bli 

framgångsrik är bland annat den stora igenkänningsfaktorn och i låten Oh la la- jag 

vill ha dig finns det många igenkänningsfaktorer. Alla har vi väl varit kära, gått på 

fest, längtat efter att få vara någon nära osv. Det är enligt mig någonting alla 

människor har eller kommer att kunna relatera till i någon form. En viktig aspekt som 

också tas upp är att lyssnare ska kunna följa textförfattaren i dess tankegångar vad det 

gäller platsen där ”historien” utspelar sig, men också vem det är som gör detta och 

syftet med texten. Detta är någonting som jag anser att Ulf Lundell gör på ett mycket 

bra sätt. Det är lätt att lockas med i texten och lätt att med egen fantasi och 

utgångsläge fantisera vidare om hur skådespelet utformas.  

 

Oh lala jag vill ha dig är enligt mig briljant på det sättet att den innehåller många av de 

beståndsdelar som gör oss till människor. Lust, längtan, hopp m.m. samt att den 

skildrar det sociala spelet och Lundells avståndstagande till detta. Han är tvingad att 

spela med (gå på tillställningen) men han vill inte vara där, han är forcerad dit av sin 

lust till den här kvinnan han sjunger om.  Att han använder språket så pass unikt och 

nyanserat gör att han kan skriva om ett så pass vanligt ämne som kärlek och lust, men 

ändå få en ny vinkel, ett nytt perspektiv på det hela. 
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En annan frågeställning som jag valde att ha med var om det fanns riktlinjer på hur 

man inte ska skriva en låt. I de källor jag valt att använda finns det inga egentliga 

regler på hur en låt ska skrivas och vad som är rätt eller fel, men däremot finns det 

som jag tidigare nämnt en viss uppbyggnad och struktur som bör följas för att det ska 

bli en hitlåt. Enligt mig är texten och användandet av orden och dess betydelse av 

största vikt för att låten ska kunna bli ”lyssningsbar”, men sedan finns det ingenting 

som pekar på vad man inte får använda i en låttext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

REFERENSLISTA 

Litteratur 

Lindberg Ulf (1995) Rockens Text, ord, musik och mening. Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion 1995 

 

Internetkällor 

https://studio.idg.se ( 2017-12-01)  

http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik  (2017-12-01) 

 

http://www.ulflundell.com/biografi  (2017-12-01) 

 

https://www.letssingit.com/ulf-lundell-lyrics-oh-la-la-jag-vill-ha-dig-6c34x45 ( 2018-01-03) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2WeSFxCo_4 

 

 
 

 

 

 

  

https://studio.idg.se/
http://www.demolatar.se/artistskolan/skriva-musik
http://www.ulflundell.com/biografi
https://www.letssingit.com/ulf-lundell-lyrics-oh-la-la-jag-vill-ha-dig-6c34x45
https://www.youtube.com/watch?v=t2WeSFxCo_4


19 
 

BILAGA 1-LÅTTEXT 

Handen på höften som i alla tider och  

som alltid vill jag ha dej.  

Handen på höften och håret som en  

flagga på ditt kvinnoskepp.  

Jag vill ha dej!  

Får jag komma ombord, jag måste närmare,  

det här rummet är som oceanen.  

Det där tunna tyget över höfterna.  

Jag måste ut och hämta luft på altanen,  

och jag sa:  

Oh la Jag vill ha dej!!!  

Jag vill ha dej trots allt.  

Jag vill ha dej ändå.  

Jag vill ha dej utan sans.  

Jag vill ha dej just nu,  

utan väntetid,  

utan förklaringar och helst utan dans.  

Jag vill gå härifrån och ta en taxi fort.  

Jag kom hit bara för att jag vill ha dej.  

Jag vill ha dej.  

Jag vill ha dej, är det riktigt klart eller  

ska jag förklara mig?  

Ooooo la la...  

Jag har revolvern i fickan och vässade tänder.  

Kom och ta hand om mina skakande händer.  

Jag hukar bakom sten och väntar som ett djur.  

Jag har inget hum alls om kölappar eller tur,  

för jag sa:  

Ooooo la la...  

Jag vill ut härifrån från drinkar och minkar och  

den här rakbladsmusiken.  

Jag vill ha dej för mej själv i en taxi på väg hem  

genom nattrafiken.  

Handen på höften.  

Min hand istället och tungan i ditt öra.  

Och finns det ingen taxi så snor jag en bil och  

sen så får du köra.  
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Ja, jag sa: Ooooo la la... 

 

 

 


