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Abstrakt 
 

Denna uppsatts handlar om en jämförelse av musik med 50 års skillnad i mellan. 

Jag kommer använda mig av David Gibsons 11 aspekter, tagna ur hans bok The Art Of 

Producing,1 och applicera dom på 2 låtar från olika tidsepoker. Dessa aspekter fungerar 

som byggstenar för musikproducenter och används för att bryta upp en låt i olika delar 

som man sedan förbättrar för att så småningom skapa en hitsingel. Jag kommer att 

använda samma byggstenar men att jag istället jämför musikaliska kvalitéer mot 

varandra för att få fram skildringar efter 50 år. Därför har jag valt en låt från 1968 samt 

2018 som en grund fört denna studie. 
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1 David Gibson and Maestro Curtis, The Art Of Producing, Boston, MA :ArtistPro/Thomson Course 
Technology PTR,2005. 
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1 Inledning 
 

Jag ska i detta arbete jämföra musikaliska egenskaper mellan 2 kända låtar där båda har 

legat som etta på billboardlistan och därför kan anses som framgångsrika. När man 

diskuterar musik och andra konstformer om hur de är uppbyggda så pratar man ofta om 

en abstrakt idé, där åsikter skiljs beroende på folks bakgrunder. Dessa åsikter riskerar att 

påverkas av andra yttre faktorer än själva musiken. För att nämna olika exempel så kan 

skillnader i klass, kön, etnicitet, politik, och samhälleliga normer ha en stor betydelse på 

människors syn, och attityd för en musikdiskusion. Jag vill genom detta arbete att ta en 

abstrakt ide som jag tillämpar dessa byggstenar som en teori, för att få fram nånting 

konkret från dessa 2 låtar. Dessutom så behöver man fråga sig vilka egenskaper man 

behöver analysera för att kunna svara på min frågeställning.  

Tar man endast en egenskap riskerar man att få en förminskad helhetsbild, och å andra 

sidan så kan man förlora hela sammanhanget om man använder för många egenskaper. 

Eftersom målet är att analysera själva musiken så väljer jag att analysera musikaliska 

egenskaper. 

David Gibsons aspekter, som jag går in mer på i kommande kapitel, kommer att 

användas som en metod för att jämföra hur mina utvalda låtar förhåller sig till varandra.  

Dessa pelare, används ofta av dagens musikproducenter för att hjälpa artister och 

låtskrivare att förbättra sin musik under studioinspelningar som är tänkt att användas i 

professionellt syfte. Uppfattningen är den, att om inte en låt homogent representerar alla 

grundstenar eller har ett mål gentemot dom, så kommer musiken låta splittrat, 

underförstådd och otillfredsställt. 

Jag går också in på musik och kulturhistoria för att beskriva andra viktiga faktorer och 

egenskaper som spelar in på förändringen av musik. Detta kan visa sig i sociala och 

politiska händelser som kunde driva en musikstil till förändring och skapa helt andra 

förutsättningar för vilka musikaliska kvalitéer ansågs viktiga. Dessutom så finns det 

kulturella koder som skapar associationer, värderingar och ideologier, och bidrar 

ytterligare till den komplexiteten för en diskussion av musikaliska egenskaper  

Betydelsen av rollen av en musikproducent är viktig på utformningen av musik, där en 

producent ofta får betalt för att ansvara för en grupp olika musikaliska egenskaper. Det 

är också varför jag väljer en metodik baserad på just musikproduktion.  

Analysera musiken men hjälp av de 11 aspekter som jag nämner ovan står för grunden 

för detta arbete. De 2 musikexempel som jag kommer avvända är tagna från den 

amerikanska billboardlistan och både exempel ligger på nummer 1 i vardera tidpunkter.  



  
 

II 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra musik från 1968 och 2018. 

Huvudfrågan jag vill svara på̊ är, vilka musikaliska egenskaper som har förändrats i 

kommersiell musik efter en 50 års period? 

Denna uppsats är inte bara intressant från en musikers eller musikproducents perspektiv 

men också från vanliga musiklyssnare där båda får en förståelse av de byggstenar som 

används av musikproducenter, förståelse i kulturella förändringar men framförallt 

förståelse om eventuella skillander och likheter av själva musiken. 

 

2 Musik & Kulturhistoria  
 

Om man tittar på de senaste 100-år av vår kommersiella musikhistoria, så finns det ett 

mönster som visar att en stor del av musikgenres blivit påverkade av motkulturer. Låt 

oss ta upp ”Progressive Rock” som ett exempel, där musiken uppstod under slutet av 

1960-talet och ville på ett kritiskt sätt frigöra sig från dåtidens popmusik och dess 

ideologiska ursprung. Man var helt enkelt trött på ramarna för hur musik skulle låta eller 

framföras, vilket också medförde nya sätt för vad som blev populärt. 

T ex så man gick ifrån för vad som ansågs vara en enkel musikform av vers och refräng 

och valde att istället införa instrumentala solon men jazz influenser samt hjälp av 

elektriska ljudeffekter. Låtlängden kunde bli mellan 5–7 minuter jämfört med vad 

radiostationerna spelade, som på den tiden var kortare än 3 minuter2  

Att gå emot ramar för hur musik ska låta är ingen nytt och man kan se ett mönster om 

man ställer samtliga populära musikgenrer från senaste 100 år sedan, och ordnar dom i 

kronologisk ordning, att varje ny musikgenre har stora drag som visar på motsatsen till 

den förra. Jag menar på att detta är en slags motkultur och fungerar som en inkörsport 

till nya influenser samtidigt som man går bort från vad då anses som populärt.  

Ofta så kunde en motkultur vara baserad på skillnader i klass, kön, och etnicitet3, vara 

influerad av andra tidigare musikformer där referenser som jazzmusik eller andra 

tidigare musikarter sammanslagits. Lika så var det i fallet med progressiv rock som ville 

 
2 Hemsida: Mark (2011), The Lister, Average Pop Song Length By Decad. Hämtad Januari 19, 2020 från 
http://thelister.blogspot.com/2011/07/average-pop-song-length-by-decade.html 
3 Stuart Borthwick and Ron Moy, Popular Music Genres : An Introduction, :Edinburgh, University 
Press,2004. 
 
 

http://thelister.blogspot.com/2011/07/average-pop-song-length-by-decade.html
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visa en mer experimentell sida som gärna använde långa gitarrsolon. Annat som kunde 

ha en påverkan är om nått blev populärt under en längre tid, så kunde folk tappa 

intresset naturligt. 

Ofta så kunde också den tekniska utvecklingen påverkade hur musik lät och öppna upp 

nya intressen och möjligheter. Jämfört med idag så hade man färre kanaler och färre 

möjligheter att spela in så man behövde istället vara mer kreativ. Som musiker behöva 

man kunna prestera med sina instrument på en så professionell nivå som möjligt för att 

kunna spela in ett framförande som allmänheten kunde gå med på att köpa inspelning i 

form av en LP skiva. Det var också dyrt att hyra en musikstudio till skillnad mot idag 

där många har en digital inspelningsstudio i sitt hem. 

Musikinstrumenten man använde på den tiden var oftast analoga och man var tvungen 

att verkligen kunna spela sitt instrument jämfört med idag då man inställt kan använda 

färdiginspelade samplingar istället. Ett till exempel på motkultur var punken med sin 

enklare musikstil jämfört som musikmässigt gick emot den progressiva rocken som i sin 

tur följdes av disco, 80-tals synt, elektronisk musik och house etc.  

 

2.1  Sociala Bidragande Faktorer 

 
Jag väljer här att diskutera ett socialt ock politiskt faktorer när vi just tala om 1960-talet. 

Man ska komma ihåg att detta var en kontroversiell tid för politiska, samhälleliga och 

kulturella normer med en underliggande hippie subkultur som kom att bli i efterhand 

associerad med musik. Under denna tid så fanns det en stor motrörelse mot 

Vietnamkriget då nya liberala idéer skapades och kom att påverka människors syn, 

smak och attityd om i sin tur också visades i folks musiksmak som ledde bort från 

dåtidens kommersiella musik. Bildspråket i samband med musik och klädstil var alla 

viktiga faktorer för människors utryck av både kultur och politiska åsikter som visade 

sig i en social kontext där man gärna ville visa politisk medvetenhet och identifiera sig i 

en kollektiv minoritet mot etablissemanget vilket fungerade som en inkörsport av nya 

stilar och utryck som tyder till det jag skev av innan då jag nämnde ”motkultur”. 

 

2.2  Musik och Kulturella Koder 

 

Musik kan ha mer eller mindre kulturell identitet där vissa former som nationalsånger, 

barnvisor, psalmer, julvisor har ett otroligt stort kulturellt värde. Musiken kopplas även 

här ihop med visuella koder i for av frisyrer, klädedräkt, smink, och teman på 
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skivomslag4. Detta är inte specifikt till någon särskild musikgenre eftersom tungpunkten 

verkar mer handla om associationer, värderingar och ideologier. Eftersom musik kan 

användas för att förstärka tillstånd i t ex film och dataspel så kan den även fungera som 

en förstärkning av en persons värderingar som denne kanske lyckades lära sig på 

skolgården, andra vänner eller till exempel föräldrar. Förstärkningar av värderingar av 

en subkultur kan vistas i samband av en musikgenre som tillexempel hiphopkultur. Lars 

Liljestam skriver i sin bok Musikliv att ”begreppet stil används ofta inom sociologi och 

kulturvetenskap i samband med sätt att leva eller livsstil”5.  

 

2.3 Bra Och Dålig Musik 

 

Lars Lilliestam skriver också att ”Bra musik förädlar människan, gör henne bättre, och 

kanske rent av sätter henne i kontakt med andra högre världar bortom den jordisk”. Det 

kan finnas en poäng av vad Lars viljat förmedla eftersom att det är problematisk från ett 

vetenskapligt perspektiv att avgöra vad som är bra eller dåligt. Dessutom så ska detta 

vara en objektiv analys som definerar musikaliska kvaliteter i form av musikaliska 

egenskaper d.v.s hur dessa egenskaper i en låt är annorlunda eller likadana och därför 

vill jag påpeka i detta kapitel att inte blanda in bedömningar om dessa egenskaper är bra 

eller dåliga. Inte heller kommer musiken och dess egenskaper i detta arbete bedömmas i 

form av penningvärden då mängden av pengar en artis tjänat eller hur många kopior en 

låt har sålt, så att det inte påverkar analysen statisktiskt.  

 

3 Musikinspelningar och Rollen Som Musikproducent 
 

När man producerar musik så har man en överblick över skapelsen över produkter från 

start till slut. Produkten i detta anseende är oftast inspelning av ett album som innehåller 

flertal med låtar. Det kan också handa om endast en inspelning av en singel där man i 

båda fallen arbetar tillsammans med bandet eller artisten, ljudteknikern och skivbolag 

för att påverka och förbättra musik på alla sätt som möjligt. Ett sätt kan vara att man 

väljer hur man bör använda vissa instrument för att kunna skapa en specifik ljudbild. 

 
4 Lars Lilliestam, ”Musik som kulturell Kod”, Musikliv : vad människor gör med musik - och musik med 
människor, Göteborg : Ejeby, 2006, 52. 
5 Ibid., 62. 
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Apacademy.se skriver på sin blogg om vad en musikproducent gör. ”En producent 

bidrar, kommentera och ger råd om låtskrivande, arrangemang och prestanda”6 

En nyskapande musikproducent kan i många fall vara den anledning som krävs för att 

skapa en stor hit av en låt vilket antyder om vikten av inflytande på musikbranschen.  

Howard Masseys bok Behind the Glass7 innehåller intervjuer av olika ljudtekniker och 

musikproducenter och jag har valt att ta upp flera citat som jag hoppas kan beskriva 

väldigt kort om de aspekter som de tycker är viktiga när de jobbar med en produktion. 

Humberto Gaticasom är producent och ljudteckniker har vunnit 17 grammys och jobbat 

med artister som Chaka Khan, Cher, Chicago, Destiny's Child, Madonna, Elton John, 

Josh Groban, Lionel Richie, Mariah Carey, , Michael Jackson, Janet Jackson, , 'N Sync, 

Metallica, Roxette, R. Kelly, Tina Turner, Whitney Houston m. fl säger att ”The whole 

idea of a great producer is to create a performance that’s believable, and the engineer’s 

job is to capitalize on that and put down on tape the best quality possible”.8  

Steve Churchyard som också är producent och ljudteckniker som jobbar med jobbat 

med  The Eagles, Billy Joel, The Sex Pistols, Meat Loaf, Keith Urban, Shakira, George 

Michael, Hanson, Faith Hill, The Darkness, The Scorpions, Avril Lavigne, Kelly 

Clarkson, Joni Mitchell sa: ”As a producer, it’s my job to make the artist’s dream a 

reality and actually make it better than the dream. But it’s a fine line, because an artist 

may not have the experience or vision to realize”.9 

Andy Johns har jobbat med bl a med Led Zeppelin,  The Rolling Stones och Van Halen 

säger: ”I think when people are working just on their own, though, they can lose 

objectivity. Because the gear is there, you’ve got to keep going back and ditzing with it. 

Nobody can work on their own unless you’re like Beethoven and you sit at home with 

the piano and you’re a damn genius. I think that it takes more than one person.”10 

 

 

Poängen som jag försöker visa är att en musikproducent faktiskt gör musiken till bättre, 

och att därför går det att använda deras teorier som metod i detta arbete och sin tur 

jämföra resultatet med varandra. 

 

 
 6Hemsida: AP academy, Hämtad Januari 19, 2020 från https://www.apacademy.se/blog/vad-gor-en-
musikproducent/ 
7 Howard Massey, Behind The Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits, E-Book, 
San Francisco : Backbeat, cop. 2000. 
8 Ibid, Intervjuv med Humberto Gatica, part 2. 
9 Ibid, Intervjuv med Steve Churchyard, part 3. 
10 Ibid, Intervjuv med Andy Johns, part 3. 

https://www.apacademy.se/blog/vad-gor-en-musikproducent/
https://www.apacademy.se/blog/vad-gor-en-musikproducent/
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4 Metod 
 

David Gibson skriver ”The job of the producer has now expanded so that he or she is 

the overseer of quality at every level of the project”11 och om man nu försöker beskriva 

kvalitet ifrån en musikproducents perspektiv som bakgrund, så nämner han 11 kritiska 

aspekter som tillsammans bör avspegla varandra på så sätt så att det alla verkar mot 

samma mål vilket är låtens budskap. 

Det är intressant att nämna att man kan hitta reference av dessa aspeker till kända 

musikproducenters citat. Glen Ballard säger  att “It’s also melody in context with the 

harmonic structure, because the colour of a melody is always determined by the chords 

under it.”12. Detta spelar in på ett av David Gibson aspekter om harmoni ock klang. 

Brian Wilson uttalar sig om vilken funktion arrangemang och instrumentation har för en 

sjungande röst och säger “A record frames the song, The arrangement and the 

orchestration frames the vocal, just like you’d have a frame around a pictures.”13 

Med andra ord så har David Gibson samlat in de punkter som musikproducenter anser 

viktigast för att konstuera hitmusik eller göra befintlinga inspelningar till bättre.  

Det är dessa punkter om jag kommer att använda för att hitta fram skillnader mellan 

mina testsubjekt. Här listar jag alla dessa punkter med en kort förklaring bredvid. Jag 

kommer också att analysera låtarna i nästa del för att visa hur man använder varje 

aspekt. 

 

1.  Budskapet. Detta är själva låtidén. Vad låten handlar om. Detta kan vara 

meningen med själv låten eller en specifik känsla man vill förmedla. 

 

2.  Melodi. Passar huvudmelodin i budskapet. Finns det en tillräcklig känsla eller 

intensitet i melodin som speglar budskapet? 

 

3.  Harmoni. Vilken klang har ackorden och tillför det till budskapet eller själva 

låtidén . 

 

4.  Rytm. Vilken slags tempo låter har och känns det rätt för låtidén melodin. Finns 

det nån aspekt som inte tempot passar in i?  

 

5.  Text. Stödjer textinnehållet låtidén? Stödjer textens melodi och rytm samma 

känslouttryck som låtidén? 

 
 

 
11 Gibson, 1. 
12 Massey, part1. 
13 Massey, part 2. 
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6.  Densitet. Hur ser ljudbilden ut samt hur är låten arrangerad. Fattas det nått eller 

finns det för mycket av nått för att passa låtidén bättre? 

 

7.  Låtstruktur. Finns det tydliga skildringar mellan sina delar, och finns det nån 

speciell funktion bekom dessa som spelar in på låtidén. 

 

8.  Instrumentation. Vilka typer av instrument används och finns det något 

samspel mellan låtidén och instrument? Passar instrumenten ihop? 

 

9.  Framförande. Detta är en kritisk värdering av spelteknik och om man använder 

tillräcklig dynamik eller känsla när man spelar ett instrument för att kunna visa 

på sen sammandragning till låtidén. 

 

10. Inspelningskvalitet. Använder man rätt mikrofoner för att få fram 

karaktäristiken av låtidén under inspelningstillfället? Låter alla 

mikrofonförstärkare, kompressorer, effekter och annan utrustning så bra som 

möjligt?  

 

11. Mixning. Passar volym, panorering, EQ och effekterna ihop? Följer mixen alla 

de 11 aspekterna? Ska den vara torr eller blöt och har effekterna en väsentlig 

funktion for låtidén? 

 

 

Jag anser att det viktiga med att välja 2 testsubjekt är att de inte är direkt oberoende för 

att inte råka manipulera resultatet. Jag har åstadkommit detta med att använda 2 låtar 

som ligger som nummer 1 från samma lista med 1 dag skillnad (26:e Oktober 1968 och 

27:e Oktober 2018) med 50 år emellan. Listan är baserad på vilka som ligger nummer 

för hela veckan 43 både 1968 och 2018. Jag har också valt från en ansedd och 

respekterad låtlista vilket i detta fall är tagen från den amerikanska billboardlistan. Den 

första låten som jag nämner är ”Hey Jude” av Beatles, som låg etta vecka 43 1968 under 

26:e oktober enligt ”The Hot 100”14 och den andra är från samma lista men väldigt 

exakt 50 år senare15 och heter ”Girls Like You” av Maroon 5 som i oktober 2018 vecka 

43 låg etta på samma lista. En annan viktig detalj varför det är viktigt att använda 

samma lista är att olika listor visar helt andra resultat för vad de anser som nummer ett. 

Detta visar att dessa låtar är allmänt vedertagna och kan representera sig själva i en 

analys. I nästa steg ska jag samla in data av ”Hey Jude” och ”Girls Like You” med hjälp 

av Gibsons tidigare nämnda aspekter. 

 

 
14 Hemsida: Billboard Listan (1968), The Hot 100, Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-10-26?rank=1 
15 Hemsida: Billboard Listan (2018), The Hot 100, Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.billboard.com/charts/hot-100/2018-10-27 
 

https://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-10-26?rank=1
https://www.billboard.com/charts/hot-100/2018-10-27
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5 Analys 
 

5.1 Hey Jude  (låt1) 

Hey Jude’s budskap (1) handlar om att uppmuntra Jude att följa sina möjligheter att 

hitta kärlek. Och det utmärkande drag för låten är positivt. Det är denna känsla man vill 

förmedla i låtidén samtidigt som man vill bevara sin egen identitet som bandet Beatles 

redan har, vilket som jag förstår det oftast skapades av ett samarbete mellan John 

Lennon och Paul McCartney och deras låtskrivande. Ian MacDonalds bok ”Revolution 

In The Head”16 skriver att John Lennon ofta skrev verserna och Paul McCartney 

refrängerna.  

 

Melodiaspekten (2) passar in väldigt bra eftersom melodin har en viktig funktion och ett 

väldigt utmärkande drag för låten. Låter innehåller flera melodier som sätter sig lätt i 

lyssnaren, enklar att tralla med men framförallt att texten passar in med själva melodin 

att det gåt att framföras på ett naturligt sätt.  

 

Harmonin (3) är positiv lika så budskapet i låtidén så går den i dur, vilket passar in 

låtens text ”Take a sad song and make it better”. I slutdelen av låten följer harmoniken 

en nedgång samtidigt som melodin gör en uppgång och skapar ett linjärt samspel mellan 

harmoniken och melodin. Detta fungera väldigt bra och används ofta i låtarrangemang 

av olika musikstilar som verkligen sammanför båda aspekterna att fungera ihop. 

 

Rytmen (4) som här betyder själva ”tempot” av låten, känns behaglig både först halvan 

av låten samt den andra som inte liknar varandra. Tempot är tillräckligt långsam för att 

sången och texten kan sjungas ut, utan att förlora energi vilket tyder också på att rytmen 

en funktion för melodin, som därav har en funktion för budskapet i låten. 

 

Texten (5) har ett melodisk och rytmiskt känslouttryck som hamnar väldigt naturligt i 

sången och 

 
16 Ian Macdonald, Revolution In The Head,  London : Pimlico, 1998 
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dessutom följer budskapet. ”Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it 

better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better” Låten 

handlar just om att uppmuntra Jude att hitta kärlek igen. 

 

Densiteten (6) handlar om låtens arrangemang och som tidigare sagt i ett av citaten ovan 

“A record frames the song, the arrangement and the orchestration frames the vocal, 

just like you’d have a frame around a pictures.” Ofta kan man bedöma detta med att om 

nått skulle saknas om man tog bort det ur låten. Den stora mängden av instrument som 

används i Hey Jude skapar stor komplexitet i arrangemanget. Man måste ta hänsyn till 

att endast ett fåtal instrument kan höras samtidigt för att undvika att frekvenser 

överlappar med varandra vilket kan skapa otydlighet. Här hör man stråkar, 

blåsinstrument och kök likaså bandets egna instrument. Vilket kan anses som för 

mycket och om t. ex nån togs bort så skulle det göra detsamma. Å andra sidan så har 

låten har en uppbyggnad och hela tiden rör sig framåt vilket framstår i slutet av låten 

med betydlig mer energi på alla dessa instrument kommer in så det passar in och kan 

även tyckas speglar budskapet av uppmuntran.  

 

Låtstrukturen (7) fördelad med tydliga skillnader. Låten börjar direkt på versen, med 

sång och piano som sedan fylls upp med hjälp av en gitarr och tamburin in andra versen. 

Versen har en igenkännande funktion för låten vilket förmedlar låtidén väldigt 

omgående och väntar gärna med refrängen. Hela bandet kommer in i bryggan efter 

introt med an fallande bas till texten ”and anytime you feel the pain”. Själva låten är 

ungefär 7 minuter lång vilket är ovanligt för vad som spelas på radion. Oftast ska inte 

radiomusik vara längre än 3–4 minuter. Detta tror inte jag har mycket att göra med 

budskapet utan snarare fungerar lite som en motkultur17 mot normen för att vara 

annorlunda eller för att skapa nåtning nytt som bandet Beatles ville åstadkomma. 

 

Instrumentationen (8) består som tidigare nämnt riktiga elektriska instrument som 

elektrisk gitarr och elektrisk bas. Sångdubbar förekommer för att fylla ut ljudbilden 

likaså stråkar och blåsinstrument som är arrangerade i slutet av låten ör att komplettera 

låtuppbyggnaden.  

 

 
17 Anna-Katarina Engström, ”En normstudie angående motkulturer som subkulturer och varför 
människor väljer att bryta mot normer” Lund: Lunds Universitet, Avdelning för Rättssociologi 
Sociologiska Institutionen, 2007. 
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Framförandet (9) är dynamisk uppbyggt, tack vare arrangeringen (densiteten) av låten 

och följer en målriktade plan att avsluta låten med hög energi. Att musikerna spelar 

riktiga instrument bidrar till en känsla av ärlighet och personlighet, där musikerna själv 

har en viktig funktion till låten.  

 

Inspelnings kvaliteten (10) ansågs vara mycket bra för den tidens inspelningar i Abby 

Road Studion. Vore det inte för mixerbord, förstärkare och kompressorer av toppklass 

så skulle det faktiskt inte låta bra alls. Ta trummorna som ett exempel som har inslag av 

hemmainspelning, vilket låter väldigt bra på inspelningen men som jag tror med största 

sannolikhet inte skulle låta lika bra i an annan inspelningsmiljö. Inspelningen står en 

stor del för själva identiteten av låten, identiteten av bandet Beatles samt Abby Road 

studion som var stolta över deras ljudbild som de kunnat återskapa genom inspelning 

och mixning. 

 

 (11) Utan tillgång till dagens obegränsade kanaler mixade man i mono vilket man idag 

kännetecknar inspelningar från 1960 talet. 

Man spelade också in då musiker spelade samtidigt för att så en så sammangripen 

känsla av musiken som möjligt. Därför behövde man använda rätt mikrofontekniker för 

att minska läckning av andra instrument i varje kanal, samtidigt som att sedan mixade 

ner kanalerna till 2 eller 4 kanal-stereo för att frigöra fler enstaka inspelningsmöjligheter 

i mono. Inspelningar av brassinstrument och blev också mixade in i efterhand vilket 

drog ut på tid och pengar och behövdes väldigt erfarna ljudtekniker.  

 

5.2 Girls Like You (låt2) 

 

“Girls Like You” är inspelad av den amerikanska bandet Maroon 5 och handlar också 

om en optimistisk kärlekshistoria, men som ska visa på uppskattning för sin partner 

under utmanande förhållanden men att man samtidigt är öppen för nya romanser. (1) 

 

Melodin (2) är kort frasigt och återkommande. I Eva Hillereds bok Lat-Hund För Låt-

Skrivare18 så beskriver hon att för att kunna namnge en sång genom att höra bara några 

 

18 Eva Hillered, Lat-Hund För Låt-Skrivare, Enskede : Singing Songwriting Studio, 2013 

 

 



  
 

XI 

få toner så ska melodin vara so distinkt som möjligt och att man behöver en förmåga att 

skapa ”hookar” (krok för att dra in en lyssnare) för att skriva en låt som ämnad för att 

bli populär. Hon menar också på att en ”hook” kan påminna en lyssnare om något annat 

denne hört tidigare så att man ska lätt kunna tralla med i låten..  

Detta förekommer ofta i dagens musik och förekommer här på ett väldigt smart sätt i 

låten. (oavsett om det ligger i någons smak eller inte). Melodin har en optimistisk 

karaktär vilket passar i budskapet och den passar också flödet av texten. Den är också 

väldigt enkel. 

 

Harmoniken (3) passar ihop med melodin på ett väldigt bra sätt eftersom båda är väldigt 

enkla och återkommande. Ackorden består till största del av C, F, G, Am19 vilket följer 

en ackordgång av I-IV-V-VI och beskrivs i musikteorin som en bedräglig kadens20 då 

dominanten upplöses till tonikaparallellen istället för tonikan om man gör en 

funktionsanalys, där tonikan är treklangen som ligger på tonartens första steg21. Det 

viktiga är att den har en relation till budskapet och låtidén som ”Girls Like You” 

förmedlar. 

 

Rytmen (4) är till stor del är baserad på melodin och texten och består av ungefär 125 

BPM (slag per minut) som är vanlig för dagens elektroniska musik men som också 

känns naturligt för låten och för själva melodins. Gitarrens insatser står för en stor del 

av rytmen i låten för tempot 125, men trummorna är programmerade med hälften av 

tempot ca. 63 BPM vilket kan anses förvirra låtens rymt. Den blandar helt enkelt en 

balad känsla tillsammans med ett danstempo. Jag tror att låtproducenten har tänkt till att 

det skulle passa in låten vilket jag tycker det gör och att det dubbla budskapet i tempot 

inte bidrar till förvirring av i låten och låtens budskap. 

 

Texten (5) är skriven på ett sätt som både skapar rytm och rim. Dagens popartister som 

Taylor Swift bland andra, utnyttjar rytmer i sina texter så att lika som melodin vill lätt 

 
19 Hemsida: Ultimate Guitar, Hämtad Januari 19, 2020 från https://tabs.ultimate-
guitar.com/tab/maroon-5/girls-like-you-chords-2226387 
20 Hemsida: Musikipedia, ”Funktionsanalys” Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.musikipedia.se/funktionsanalys 
21 Hemsida: Musikipedia, ”Funktioner” Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.musikipedia.se/funktioner-i-funktionsanalys 
 

https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/maroon-5/girls-like-you-chords-2226387
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/maroon-5/girls-like-you-chords-2226387
https://www.musikipedia.se/funktionsanalys
https://www.musikipedia.se/funktioner-i-funktionsanalys
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fastna och bli igenkännande. Dessa inslag finns här med i återkommande rytmer både i 

versen och refrängen. Texten beskriver låtidén och budskapet på ett enkelt sätt. 

 

Densiteten (6) speglar låtens musikgenre. Låten består ett vanligt poparrangemang som 

liknar många andra radiolåtar, med 4 takters intro, 16 takters vers (samma som Hey 

Jude) men att man efter versen inte vill tappa energin och inte råka förlora lyssnarens 

intresse vilket här valdes istället för en brygga att gå direkt inpå refrängen. Eftersom 

denna låt är väldigt enkel, så verkar det logiskt att man vill gå direkt till refrängen. Den 

akustiska gitarren bidrar till arrangemanget med hjälp av ett svepfilter för att få en 

känsla av uppbyggnad i början, och dessutom så kan jag höra extra sångpålägg i slutet 

av låten för samma funktion.  

 

Låtstrukturen (7) är simpel. Som tidigare sagt så vill man komma till refrängen så fort 

som möjligt. Vers och refräng och stick som går om igen har inte stora skildringar men 

verkar ändå innehålla tillräckligt med intresse med hjälp av en hip-hop del bland annat. 

Låtlängden är cirka 4:10 vilket passar in i vad som anses vara dagens standard i 

popmusik och det finns ingenting ovanligt i arrangemanget. 

 

Instrumentationen (8) utgörs av akustisk gitarr och verkar vara just det enda riktiga 

instrumentet som används. Det mesta är av en elektronisk karaktär så som bastrumma, 

handklapp, synt, bas. Det är en väldigt enkel instrumentation i min åsikt men eftersom 

låtidén inte är speciellt komplex så följer den samma enkelhet. 

 

Framförandet (9) består till stor del av sång, elektroniska bakgrunder och gitarr som inte 

framförs i realtid. Det mesta som jag hör, bortsätt från sången, är inspelade i form av 

samplingar vilka oftast är också förinspelade, och sedan ”programmeras” med hjälp av 

en så kallad ”sequencer”22  som ofta finns med datorprogram som musikstudios 

använder idag. Dessa kallas för ”DAW”23 (Digital Work Station) och betyder att man 

spelar in musiken på en hårddisk i en dator istället för en bandspelare. Att använda en 

”sequencer” betyder också att det är en dator som spelar upp samplingarna och att de 

inte är spelade på riktiga instrument. Sången är naturligtvis fortfarande sjungen av en 

 
22 Hemsida: Electronic Musician, Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.emusician.com/gear/modern-midi-sequencing 
23 Hemsida: Techterms, Hämtad Januari 19, 2020 från https://techterms.com/definition/daw 
 

https://www.emusician.com/gear/modern-midi-sequencing
https://techterms.com/definition/daw
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riktig person och stödjer låtidén med sitt enkla framförande, för att inte förvirra inslag 

från de tidigare nämnda aspekterna. 

 

Inspelningskaviteten (10) är av högsta kvalité vilket inte är förvånande för kommersiell 

musik. Som tidigare nämnt är det flesta av låtens ljud förinspelade i form av samplingar 

vilken minskar mängden av vad man själv behöver spela in. Sången blev här inspelad 

professionellt. 

 

Det som är intressant med mixningen (11) är dagens tillgång och möjligheter i digitala 

studion och användandet av en ”DAW” (Digital Work Station) och hårddiskinspelning, 

då man idag kan spela in hundratals med kanaler, så länger datorn orkar med jämfört 

med 8 eller 16 kanaler man använde för över 50 år sedan. Mixningen av ”Girls Like 

You” är sparsmakad och använder sig inte av alla dessa kanalmöjligheter. Detta menar 

jag på är gjort så att man inte sticker ur från de 11 aspekterna och håller sig till 

enkelheten där om man tog bort någonting från mixen så skulle man sakna det. Mixen 

passar bra, alla instrument kommer tydligt fram utan. 

 

6 Resultat 
 

Här ska jag sammanfatta resultaten mellan dessa två låtar. Båda låtar har ett positivt 

kärleksbudskap men som visas på olika sätt. ”Hey Jude” som jag här kommer kalla får 

låt 1, försöker också att framhäva bandets låtskrivare och musikers identiteter och 

musikalitet till motsats till ”Girl Like You” nu kallad för låt 2, som har en betydligt 

lättare uppgift att uppfylla för att föra sitt budskap fram till lyssnaren. 

Båda låtars melodier är enkla och har en funktion för att kunna få lyssnaren med och 

tralla med i melodin. Låt 1 har fler melodier och mer komplex än låt 2 men funktionen 

verkar vara densamma vilket man vill fånga lyssnaren på så sätt att man lätt skulle tralla 

med i låten på ett naturligt sätt. 

 

Klangmässigt så använder båda låtar en durtonart24 med ackord som stödjer melodierna 

vilket är i bana med David Gibsons aspekter. Arrangemanget i låt 1 använder ett 

 
24 Hemsida: Global Music, Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.globalmusix.com/m/articles/view/tonarter 
 

https://www.globalmusix.com/m/articles/view/tonarter
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sammanspel mellan harmoniken och melodin för att få en mer artistisk präglad jämfört 

med låt 2 som vill hålla sig till enkelhet och upprepning. 

Rytmen och tempot är passande för melodin för båda låtarna där låt 2 följer dagens 

normer för dans och popmusik. Den är också anpassad för text och sång. Låt 2 

innehåller också inslag av halva tempot tillsammans med det snabbare 125 BPM 

tempot. 

Texten hade ett större känslouttryck och komplexitet i låt 1. Låt 2 har en mycket enklare 

text som istället för att vara poetisk och att vilja säga nånting, så använder man rytmiska 

inslag för att förmedla låtidén vilket används idag väldigt ofta och resulterar i att folk 

väldigt lätt kan sjunga med. 

Densiteten och arrangemanget skiljs åt väldigt mycket där låt 1 framhäver musiker och 

bandet i focus vilket bidrar till den en ökande komplexitet. Dessutom så väljer Beatles 

att spela in Brassinstrument, stråkar och sångdubbar även fast dåtidens studio hade 

limitationer viket försvårade inspelningsarbetet men att det rent artistisk vara 

nyskapande. Båda låtar har en uppbyggnad i sig. 

Låtstrukturen skiljer sig i både i låtlängd och på vilket sätt man har valt att bygga upp 

låten.  

Låt 2 ville komma till refrängen så fort som möjligt medans låt 1 väntade ut sina verser 

och lät sången, melodin och texten att utrycka sig själva. Dessutom så har låt 1 en 

brygga som kommer i mellan verserna och refrängen. Låtlängden skiljer sig med nästan 

3 minuter där en radiostation kunde få plats att spela 2 låtar under samma tid som 

låtlängden i ”Hey Jude”. Jag tror att anledningen bakom detta är både för att skapa ett 

annorlunda arrangementa med en stor uppbyggnad men också att vara lite rebellisk och 

gå utanför för vad som ansågs normen för hitlåtar. Beatles ville kanske skapa en 

alternativ alter ego som visade sig från en rebellisk sida även fast de var ett av det störta 

popbanden av denna tid. 

Båda låtar har en refräng som gjort för att få lyssnaren att tralla med i, och i min åsikt så 

väljer Beatles att inte avslöja det för tidigt. 

Instrumentationen har också tydliga skillnader mellan analoga instrument som gitarr, 

bas, piano och trummor, jämfört med digitala samplingar som är spelade med hjälp av 

en DAW och sequencer. 

Som tidigare nämnt om låtarnas densitet så har låt 1 en betydligt större instrumentation 

vilket försvårade en ljudteknikers arbete att hitta plats för varje instrument men idag så 
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tycker vi att Beatles inspelningar anses som genialiska för den tiden. Komplexiteten har 

en betydelse i vardera låtar och sticker inte ut från själva budskapet enligt min teori. 

Framförandet som skiljer sig också väldigt mycket är ett till exempel på att båda låtarna 

båda följer David Gibsons aspekter, att men genom alla beståndsdelar strävar mot 

budskapet, men att man väljer olika vägar för att hamna fram. 

Det är naturlig att en grupp musiker som spelar instrumenten framför dessa jämfört med 

att musiken bli framförd av en ”sequencer” där en dator spelar de förinspelade 

bakgrunder. I min mening så är detta ett faktum infallet för att diskutera vad som är 

bättre eller sämre. Som tidigare sagt så musiker som spelar riktiga instrument bidrar till 

en känsla av ärlighet och personlighet, med detta betyder inte att låten i motsats saknar 

dessa egenskaper. 

Mixningen och inspelningskaviteten har på inga sätt blivit kompromissat. I både fall så 

har man strävat efter det bästa möjliga inspelningskvalité men att i fallet av låt 2 varit 

betydligare sparsmakad. Vad som fanns tillgängligt på 1960-talet användes på ett 

artistiskt sätt för att få plats med alla idéer, detta kan man jämföra med dagens motsats 

med nästintill oändligt men kanaler och där vem som helst kan skaffa en 

inspelningsstudio, men att det är minimalismen och valet att inte använda allt man har 

som bidrar till det artistiska uttrycket. 

 

7 Sammanfattning 
 

För att sammanfatta detta arbete så vill jag först nämna likheterna mellan dessa låtar. 

Båda följer dessa 11 beståndsdelar på ett sätt som David Baker skriver om. Jag anser att 

om de inte gjort det så skulle dessa låtar vara så kända som det är och även ha en chans 

att komma med på en hitlista. Därför så tycker jag det inte finns någon större skillnad 

mellan Beatles ”Hey Jude” och Maroon 5 ”Girls Like You”. Båda låter har ett liknande 

budskap med skillnader i låten ursprung, musikgenre, kultur, identitet av grupp och hur 

man förhåller sig till alla aspekter. Det fanns inga klara avvikelser från dem. Detta visar 

på att funktionen är densamma även fast bakomliggande ursprunget är annorlunda, och 

att båda låtar tillslut har vad som krävs för att blir en kommersiell hit vilket man kan 

kanske då kan tycka att det inte var en slump att dessa låtar blev framgångsrika. 

Båda av dessa låtar är inte fria från skillnader dock. 

Melodin är mer eller mindre nästan alltid repetitiv men att den äldre låten (låt 1) ville 

tog en mer artistisk och musikalisk inriktning. Detta är mycket tydligt men svarar inte 

på frågan om det oftare var så 50 år sedan eller om det endast uppmärksammas i detta 
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exempel. Man skulle behöva studera fler exempel för att genom statistisk får fram om 

dagens hit-musik lägger mer vikt upprepning än komplexa arrangemang men det verkas 

så efter min analys. 

Experimentering av rymt verkar mer vanligt idag där man med datorns hjälp lättare kan 

ändra olika komponenter av låten, där man lätt kan lägga till saker likaså med ett 

knapptryck sudda ut det man inte vill höra jämfört med 50 år sedan, då man var tvungen 

att med sax klippa av bandet och klistra in ett nytt försök eftersom bandspelarna inte 

hade rum för varje enskilt instrument. 

Denna undersökning visar att topplista musik är betydligt enklare idag är 50 år sedan 

men även här så behövs det en statisk undersökning med fler exempel för att kunna 

verkligen ha ett slutgiltigt svar om just detta. Hey Jude är en mycket mer komplex 

inspelning med många fler instrument. Nått som vore intressant att ta upp är om det 

idag finns fler DJs eller soloartister på topplistorna jämfört med band för fortsatt 

forskning jag kan säga med stor sannolikhet att dagens musik använder sig mer av 

sequencer än av analoga instrument och därför också påverkar hur det framförs på 

inspelningarna. Inspelningskaviteten verkar hela tiden att bli bättre idag så jag är inte 

förvånad till att låt 2 låter på många sätt bättre en låt 1 men en intressant företeelse är att 

idag så lyssnar folk till komprimerad ”streamad” musik som håller nere ljudkvaliteten 

1-tiondel motsvarande till okomprimerad musik men att själva inspelningskaviteten är 

bättre idag.  

 

Min poäng av detta arbete är att få fram skillnader av musik med 50-års mellanrum och 

har fått fram att musiken har samma funktion då som nu.  Det verkar finnas en större 

kulturell vikt i äldre musik där The Beatles till stort bidragit i musikhistorien under den 

brittiska invationen25 och Beatlemania26 vilket inte endast berodde på själva musiken 

men också kulturella aspekter som jag skrev om under tidigare kapitel. Resultatet visar 

inte på om musiken var bättre då jämfört med nu men att kulturella skillnader bidrar till 

musikgenres medans musikaliska aspekter bidrar till skillnader i musiken som då som 

nu har samma funktion, vilket är att föra fram en låtidé eller budskap till en lyssnare så 

de gillar att höra samma låt igen och igen.  

 
25 British-Invasion. Encyclopaedia Britannica. Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.britannica.com/event/British-Invasion 
26 Beatlemania. The Atlantic. Hämtad Januari 19, 2020 från 
https://www.theatlantic.com/photo/2014/05/1964-beatlemania/100745/ 
 

https://www.britannica.com/event/British-Invasion
https://www.theatlantic.com/photo/2014/05/1964-beatlemania/100745/
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Jag anser också att resultatet potensielt hade kunnat visat annorlunda skillnader och 

likheter om jag valt musiken från en helt annan vecka. Hade ena låten varit en balad och 

blivit jämfört med en snabb rocklåt 50 så skulle resultatet visat mer på generella 

skillnader mellan dessa låtar, utan ett tidsperspektiv. På vilket sätt skulle man kunna 

uttrycka tidsperspektivet bättre i såfall, eller kan det vara så att musiken skulle låta 

likadant om man hade samma uttrustning 50 år sedan som man har idag, där musiken 

inte utvecklats alls? 

 

Jag tycker att denna analys har öppnat upp för fortsatt diskussion av skillnader av de 

individuella aspekterna men att det skulle krävas betydligt fler exempel och statistiska 

variabla för att kunna se mönster mellan 1960-talet och 2010 talet. Dessutom så skulle 

kanske resultatet bli helt annorlunda om man valde 50 år med andra utgångspunkter 

som tillexempel 1900 – 1950 eller användandet av en annan topplista. 

Men jag hoppas i alla fall att detta arbeta kan bidra till en överblick och ökad förståelse 

av problematik och metod. 
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