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I uppsatsen behandlas frågeställningarna: Går det finna ett gemensamt sound hos musiken som spelas i P3? 

Och hur ser P3:s tablå ut under en vecka? Dessa frågeställningar undersöks för att ge en bild av den musik 

som spelas i P3 som är Sveriges Radios ungdomskanal. Frågorna undersöks genom att dels utgå från tidigare 

forskning i ämnet, information från P3:s hemsida samt genom djupgående analyser av sju låtar från de 

artister som spelades mest under vecka 46 år 2010. Analyserna utformas utifrån Gunnar Ternhags 

gehörsbaserade analysmetod. Även Lars Lilliestams gehörsbaserade analysmetoder av rock och blues 

används.

Analyserna presenteras först låt för låt och sedan sammanfattas likheter och skillnader hos musiken som 

spelas. I den slutgiltiga diskussionen framkommer att det går att finna gemensamma nämnare hos låtarna 

vilket gör att man skulle kunna klassa dem till vad som skulle kunna kallas ett ”P3-sound”. Hur musiken 

prioriteras och ges utrymme för olika lyssnargrupper beskrivs också. Det går att se att P3 prioriterar olika typ 

av musik vid olika tidpunkter under dagen, exempelvis sänder man genre-inriktade program främst på 

kvällstid, medan andra artister spelas från morgon till kväll, det är de här artisterna som tas upp i studien. 

Arbetet med studien ses som en del av det större arbetet med att granska public service och dess utformning, 

samt som en förlängning av Alf Björnbergs studie av radio och TV i public service-fomat, där han går 

igenom utvecklingen av dessa medier under 25 år.
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1. Inledning 
I den här uppsatsen har jag valt att behandla musikutbudet i radio, närmare bestämt public service-

radio och kanalen P3 i Sveriges Radio. P3 är en av de större radiostationerna och når ut till ett stort  

antal människor i olika åldrar varje dag, självklart har mediet en stor möjlighet att påverka dessa 

människor inte minst när det gäller vilken musik som spelas. Public service har ett uppdrag, på 

deras  hemsida  går  att  läsa  att  ”Verksamheten  bedrivs  självständigt  i  förhållande  till  politiska,  

kommersiella och andra intressen i samhället”1. Det beskrivs vidare att Sveriges Radio ska:

• erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet

• ha ett brett utbud av program för stora och små grupper

• ta ett ökat kulturansvar och särskilt värna om svensk kultur och musik samt det svenska 

språket

• sända program på minoritets- och invandrarspråk

• göra fler program för barn och ungdomar

• ha en decentraliserad programproduktion 2

När det gäller utbud har de bland annat följande direktiv att gå efter: 

Sveriges Radios uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Våra program ska 

präglas av mångfald och spegla hela landets befolkning, oavsett om det handlar om tal eller 

musik. Vi ska vara vaksamma så att vi inte för fördomar och stereotyper vidare. Vi ska också 

hela tiden sträva efter att söka upp de oväntade händelserna och att hitta de nya och oväntade 

rösterna 3

Det verkar finnas en ständig diskussion kring public service funktion, i samhället, som ifrågasätts på 

vissa håll och lovordas från andra. Att granska på vilket sätt man idag uppfyller sitt uppdrag kan 

vara ett led i diskussionen kring dess nytta och funktion. Med tanke på mitt begränsade utrymme 

och  tidsomfång  för  den  här  uppsatsen  kommer  jag  givetvis  inte  hinna  ge  några  stora  eller 

omfattande svar när  det  gäller  just  public  service funktion eller  dess vara eller  icke vara,  men 

genom att ge en bild av vilken typ av musik som spelas och prioriteras hoppas jag kunna ge ett litet 

bidrag till det större arbetet när det gäller granskningen av organisationen. 

1http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3088   [20120307]
2http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435   [20120113]
3http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3088&artikel=4833885   [20120113]
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Valet att inrikta mig på just P3 kändes naturligt för min egen del då jag har större kunskaper om den 

här kanalen än exempelvis P2 som annars också har ett stort musikutbud. Dessutom riktar sig P3 till 

min egen målgrupp (9-35 år) och har som ett mål att en stor del av deras radiotid ska gå till att spela 

musik, 65 % närmare bestämt.4På P3s hemsida går att läsa: 

Musiken  i  P3  ska  spegla  nuet,  så  när  du  lyssnar  på  oss  hör  du  i  första  hand  den  nya 

populärmusiken, inom genrer som pop, rock, soul, hip hop och modern dansmusik. Mest låtar 

från det senaste året, men även äldre hits5.

Med tanke på att uppdraget är relativt brett definierat tycker jag det vore intressant att ta reda på vad 

det i slutändan är för typ av musik som spelas, hur den låter och vilka faktorer som kan tänkas spela  

in då man väljer vilken musik som spelas. Jag har hittills inte stött på någon specifikt musikinriktad 

undersökning när det gäller P3 i Sveriges Radio, vilket också motiverar mig att göra den här typen 

av undersökning. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att se var P3 befinner sig idag när det gäller det musikaliska utbudet. Hur 

låter musiken som spelas på P3 idag? Finns det några kännetecknande drag hos de artister man 

väljer att spela på kanalen?

Hur tolkar man på P3 sitt uppdrag? När man beskriver att man ska spela ny populärmusik, inom 

genrer som pop, rock, soul, hip hop och modern dansmusik, vilken musik är det då man prioriterar? 

Min tanke är att genom att välja ut ett antal låtar för närmare analys försöka hitta gemensamma 

nämnare och särskiljande drag mellan dessa låtar, för att slutligen komma fram till om man kan se 

ett gemensamt sound eller genrebegrepp hos den musik som spelas i P3. Hur musiken väljs och 

vilket sätt jag kommer att analysera dem på nämner jag senare i texten under rubriken ”Material och 

Metod”.

De frågeställningar jag har arbetat efter är:

• Finns det några gemensamma nämnare för de artister som spelas på P3, kan man tala om ett 

P3-sound?

4http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179   [20120308]
5http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626254   [20120308]
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• Hur ser P3:s radiotablå ut under en vecka (i det här fallet vecka 46 år 2010)

Min huvuduppgift i den här uppsatsen är att ta reda på ifall det går att hitta ett särskilt sound hos 

musiken som spelas i P3. Fråga nummer två finns med för att sätta in repertoaren som tas upp i ett 

större sammanhang.

1.2 Avgränsningar
Eftersom frågeställningarna kan tolkas relativt brett har jag under mitt arbete varit tvungen att göra 

vissa begränsningar. Uppsatsen kommer att byggas på en djupgående granskning av vilka artister 

som spelas under en vecka på P3, närmare bestämt vecka 46 år 2010. 

Något som hade kunnat bidra till mer information om hur musikutbudet på P3 samspelar med det 

övriga musiksamhället hade varit att jämföra med andra radiokanaler. Det finns dock en C-uppsats, 

Vad  är  kommersiellt  och  vad  är  public  service-  innehåll,  form  och  funktion  i  radions  

morgonprogram av  Jammin  Abugalala  och  Niklas  Sibelius.  Här  har  författarna  jämfört  två 

radioprogram, det ena sändes på P3 och det andra på en reklamfinansierad kanal. Resultatet i denna 

uppsats har gett mig referensmaterial som senare tas upp i min egen undersökning.

Det hade också varit intressant att göra en studie som behandlar en större tidsrymd, exempelvis att 

jämföra en vecka idag med hur det såg ut för tio år sedan, något som jag valt att prioritera bort till 

förmån för djupare studier av de olika artisterna. Jag har istället använt mig av Alf Björnbergs bok, 

Skval och Harmoni- Musik i radio och TV 1925-1995, som gett mig material för att få en helhetsbild 

av hur musik i radio utvecklats över tiden.

Jag har valt att endast undersöka musiken i P3s tablå. Det innebär att jag inte kommer att ta upp  

musik som spelas på Sveriges Radios övriga kanaler, P1, P2, P4 samt alla de webbkanaler som 

spelar musik. På P3 menar man att man erbjuder ett alternativ till den musik som spelas på kanalen 

genom sina  webbkanaler.  Jag  tar  inte  upp  de  här  kanalerna  i  min  undersökning  eftersom jag 

fokuserat på den musik som spelas när människor sätter på radion och inte själva aktivt uppsöker en 

musikinriktad kanal som kan passa deras egen smak. 

Den musik som kommer att gås igenom är den som spelas mellan klockan sex på morgonen och 

midnatt. På natten samsänder P3 och P4 programmet Vaken, som också spelar musik. Detta är dock 

listor som inte tagits upp i min undersökning, helt enkelt för att det har varit samsändningar mellan 

6



två kanaler och jag har valt att inrikta mig helt på P3 och deras musik.

Under arbetets gång har jag vänt och vridit på materialet för att hitta rätt ingångsvinklar för att ta  

mig an det hela. I slutändan valde jag att göra en musikanalytisk och till viss del historieinriktad 

tolkning. Det har dock varit svårt att hålla sig borta från frågor som mångfald och hur det tolkas in i  

uppdraget, hur pass kommersialiserat utbudet är, eller vilka aspekter som spelar in när man väljer 

som man gör. Det här är intressanta frågor som jag möjligen snuddar vid eller inte tar upp alls men 

som kan finnas som inspiration för vidare forskning. Anledningen till att jag valt som jag gjort har  

främst berott på att jag har behövt en frågeställning som inte är allt för mångbottnad, utan en som 

jag har möjlighet att ge svar på med de medel och möjligheter som jag haft tillgång till.

För att ge en djupare dimension till min uppsats hade det varit intressant att göra en intervju med 

någon från P3 för att få deras vinkel på vilken musik de väljer att spela. Jag hade också länge i 

åtanke att utföra en sådan intervju. Dock tog det längre tid än förväntat att bearbeta det material jag 

tagit fram, samt hitta passande litteratur och angreppssätt. Jag försökte i ett tidigt skede få kontakt  

med personal på P3 för intervju, utan resultat.  Detta har bidragit till  att intervjuundersökningen 

prioriterades bort.

När  det  gäller  språket  i  mina  analyser  har  jag  valt  att  inte  använda  mig  av  för  mycket 

musikteoretiska termer eftersom jag hoppas att analyserna ska kunna läsas och tolkas även av någon 

som inte har så stora förkunskaper kring musikteori, vilket jag tänker mig är fallet hos P3s lyssnare 

då kanalen riktar sig till alla typer av människor, inte bara musikintresserade. 

1.3 Tidigare Forskning
När  jag  undersökt  vilka  tidigare  studier  som  funnits  inom  ämnet  radio,  public  service  och 

musikutbud har jag främst funnit forskning kring public service i stort, som fenomen. Det verkar 

finnas mycket forskning kring dess utformning och vara eller icke vara. 

När det gäller musikutbudet i radio kommer jag främst använda mig av litteratur från forskare som 

tagit upp musikens roll i radio genom historien, samt berört ämnet i en större studie kring musik, 

massmedier och mångfald.

Jag har använt mig av C-uppsatsen Vad är kommersiellt och vad är public service- innehåll, form  

och  funktion  i  radions  morgonprogram av  Jammin  Abugalala  och  Niklas  Sibelius  från  2004. 
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Uppsatsen  innehåller  en  jämförelse  mellan  två  radioprogram,  ett  från  den  reklamfinansierade 

kanalen  RIX Fm och ett  från  Sveriges  radio  P3.   Här  har  jag  funnit  några  avsnitt  som berör 

skillnaden i musikutbud som jag tagit hänsyn till i min egen uppsats.

Den  forskare  som ligger  närmast  mina  egna  studier  är  Alf  Björnberg  med  sin  bok  Skval  och 

harmoni -musik i radio och tv 1925-1995. Här gör han en översiktlig genomgång av den musik som 

spelats i Sveriges radio från starten 1925 och 70 år framåt. Eftersom det är en lång tidsperiod som 

gås igenom har han inte haft någon möjlighet att gå in djupare på vad som spelats mest. Istället har 

han lagt perspektivet så att han följer själva mediets utveckling samtidigt som han beskriver hur den 

här utvecklingen påverkat vilken musik man valt att spela. Min uppsats kan ses som ett komplement 

med en ambition att dyka djupare ner i musikutbudet. Björnberg beskriver i sina studier att tanken 

är  att  hitta  en  övergång  mellan  forskningsområden  som  musikvetenskap  och  medie-  och 

kommunikationsvetenskap som annars bara snuddar vid varandra.6 

Han tar upp ämnen som:

*Radions funktion som utbildande musikorgan i det svenska samhället.

* Kanalprofilering

* Seriös musik och underhållningsmusik

* Aktivt och passivt lyssnande

* Samhällsutvecklingens påverkan på mediet över tiden.

* Sveriges Radio som viktig svensk musikinstitution.7

En annan studie som jag tagit hjälp av är ett arbetsdokument som gjorts på uppdrag av Rådet för 

mångfald inom massmedierna, som är en kommitté under Kulturdepartementet, sammanställd av 

Krister Malm. Rådet har till  uppgift att  följa medieutvecklingen samt delta i offentliga debatter 

angående  mångfald  och  maktkoncentrationen  inom  massmedierna.8 Musik,  massmedier  och 

mångfald  är  titeln  och studien fokuserar  på områden som musikindustri  och massmediering av 

musik, hur dessa områden samspelar och vilka förhållanden och tendenser som går att finna mellan 

dem. Studien tar upp hela 1900-talet men fokuserar på nutid, som för studien innebar 1996. Den 

information jag funnit  här har handlat om generella mönster som påverkar hur massmedier och 

musik samspelar, vilket har gett mig en bild av hur ett sådant samspel kan påverka vilken musik 

som ges mest plats i massmedierna.
6 Björnberg, Alf Skval och harmoni 1998 s 15 
7 Ibid., 1998
8 Malm, Krister Musik, massmedier och mångfald 1997 s 2
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Till sist har jag också använt mig av ett par böcker som är mer inriktade på public service. En av 

dessa är Medier i Blåsväder av Torsten Thurén. Här har han gått igenom vilken roll public service 

haft i Sverige genom tiderna. Han vill diskutera kring problematiken runt public service och 

demokrati. Detta genom att göra vissa nedslag i historien genom att undersöka vissa program och 

deras betydelse för det demokratiska samhället.9

1.4 Teoretiska utgångspunkter
I mitt arbete med att analysera musiken har jag främst använt mig av Lars Lilliestams bok 

Gehörsmusik. Här beskriver han hur man kan gå tillväga för att tolka och analysera gehörsbaserad 

musik, eller musik som inte främst framförs med hjälp av noter.  Anledningen till att jag använt mig 

av just den här typen av analys och inte använt mig av notanalyser beror på att det i första hand inte 

handlar om musik som framförs med hjälp av noter.

Nedan kommer jag att gå igenom några av de metoder Lilliestam använt sig av för sina analyser, 

som jag också har tagit nytta av i mitt eget arbete. Lilliestams studier har främst varit inriktade på 

rock och blues och boken är från 1995 vilket innebär en viss inaktualitet när det ska kopplas till min 

studie som berör modern popmusik. Det jag har gjort är att plocka ut de metoder som jag anser går 

att överföra på mina egna låtanalyser.

Lilliestam går igenom vissa beståndsdelar man kan leta efter när man ska analyserar en låt. Till att 

börja med beskriver han hur man kan hitta olika formler hos låtar. Det kan vara problematiskt att 

hitta en allmängiltig bild kring hur en sådan formel fungerar. Gemensamt menar Lilliestam är att 

man ska kunna höra återkommande mönster eller motiv och att dessa bör vara något sånär 

avgränsade så att de går att skilja från varandra. Han beskriver att han med musikalisk formel menar 

[…] ett karaktäristiskt musikaliskt motiv eller mönster, vilket har en igenkännbar kärna, även 

om det exakta utförandet av formeln kan varieras inom vissa ramar 10.

Lilliestam riktar som nämnts främst in sig på rockmusik och blues. Jag har dock kunnat skönja 

liknande tendenser hos den musik jag analyserat. Han beskriver att formler som man kan hitta i 

rockmusik återfinns genom att granska beståndsdelar så som ackordföljder, sångmelodier, 

instrumentalfraser (eller licks), riff, rytmer, kompmönster, texter, sound samt vilken form man kan 
9 Thurén, Torsten Medier i blåsväder 1997 s 13
10 Lilliestam, Lars Gehörsmusik 1995 s 30 
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dela in låtarna i. 11 För att förtydliga vad jag beskriver längre fram i analyserna som finns i studien 

ska jag ge en kort beskrivning av de delar jag har lagt märke till i musiken jag analyserat.

Ackordföljden, eller harmonierna fungerar ofta som en grund för en låt, musik med liknande ackord 

kan låta olika beroende på vad man väljer att färga låten med. Det vill säga vilka riff, rytmer eller 

melodier som läggs mot harmoniken.12 Beståndsdelar som instrumentering och sångröst spelar 

också stor roll för låtens slutgiltiga prägel.

Groove är ett begrepp som Lilliestam beskriver som en rytmisk grundkänsla eller grundkaraktär 

som ligger under de mest framträdande delarna i en låt, till exempel melodi eller andra 

framträdandet instrumental- eller sångstämmor.13

Lillisetam beskriver att det inte bara är musiken som använder sig av formler utan också texterna. I 

hans fall beskriver han att det inom rockmusiken går att hitta typiska textliga formler som 

exempelvis ”pojke-träffar-flicka-blir-kär”, ”flicka-lämnar-pojke” och så vidare. Han beskriver 

vidare hur det dominerande temat inom rockmusik och övrig populärmusik är kärlek. Han beskriver 

att temat dock kan förändras över tid. Olika artister har skildrat kärleken på olika sätt beroende på 

deras egen livssituation och vilken tid de lever i.14 Lilliestam beskriver också hur vissa ord kan ingå 

i de textbaserade formlerna, exempelvis ord som ”love”, ”pain”, ”city”, ”heart”, ”boy”, ”girl” och så 

vidare.15

Lilliestam pratar också om språket hos texterna. Han ger exempel på musiker som menar att 

svenska inte har den rätta språkmelodin för att sjunga vissa låtar på, medan andra menar att det är 

mer naket och utlämnande att sjunga på svenska. Han beskriver också hur texternas betydelse kan 

innebära en distinktion vad gäller genrer. Att man förväntar sig av vissa artister, så som singer-

songwriters att deras texter ska betyda något och kanske dessutom vara självbiografiska.16

Lilliestam talar också om hur man kan definiera termen "sound". Han beskriver hela ljudbilden 

sammansatt, då man räknat med instrumentering, spel- och sångsätt, röstklang, rytmmarkeringar, 

11 Ibid., s 192
12 Ibid., s 192
13 Ibid., s 206
14 Ibid., s 223-224
15 Ibid., s 224
16 Ibid., s 227
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harmonisk satsfaktur, akustiskt helhetsbild, instrumentens förhållande till varandra och så vidare.17 

I mitt arbete kommer jag lägga störst vikt vid att försöka se gemensamma nämnare i just sound när 

det gäller de artister och låtar jag valt att analysera.

Jag har tagit hjälp av Internetsidorna allmusic.com och lastfm.com för att ha något att stödja mig 

mot i min kategorisering av genre när det gäller de olika artisternas musik. Det är alltid svårt att  

kategorisera  och bestämma vilken genre  viss  musik  tillhör  då det  ofta  handlar  om musik  med 

influenser från flera olika stilar. Det jag har valt att kategorisera har gjorts med syfte att få en bild av 

vilken  ungefärlig  genre artisterna kan räknas  till.  Anledningen till  att  jag har  valt  de  här  båda 

sidorna är att allmusic.com är en sida där genrekategoriseringen bestäms av de som driver sidan 

medan  lastfm.com baserar  genreindelningen  på  ”taggar”  som gjorts  av  sidans  egna  användare. 

Genom att använda de genrekategoriseringar som är mest använda på dessa sidor bör jag få ett  

användbart referensmaterial.

Under mina analyser har jag också tagit hjälp av Gunnar Ternhags bok Vad är det jag hör? Analys  

av  musikinspelningar.  Här  beskriver  Ternhag  hur  man  kan  analysera  musik  utifrån  ett 

inspelningsperspektiv vilket är intressant för just min typ av analys då den musik jag undersöker 

främst tas emot som inspelad och inte i första hand som noterad. Han beskriver i boken att det är 

vanligast  att  analysera musik utifrån noter men att  detta inte passar all  typ av musik.  När man 

studerar konstmusik är det naturligt att använda sig av notskriften eftersom det är härifrån man 

grundat den musikanalytiska traditionen. När det gäller populärmusik, beskriver han vidare, är det 

dock oftast  så att  musiken bygger  på ett  skissartat  underlag som inte  ger lika mycket  stoff  att 

använda sig av som vid en konstmusikalisk analys. Inom folkmusiken är det vanligare att använda 

sig av gehörsbaserad analys och detta går också att applicera på populärmusiken.18

Vidare beskriver Ternhag i  sin redogörelse kring hur man ska gå tillväga vid en gehörsbaserad 

analys att man ska hålla sig objektiv i så stor utsträckning som möjligt. Han beskriver samtidigt att 

det är omöjligt att redogöra för en lyssningsupplevelse i skrift utan att tolka den, men att målet är att 

man  inte  ska  göra  personliga  tolkningar.  19 Det  är  något  jag  har  försökt  sträva  efter  i  så  stor 

utsträckning som möjligt i mina analyser. 

I sin bok har Ternhag exemplifierat fyra analyser av inspelad musik vilka jag har funnit stöd i under 
17 Ibid., s 217
18 Ternhag, Gunnar Vad är det jag hör? 2009 s 23
19 Ibid., s 43
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mina egna analyser. Författaren analyserar musiken utefter händelseförloppet, han beskriver alltså 

de ljudliga händelserna vartefter de sker eftersom det är så lyssnaren uppfattar musiken, detta har 

jag också tagit efter i mina analyser.20

1.5 Material och Metod
Det största materialet som använts i studien är de spellistor som publicerats på P3s hemsida. 

Spellistorna som undersökts innefattar cirka 450 artister. Det läggs varje dag ut vilka artister och 

låtar som spelas och man kan hitta gamla låtlistor genom att söka på ett visst datum i en kalender. 

De här listorna visar vilken tid en speciell artist spelas. Man får också information om låttitel, album 

och kompositör. Man får inte veta hur lång låten är eller i vilket program låten spelas. Jag har inte 

själv suttit och lyssnat och antecknat den musik som spelas under veckan. Dock har jag gjort vissa 

genomlyssningar på några program för att se hur väl listorna överensstämt och i dessa fall har inga 

felaktigheter framkommit vilket innebär att materialet framstår som pålitlig och relevant.

Tack vare att tiden då låtarna spelas visas går det att genom att titta i programtablån avgöra i vilket 

program vilken musik spelas. Det har under vissa dagar visat sig att det inte finns med musik från 

alla tidpunkter på dagen i de publicerade spellistorna. I de här fallen har det gått att finna 

information om vilka låtar som spelats på de musikinriktade programmens sidor då de lägger upp en 

låtlista på sin egen sida på Sveriges Radios hemsida. 

I arbetet med att sammanställa statistiken från spellistorna har samma listor gåtts igenom flera 

gånger vilket har gett mig goda möjligheter att lägga märke till avvikelser och sådant som inte 

verkar stämma, i dylika fall har jag kunnat dubbelkolla materialet. 

De listor som undersökts visar låtar som spelats mellan klockan sex och midnatt varje dag. Under 

nätterna samsänder P3 och P4, dessa låtlistor hittas under P4s hemsida men jag har valt att inte 

använda mig av dessa i studien vilket kan läsas vidare om under avgränsningar. Det finns under 

rubriken Bilagor, sist i uppsatsen, exempel på den information som spellistorna bidrar med.

Med tanke på att det är ett stort antal artister som spelas under en vecka är det svårt att hitta ett helt 

representativt urval när det gäller vilka artister som kan representera musiken i P3. Det spelas 

såklart annan musik än vad som är typisk för de sju artister som den här studien djupgranskar. 

Under arbetet med att undersöka materialet har en viss bild kring vilken musik som spelats i stort 

20 Ibid., s 44-76
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framkommit, något som dessvärre inte kommer att få utrymme i den här uppsatsen.

Förutom det material jag själv samlat in har jag lagt viss vikt vid litteratur. Mer information om den 

finns under rubriken tidigare forskning.

När det gäller studiens statistiska material, det vill säga spellistorna, har dessa undersökts genom att 

ställa ett antal frågor:

* Vilken artist spelas?

* Vilken låt spelas?

* När på dagen spelas artisten?

* Hur många gånger spelas låten?

* Hur många gånger spelas artisten?

Statistik har producerats med hjälp av spellistorna, via resultatet från denna statistik har jag dragit 

slutsatser kring vilka artister som prioriteras och kan ses som representativa för det musikaliska 

utbud som når flest lyssnare. Försök att hitta återkommande mönster har gjorts för att kunna avgöra 

vad det innebär att vara en "P3-artist". 

För att finna dess mönster har en mer djupgående analys gjorts av musiken från de sju mest spelade 

artisterna under veckan. Anledningen till att välja just de sju mest spelade grundar sig i att det, 

utifrån mitt tidsomfång, var rimligt att hinna med att analysera just så många. Dessutom räcker det 

enligt min mening med sju artister för att kunna dra slutsatser kring ett gemensamt sound. De sju 

artister jag har valt skiljde sig också från övriga genom att något mer markant ha spelats oftare 

under veckan. Att det sedan finns ett större utbud än dessa sju tas också i beaktande för att förstå att 

P3 riktar sig till en bred publik. Kanalen beskriver hur det ska finnas något för alla om intresset 

finns. I studien utgår jag dock ifrån den musik som når ut till de människor som inte direkt aktivt 

sätter sig ner för att lyssna på ett specifikt utvalt program på P3, utan de som lyssnar på kanalen 

genom att bara sätta på radion och välja just den kanalen utan större eftertanke kring vilken musik 

som spelas i ett särskilt program.

Analyserna har lagts upp genom att välja ut vissa komponenter att leta efter.  Dessa grundar sig på 

vilka delar som Lilliestam beskriver som viktiga för att kunna bestämma ett sound, nämligen:

*Instrumentering

*Spel- och sångsätt
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*Röstklang

*Rytm/Tempo

*Akustiskt helhetsbild

*Instrumentens förhållande till varandra

Eftersom jag kopplar ihop begreppen sound och genre så kommer det också göras en undersökning 

för att se vilken genre de olika artisterna tillhör. Det här hoppas jag ska hjälpa mig i arbetet med att 

försöka se om det finns ett gemensamt sound hos de olika artisterna.

I min analysdel har jag gått till väga på så sätt att jag har ställt upp ett formschema där jag går 

igenom hur  de  olika  delarna  intro,  vers,  refräng,  outro  och  brygga låter  och  förhåller  sig  till 

varandra. De här delarna kan se lite olika ut och i mina analyser har jag valt en enkel uppställning 

där jag beskriver under varje del om till exempel en särskild vers ser annorlunda ut mot vad man 

kan tänka sig, ett exempel är om en vers är uppdelad i två likadana delar, då har jag inte beskrivit 

dem som två verser utan en. Jag har också lyssnat efter  instrumentering, sångsätt, komp, tempo,  

melodik, bakgrund och förgrund. 

Instrumenteringen kan ibland vara svår att urskilja endast med gehöret, i de fallen har jag beskrivit 

om det är några instrument jag är osäker på. När det gäller tempo har jag beräknat beats per minute 

(BPM) för alla låtar för att få en bild av vilket tempo låtarna spelas i.

Slutligen har jag också tagit upp en del om textens innehåll där Lilliestams Gehörsmusik gett mig 

referensmaterial  för  vidare  reflektioner.  Jag  har  också  tagit  upp  om  artisten  står  som  ensam 

upphovsperson till låten eller har medkompositörer.

Genom att  ställa upp och gå på djupet hos låtarna genom att  beskriva dessa delar har jag haft 

ambitionen att kunna hitta gemensamma och särskiljande nämnare hos låtarna jag analyserat för att 

se vilka likheter de kan tänkas ha. Likheter hos de här komponenterna tror jag kan ge ett svar på 

frågan om det finns ett gemensamt sound hos musiken. 

2. Bakgrund 

2.1 Musik i radio 
Redan från starten har man på Sveriges Radio skiljt på "seriös musik" och "underhållningsmusik", 
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där det förstnämnda främst representeras av historisk och samtida konstmusik medan populärmusik 

hamnat i det andra facket.21 Till en början försökte man i folkbildande syfte utforma sändningarna 

så  att  lyssnarna  skulle  ta  del  av  olika  typer  av  musik  och  man  använde  sig  av  begreppet 

mellanmusik som en bro mellan den lättsammare och den mer "avancerade" musiken. Den här 

strategin infördes främst innan den populärmusik vi tänker på idag tog sin form på 50-talet. Tidigare 

klassades  till  exempel  ”lättare  orkestermusik”,  operetter  och  grammofonmusik  in  i  det  lättare 

facket.22

Efter att man började kategorisera in ungdomsmusiken i underhållningsfåran blev skillnaden större 

mellan  den  och  konstmusiken  vilket  bidrog  till  att  det  blev  svårare  att  fullfölja  det  tidigare 

folkbildande idealet. Andra faktorer som konkurrens från TV och utbyggnad av kanalerna spelade 

också in i den nya riktning som radion började gå mot efter 50-talet.23

Björnberg påpekar att musikaliska genrer inte är statiska utan förändras med tiden, det är inte heller 

säkert att de är helt definierbara på ett entydigt sätt eftersom olika aktörers definitioner kan stå mot 

varandra. Radion i sin tur kan ha en roll i skapandet, befästandet och nedbrytandet av gränserna 

mellan olika musikaliska genrer.24 

Efter att ha gått igenom Malms utredning, som är gjord under 1996, går att se att Sveriges Radio 

stod för ett något bredare musikutbud i jämförelse med de reklamfinansierade kanalerna. Enligt 

studien har utvecklingen av Sveriges radiosändningar, i  och med införandet av de kommersiella 

etermedierna, inte ökat mångfalden i utbudet. Slutsatsen som dras är att om inga kravs ställs på 

innehållet hos radiokanaler är risken att utbudet blir likriktat snarare än breddat större eftersom man 

konkurrerar om samma publik med "minsta gemensamma nämnare-musik" som tillhygge.25 

Om man ser till det resultat som ges i Malms utredning från 1996, när det gäller vilken musik som 

spelas på radiokanalerna i  stort  dras slutsatsen,  efter  en jämförelse mellan spellistorna hos fyra 

stationer under en vecka, att alla stationer i huvudsak spelar etablerade artister och låtar som går att 

hitta på aktuella hitlistor, med skillnaden att P3 har större svensk repertoar. Det beskrivs också hur 

det främst är P2 och P4 som står för en viss breddning av mångfalden i etermedierna när man talar 

21   Björnberg, 1998 s 15-16
22 Ibid., 1998 s 25
23 Björnberg, 1998 s. 330
24 Ibid., s 15-16
25 Malm, Krister Musik, massmedier, mångfald  1997 s 146
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om musikgenrer26 

I studien tas upp att det funnits en viss kritik från fonogrambolagens sida mot att radiostationerna 

inte  vågat  spela  ny,  oetablerad  musik.  Här  skiljde  sig  dock P3 från  övriga  stationer  då  man  i  

jämförelse hade en stor andel ny svensk musik på sina listor och ska därmed ses som en viktig del i 

lansering av ny svensk musik.27 

Abugalala och Sibelius har i sin jämförande uppsats om reklamfinansierad och public service-radio 

kommit  fram till  att  P3:s  morgonprogram  Morgonpasset spelar  50  % mer  musik  än  RIX FM. 

Författarna menar också att  de i  sin undersökning kommit  fram till  att  Morgonpasset spelar en 

större  variation av musik och musikstilar  även om de liksom  RIX MorronZoo använder  sig av 

etablerade artister.28

2.2 Public Service 
Thurén tar upp och problematiserar begreppet public service. Han menar att man i Sverige skulle 

kunna ge det en definition som  ett formellt självständigt, men statligt reglerat etermediesystem", 

han kopplar inte samman monopol och public service i sin definition.29

En ständig debatt när det gäller public service är den angående utbudet. Thurén beskriver att det är 

ett svårt uppdrag att upprätthålla både mångfald och balans, i public service fall i Sverige menar han 

att det inte går att konkurrera med det övriga utbudet, men att man kan bidra med mångfald till det 

stora utbudet. 30

3. P3:s tablå och musikpolicy
Under  följande  avsnitt  beskrivs  hur  P3 utformat  sin  tablå  och  policy när  det  gäller  musiken  i 

kanalen, därefter följer reflektioner kring detta.

3.1 P3:s tablå
Sveriges radio har genomgående haft ett folkbildande ideal när det gäller vilka program som sänds. 

I P3s fall, när det gäller musikinriktningen, handlar det om att man ur ett journalistiskt perspektiv 

vill bidra med nyheter och information om musik. Detta sker i första hand genom de musikinriktade 

26 Malm 1997 s 19
27 Ibid., s 126
28 Abugalala, Sibelius, 2004 s 23
29 Thurén, 1997 s 13
30 Ibid., s 354-361
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kvällsprogrammen (även om man tar upp musikinriktade fenomen även under andra 

programpunkter så som P3 Populär, P3 Kultur etc.).  De specialinriktade programmen som sänds 

under veckan riktar in sig på pop, hip hop, rock, dans, soul och det finns dessutom ett program som 

inriktar sig på oetablerade artister. 

 Under tiden för min undersökning, hösten 2010, sändes på vardagarna mellan måndag och torsdag 

P3 Pop, P3 Rock, P3 Hip hop eller P3 Lab där det sistnämnda programmet tog upp oetablerade 

artister i allmänhet. Förutom dessa genreinriktade program sändes också livespelningar varje 

vardagkväll. Förutom dessa kunde man också hitta det specifikt inriktade programmet P3 Musik 

som sändes under vardagsförmiddagarna i ett mer breddat format. På vardagskvällarna (utom 

onsdagar) sändes också programmet Musikguiden där man varje vecka lät en artist eller 

branschkunnig person vara redaktör för programmet.

Under helgerna såg tablån något annorlunda ut, på både lördagar och söndagar sändes vad man 

kallade Morgonmusik i P3 som helt enkelt innebar att musiklistorna rullade på som vanligt utan 

fasta programpunkter. På lördagar sändes P3 Musik. På dagen sändes också Tracks där lyssnarna 

själva fick rösta på artisterna på listan. På kvällen sändes P3 Dans som räknas in till de 

genreinriktade programmen. Söndagen liknade lördagen bortsett från att man inte sänder P3 musik 

och istället för Trackslistan var det Digilistan som spelar de mest nedladdade låtarna under veckan. 

Sist på kvällen sändes P3 Soul.

De artister som jag senare i arbetet valt att lägga störst fokus på i arbetet är inte någon av de artister 

som fått större utrymme under egna programpunkter även om vissa av dem fått ett lika stort antal 

låtar spelade sett över veckan. Anledningen är att de här artisterna spelats i ett musikinriktat 

program. I vissa fall, till exempel vid liveframträdandena har en artist ägnats ett stort utrymme 

under kortare tid. Missy Elliots livekonsert innehöll exempelvis 15 låtar, vilket är lika många 

gånger som låtar av Håkan Hellström spelades under hela veckan. Trots detta tänker jag inte 

analysera Missy Elliot djupare eftersom jag istället väljer att rikta in mig på de artister jag tror 

sprids till flest människor över veckan. Jag utgår därmed från att det är färre av de som inte är direkt 

intresserad av musik som kommer att ta del av livekonserterna som sänds på kvällen än vad det är 

som tar del av Håkan Hellström som spelas vid olika tider över hela dagen, varje dag i veckan. 

3.2 P3:s låtlistesystem och musikpolicy
Musiken som spelas i P3 väljs av särskilda musikredaktörer som träffas varje måndag för att justera 

17



låtlistorna31. Låtlistorna delas upp i olika kategorier. På P3s hemsida kan man se hur man tänker sig 

att låtarna i de olika kategorierna ska fördelas över veckan:

A-låtar -spelas ca 2 gånger om dagen

B-låtar - spelas ca 1 gång om dagen

C-låtar - spelas ca 4 - 5 gånger i veckan

D-låtar- spelas ca 3 - 4 gånger i veckan

E-låtar - spelas ca 2 - 3 gånger i vecka 

I P3s musikpolicy beskrivs hur musiken som spelas ska spegla nuet. Det här innebär att man satsar 

mycket på ny musik inom genrer som är populära, till exempel hip hop, soul, pop, rock och modern 

dansmusik. Tanken är att man också ska förmedla kunskap om musiken, vilket innebär att man har 

en ambition att bedriva seriös musikjournalistik.32

3.3 Hur ser P3:s tablå ut under en vecka?
Under vecka 46, hösten 2010, var de låtar som nedan räknas upp de som spelades mest:

Robyn med låten Hang With Me 

Oskar Linnros med Genom Eld 

Lykke Li med Get Some 

Daniel Adams-Ray med Gubben i Lådan 

Håkan Hellström med River en Vacker Dröm 

Tove Styrke med White Light Moment 

Rihanna med Only Girl (In the World) 

Antal gånger som artisterna spelades sammanlagt, med alla låtar inräknade var:

Robyn: 22

Oskar Linnros: 18

Lykke Li: 17

Daniel Adams-Ray: 17

Håkan Hellström: 15

Tove Stryke: 15

Rihanna: 15

31 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626246    [20120307]
32 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626254    [20120307]
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För att få en bild av i vilka sammanhang dessa artister och låtar spelades har jag ovan valt att 

beskriva hur P3 lade upp sin tablå under vid den tidpunkt de här låtarna var populärast. Utifrån 

dessa utgångspunkter följer nedan ett resonemang kring hur man kan tänka sig att se på den musik 

som spelas i P3 utifrån tablåns utformning.

Efter att grundligt ha gått igenom det musikutbud som gavs i P3 vecka 46 år 2010 har jag fått en 

tydlig bild kring musiken som spelas i P3. Trots det kan det ibland vara svårt att sätta ord på den 

känsla man får inför musiken som spelas. Min egen känsla säger mig att jag kan se en viss bredd 

hos den musik som spelas, samtidigt som jag också kan höra tydliga gemensamma nämnare. Det 

här understryks också av tidigare forskning. I Malms utredning beskrivs hur Sveriges Radio står för 

ett något bredare utbud än de kommersiella motsvarigheterna i och med kanalerna P2 och P4. Det 

beskrivs också hur P3 liksom övriga kanaler främst spelar etablerade artister från aktuella topplistor, 

men samtidigt står för en något större svensk repertoar.33 Kanske är det detta som gör att jag får en 

känsla av att P3 ändå skiljer sig rent musikmässigt i jämförelse med om man lyssnar på andra  

kommersiella kanaler. 

Man kan se att P3 i sin policy beskriver hur man vill nå ut till alla typer av människor samtidigt som 

man ska hålla sig inom ramen för vissa populärmusikaliska genrer. Man ska hålla fokus på svensk 

musik och det är ju något man kan se att de gör i min analys och tidigare forskning. Alla låtar jag 

har analyserat har också hållit sig inom de genrer man beskriver att man vill betona. På det viset 

uppfyller kanalen sitt uppdrag. Sveriges Radio har olika skräddarsydda kanaler för olika behov hos 

människor. P3 ska spela för en yngre publik, P2 spelar smalare musik och konstmusik och så vidare. 

Det  här  gör  att  Sveriges  Radio  erbjuder  ett  brett  utbud  särskilt  om  man  jämför  med  mer 

kommersiella kanaler vilket kan ses i de tidigare undersökningar som gjorts och som jag tagit med i 

mitt avsnitt med tidigare litteratur. Malm beskriver i sin utredning hur det främst är P2 och P4 som 

står för breddningen av utbudet. 34

Däremot kan det tyckas att det är svårt att uppfylla ett uppdrag som innebär att man ska spegla hela 

landets befolkning. Man beskriver hur alla kanske inte kommer att tycka om all musik som spelas i 

P3 men att det däremot ska finnas något för alla att lyssna på. Genom att utvidga sig med sina 

webbkanaler  försöker  man komma runt  det  problem som innebär  att  det  helt  enkelt  inte  finns 

tillräckligt med tid för att spela all typ av musik i programmen under veckan.

33 Malm, 1997 s 19
34 Ibid., s 23
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När det kommer till de artister som spelas mest under veckan kan man se att deras låtar spelas under 

alla tidpunkter på dagen, såväl kväll som morgon, ibland mellan olika programpunkter i tablån och 

ibland under programmens sändningstid. De ges alltså utrymme att lyssnas på för den som lyssnar 

på morgonen såväl som på kvällen. De får ett särskilt utrymme i tablån som skiljer sig något från de  

artister  som endast spelas till  exempel i  de mer musikinriktade programmen som ofta sänds på 

kvällen. De blir lite viktigare i själva utbudet och på så vis kan man tänka att de också ges större 

möjlighet att etablera sig hos de människor som lyssnar på radio i allmänhet. Det är förmodligen det 

här som gör att fler känner till Håkan Hellström men kanske inte lika många känner till Zola Jesus 

(som är en av artisterna som spelades i ett av kvällsprogrammen). Givetvis är inte radio ensamma 

om att  lägga  fokus  på  vissa  artister,  det  gäller  även  TV och  säkerligen  också  tidningar,  men 

samtidigt följer de i samma spår som övrig massmedia. Vilka faktorer som bestämmer exakt vilka 

artister som ska ges det här utrymmet hinner jag tyvärr inte ta upp i den här uppsatsen, däremot kan  

jag konstatera att det är så tablån fungerar.

Om man  ser  till  den  tidigare  forskning  styrks  de  resultat  som påpekats  där.  I  Abugalalas  och 

Sibelius studie kom man fram till  att  det  musikaliska utbudet  var  bredare då man spelade mer 

oetablerad musik, mer musik i allmänhet och mer svensk musik i P3. I min undersökning har jag 

funnit att en stor andel av det utbud som spelas mest i P3 under dagarna är svensk musik med 

relativt nya artister där flera av artisternas låtar kommer från ett debutalbum eller ett andra album. 

Dock är det ingen artist som kan kallas helt okänd på musikhimlen. Håkan Hellström är sedan 

många år  etablerad  inom svenskt  musikliv  liksom Robyn.  Både Daniel  Adams-Ray och Oskar 

Linnros är sedan tidigare kända från musikgruppen Snook som också spelats på P3 tidigare. Lykke 

Lis låt kommer från hennes andra album och hennes första blev en stor framgång i Sverige när det 

kom. Tove Styrke är visserligen debutant men har kommit fram genom musikprogrammet idol i 

TV4 och är på så sätt bekant för många människor. Rihanna är en världsartist som är väl etablerad 

såväl i USA som i Sverige. 

Man kan alltså konstatera att ingen av de mest spelade artisterna tillhör en helt okänd kategori utan 

är artister som snabbt blivit framgångsrika. Att döma av de personer som de arbetat med är de 

etablerade på så sätt att de har kontakter inom musiklivet med producenter eller större skivbolag. 

Om man ser  till  Rihanna som får  stå för exemplet  på utländsk musik så är  hon väletablerad i  

hemlandet. Av det bör man kunna dra slutsatsen att de som läggs mest fokus på i P3 inte är små 

okända band som själva distribuerar sin musik. Vill man åt den här typen av musik får man istället 
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söka sig till Internet med sidor som myspace.com och lastfm.com eller möjligen lyssna på P3 lab 

som är ett musikprogram för mindre etablerad och mer okänd musik. Det här kräver ett aktivt val 

från lyssnaren som måste titta igenom tablån, det räcker inte att bara sätta på radion för att hitta de 

mindre etablerade banden.

P3 har ett låtlistesystem där man grupperar in låtar i olika grupper där till exempel A-låtar spelas 

flest gånger under en vecka, ungefär två gånger om dagen enligt deras hemsida. I min undersökning 

har jag sett att de artister som fått flest låtar spelade alla har fått sin låt spelad minst en gång varje 

dag, i flera fall flera gånger, några har även andra låtar som spelas färre gånger under veckan. Det 

här visar på att det finns en tanke kring vilka artister man väljer att spela och hur många gånger 

olika låtar  ska spelas.  Malm beskriver i  sin utredning att  radiokanaler  som inte  styrs av någon 

reglering till sist kommer konkurrera om publiken med ”Minsta gemensamma nämnare-musik som 

tillhygge”35. Jag kan tycka att det redan finns vissa tendenser som tyder på att även P3 konkurrerar 

med de kommersiella kanalerna på det här sättet, men att man tack vare sitt public service-uppdrag 

lyckas stå emot tendensen något, man spelar etablerade artister mest men man har också utrymme 

att ta upp mindre artister för de som är intresserade.

Det folkbildande idealet finns hos P3 genom att man har populärjournalistiskt inriktade program 

som berättar mer om musiken som spelas, man sänder livespelningar med en eller ett par artister  

varje vecka och man har program som dyker djupare ner i de genrer som kanalen valt att rikta in sig 

på, men man har inget mål att få lyssnare att intressera sig för de andra kanaler som finn på Sveriges 

radio och man går inte in i mer svårlyssnade och komplexa genres som kan vara svåra att finna en 

publik för.

En P3-lyssnare riskerar inte att få höra klassisk musik eller lära sig mer om den. Det närmsta man 

kan komma i kontakten med ”nya” upptäckter av genres är att pop eller rockartisten är influerad av 

någon  annan  mindre  etablerad  musikstil  och  för  med  detta  i  sin  musik.  Detta  kan  förstås  gå 

obemärkt förbi för en trogen P3-lyssnare om denne i övrigt inte har ett bredare musikintresse som 

sträcker sig över genregränserna.

Artisterna  jag  undersökt  håller  sig  alla  inom de  övergripande  genrerna  som ska  spelas  på  P3. 

Samtidigt har de vissa särdrag som gör att jag tror att den som lyssnar dagligen på P3 kan skilja 

dem från varandra. Däremot kan någon som främst lyssnar på P2 ha svårare att särskilja artisterna, 

35 Ibid., s 146
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kanske tycker man att de låter ungefär likadant och kanske kallar man det skvalmusik, precis som 

att  en P3-lyssnare  skulle  ha  svårare  att  urskilja  P2-musiken.  Med det  sagt  vill  jag understryka 

Björnbergs resonemang om att folkbildningssyftet på ett sätt har urvattnats inom public service. Det 

viktigaste är inte att alla ska lyssna på mycket olika musik och lära sig om fler genres utan att var  

och  en  ska  kunna välja  något  som passar  just  dem.  För  detta  krävs  ett  aktivt  val,  man väljer 

radiokanal eller tittar i tablån.

4. Analys 
Under följande avsnitt kommer sju analyser göras av de låtar som var bland de mest spelade under 

vecka 46 2010. Först i analyserna kommer en kort beskrivning av artist och låt, därefter följer själva 

analysen som utförs kronologiskt där första versen analyseras först, därefter följer nästkommande 

delar. Vid varje formdel beskrivs under vilka tidsintervall respektive del hörs. Sist i avsnittet 

sammanfattas de slutsatser som dragits utifrån analyserna.

4.1 Robyn
Hang With Me är från början en cover på den svenska artisten Paolas låt med samma titel. 

Producent för låten är Klas Åhlund som gjorde den åt Paola 2002. Senare gjorde han om låten för 

att passa Robyn genom mer elektronisk framtoning och ett högre tempo.36Låtarna liknar varandra 

men i Robyns version finns refränger som inte förekommer i Paolas version som endast bygger på 

versdelarna och musikaliska mellanspel mellan dessa. Låten kommer från Robyns femte album 

Body Talk Pt.1.

Intro + Vers 1: 0.00-1.00 min 

Låten börjar allra först med ett dovt knarrande basljud som snabbt försvinner innan ett stadigt beat 

och en snabb syntslinga kommer in. Efter några sekunder börjar sången. Till skillnad från beatet och 

den ettriga synten sjunger Robyn lugnt och svepande med mjukhet snarare än intensitet i rösten. 

Hon sjunger två verser. Efter ungefär 45 sekunder faller en svepande ljudeffekt in och Robyn 

fortsätter sjunga men i ett högre tonläge som förbereder inför den kommande refrängen.

Refräng 1: 1.00-1.29 

Innan refrängen hörs ett trumfill följt av en svepande, svischande ljudeffekt och ytterligare slag som 

läggs mot det taktfasta trumbeatet. Synten fortsätter som tidigare med en viss variation av de 

tidigare tonerna. Sången blir något intensivare, hon använder mer kraft när hon sjunger, samtidigt 

36 http://pitchfork.com/reviews/tracks/11952-hang-with-me/   [20120223]
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som hon fortfarande behåller ett lugn och en mjukhet i rösten. De sista sekunderna hörs ingen sång 

utan fokus ligger på synt och trumslag innan låten stannar upp något och det knarrande basljudet 

från inledningen kommer in som avslut på refrängen.

Vers 2: 1.29-2.02

I samband med det knarrande basljudet fortsätter Robyn att sjunga på den andra versen och efter 

några sekunder återupptas det stadiga trumbeatet och syntslingan som fortsätter som i den tidigare 

versen. Den här versen är en versdel kortare än den första i övrigt är de uppbyggda på samma vis. 

Refräng 2: 2.02-2.37

Nästa refräng börjar som den tidigare med trumfill och svepande ljud och fortsätter som tidigare.

Avslutningen är dock något annorlunda då den sista sångfrasen ”hang with me” inte klingar ut lika 

långsamt som tidigare. Istället får ordet ”me” fortsätta klinga längre på ett sätt som låter konstgjort, 

då tonen är monoton, utdragen och jämnstark. Trumbeatet avstannar samtidigt som synten ihärdigt 

fortsätter, det hela ger en känsla av intensitet. Så småningom återupptas trumbeatet och låten 

övergår i en brygga eller en versvariation.

Brygga/Vers 3: 2.37-3.10

Nästa del påbörjas då den utdragna tonen som påbörjades under refrängen slutar och en paus hörs 

med endast synt och trumbeat innan Robyn åter igen börjar sjunga. Den här gången är det den första 

versdelen från första refrängen som upprepas för att sedan övergå i samma textdel som avslutat 

tidigare refränger. Det går att se den här delen som en versdel då den börjar på samma sätt som 

tidigare verser, det går också att tolka den som en brygga då den inte låter likadant som tidigare 

verser tack vare en uppstannande känsla som ges då den utdragna tonen från refrängen tvärt stannar 

upp och fokus ligger på beat, synt och sång. Man kan alltså se den här delen som en 

sammansättning av två delar som tidigare redan presenterats i låten men som nu sätts i ett nytt 

sammanhang och bildar en ny enhet.

Refräng 3: 3.10-4.19

Nästa refräng låter som de tidigare men nu med ett nytt sångpålägg över den tidigare solosången. I 

vissa fall dubbleras endast rösten och ger ett ytterligare djup. Ibland faller sången in i en wailande 

teknik som läggs mer improviserat mot musiken. Detta får fungera som avslutning av låten. Det 

sista som hörs är det knarrande basljudet från introt.
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BPM: 120

Form
Intro-vers-refräng-vers-refräng-brygga/vers-refräng

Genre
Efter att ha undersökt till vilken genre Robyn klassas in som på de båda hemsidorna allmusic.com 

och lastfm.com har jag funnit följande resultat:

lastfm.com:37

Electronic, Swedish, pop, female vocalist, dance

allmusic.com:38

Pop/rock, electronic, R&B

Text/Sångstil
Texten till Hang with me kan ses som en samling frågor och uppmaningar från en person till en 

annan. Texten verkar handla om en människas relation till en annan och hur den här relationen har 

varit och borde fortskrida ur textförfattarens synvinkel. Många textrader upprepas flera gånger, alla 

verser avslutas till exempel med samma textfraser. Låten byggs upp kring textfrasen ”hang with 

me” på olika sätt och frasen återkommer flera gånger i låten. Robyns sångstil känns influerad av R 

& B och är karaktäristisk genom att vara lite nasal och nästan barnslig samtidigt som den innehar ett 

visst djup och rena toner. Robyn sjunger jämnstarkt under hela låten med en viss intensifiering av 

sången under refrängerna då det känns som hon tar i mer. 

Ljudbild
Robyns låt kännetecknas av att mjukhet som flödar genom hela låten. Refräng och vers flyter in i 

varandra utan tydliga skiljelinjer mer än att refrängerna intensifieras något. Verserna är snarlika men 

ändras något från gång till gång, samma sak gäller för refrängerna, detta bidrar till en känsla av att 

låten är ett långt sammanhängande stycke utan tydliga delar. Effekter så som svepande ljud och 

trumfill innan refrängerna, samt att vissa ord dras ut på gör att låten varieras och att avbrott från en 

del till en annan förtydligas. Sången är viktig för låten. Det finns inte många delar där man endast 

hör instrumenten utan sången finns med i större delar av låten. 

37 http://www.lastfm.se/music/Robyn/+tags   [20120308]
38 http://www.allmusic.com/artist/robyn-p214508   [20120308]
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4.2 Oskar Linnros
Oskar Linnros låt Genom Eld kommer från debutskivan Vilja Bli men tidigare har han etablerat sig 

som artist i hip hop-gruppen Snook. Linnros har tillsammans med Magnus Lidehäll och Robert 

Elovsson producerat låten39.  

Intro + Vers 1: 0.00-0.57

Som intro hörs en snabb syntslinga och ett kort trumfill som direkt åtföljs av ackord som läggs av 

ytterligare en synt med ett ljud som liknar en blandning mellan ett flöjtljud och stråkar. Även något 

som skulle kunna vara en gitarr och en bas hörs, det är svårt att avgöra exakt vilka instrument som 

hörs på grund av mixningen som göra att instrumenten ligger tätt rent ljudmässigt. Ackordanslagen 

betonas av en trumcymbal. Efter detta sätter första versen igång. Syntslingan från introt hörs ibland 

igenom bas, trummor och gitarr som fortsätter lägga ackord. Samtidigt sjunger Linnros de första 

versraderna på ett hackigt sätt med tydliga fraseringar. Det hörs ett svagt trumbeat på varje taktslag. 

Ibland faller en elektronisk effekt in och ger ifrån sig ett svischande ljud. Versen består av två 

liknande sångstycken som kommer efter varandra.

Refräng 1: 0.57-1.23

Refrängen hänger tätt samman med versen då dess avslutande mening hänger ihop med refrängens 

återkommande textfras "genom eld". Under refrängens första del har instrumenten ungefär samma 

funktion som i verserna. Ett undantag är basen som ger ifrån sig fler toner i varje takt och på så sätt 

ger känslan av ett högre tempo.  Efter första refrängdelen sjunger Linnros inte ut hela ord utan 

sjunger på enskilda stavelser rytmiskt samtidigt som trummorna markerar fler slag än tidigare vilket 

ger en galopperande känsla till rytmen.

Vers 2: 1.23-1.53

Den nästkommande versen flyter sedan igång genom att han börjar sjunga, i övrigt fortsätter 

instrumenten ungefär som tidigare. Andra versen skiljer sig något från första genom att trummorna 

har kommit igång på ett annat sätt med den galopperande rytmkänslan. Det kommer också in vissa 

elektroniska inslag där bland annat ett ljus som låter som en pisksnärt och plingande ljud hörs. 

Versen är fortfarande uppdelad i två sångdelar, men den andra delen avslutas snabbare med en något 

mer uppstannande effekt än vid första tillfället.

Refräng 2: 1.53-2.33
39http://www.allmusic.com/album/vilja-bli-r1862631   [20120220]
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Refrängen skiljer sig något från den första då den andra delen där han sjunger på stavelser inte tar 

vid efter första delen. Istället upprepas första delen en gång till och därefter tar den del där han 

sjunger på stavelser vid som tidigare. 

Brygga: 2.33-3.02

Härefter stannar låten upp och det hörs ingen direkt sång eller trummor. Basen markerar och 

syntslingan lyfts fram genom att de andra instrumenten inte hörs. Senare påbörjas samma textfras 

som avslutar vers nummer två innan refrängen kommer igen för sista gången.

Refräng 3: 3.02-4.21

Den sista refrängen låter som den andra men avslutas genom att Linnros ger ifrån sig ett ”oande” 

ljud och därefter spelar instrumenten en takt utan sång innan de försvinner och ett metalliskt 

klingande tonar ut.

BPM: 132

Form 
Intro-vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng

Genre 
lastfm.com:40

Swedish, pop, indie pop, male vocalist

allmusic.com:41

International

Text/Sångstil
Texten beskrivs utifrån textförfattarens perspektiv. Den kan ses som en beskrivning av dennes 

känslor och erfarenheter.  I refrängen sjungs ”vi kan gå i genom eld” vilket visar att texten skulle 

kunna vara riktad till någon annan. Refrängen innehåller samma text i alla delar medan verserna har 

olika innehåll från del till del, det händer något nytt från vers till vers. 

 Linnros röst är ganska viskande och det är inte så tunga klanger som kommer fram. Däremot 

fraserar han mycket och hans sång ger ett rytmiskt intryck. Hans röst är mjuk, soulinfluerad och han 

40 http://www.lastfm.se/music/Oskar+Linnros/+tags   [20120308]
41 http://www.allmusic.com/artist/oskar-linnros-p2205436   [20120308]
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låter ung. Det framträder en viss stockholmsdialekt.

Ljudbild 
Genom Eld  kännetecknas av den rytmiska sången, det galopperande trumbeatet och en del 

elektroniska inslag. Den ger både ett intensivt och tillbakalutat intryck då sången är ganska lågmäld 

medan de instrumentala delarna håller ett högt tempo med ett stadigt beat. Sången i låten har inte en 

kraftigt framträdande roll även om fokus ligger här då det är en stor del av låten som innehåller 

sångdelar istället för rent instrumentella delar. Trummorna hörs tydligt och ger en intensitet genom 

låten medan övriga instrument ligger som en matta i bakgrunden. Det finns många instrumentella 

ljud med som flyter väl ihop vilket gör att det kan vara svårt att säga exakt vilka instrument som 

hörs. De byter också fokus snabbt vilket göra att det känns som att det är mycket som händer i låten, 

även om ljuden låter lika varandra. Det finns en hel del effektinslag så som elektroniska svischande 

ljud, pisksnärtar, plingande ljud och cymbalslag som kommer in vid olika tillfällen genom hela 

låten.

4.3 Lykke Li
Lykke Lis låt Get Some är skriven av henne själv och Björn Yttling42. Den kommer från hennes 

andra skiva Wounded Rhymes.

Intro + Vers 1: 0.00-1-06

Låten inleds med trummor och tamburin som så småningom byggs på med en ganska kraftig 

basslinga och senare sång. Ibland kommer en gitarr in med plock och något enstaka ackord som får 

ringa ut. Första versen byggs upp av två upprepningar och avslutas med endast trumslag och ett par 

sångfraser: "I'm a prostitute, you gonna get some". Sångstilen i verserna är något statisk, Lykke Li 

sjunger en fras i taget utan särskilt mycket utsvävningar. Sången är dubbad så att Lykke Lis röst 

hörs i flera lager.

Refräng 1: 1.06-1.28

När refrängen kommer igång höjs sången något och hon sjunger mjukare, mer följsamt och 

melodiskt. Gitarren får större utrymme på så sätt att det läggs fler ackord, tätare in på varandra, men 

de får fortfarande tid att ringa ut på. Genom hela låten används mycket reverb eller eko vilket gör 

att exempelvis gitarren ger en svävande lite drömsk känsla och flyter omkring bland övriga 

instrument, även Lykke Lis sång ekar. Basen ligger mer i bakgrunden i jämförelse med under 

42http://www.allmusic.com/album/wounded-rhymes-r2128167    [20120220]
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versen. 

Mellanspel: 1.28-1.47 

Versen övergår i ett mellanparti med rytmsektion och sång som är utformad som en kör med oanden 

och som avslutning ett litet tjut. Lykke Lis röst hörs i lager över varandra, det skulle också kunna 

vara flera sångare som hörs, men åtminstone två av sånginslagen tillhör Lykke Li själv.

Vers 2: 1.47-2.14

Andra versen påbörjas och förflyter på samma sätt som den första, men är kortare. 

Brygga: 2.34-2.53

Bryggan fungerar som det kortare mellanspelet innan andra versen med en rytmsektion bestående 

av trummor, tamburin och sång som utan ackompanjemang av bas eller gitarr. Sången återupprepar 

”go ahead go...” flera gånger samtidigt som flera röster hörs i bakgrunden.

Refräng 2: 2.53-3.22

Sista refrängen låter som den tidigare men avslutas genom att sista versfrasen repeteras två gånger 

och avslutas genom att sjungas långsammare samtidigt som instrumenten stannar upp.

BPM: 100

Form
Intro-vers-refräng-mellanspel-vers-brygga-refräng-outro

Genre 
lastfm.com:43

Female vocalist, electronic, indie pop, Swedish

allmusic.com:44

Pop/rock

Text och sång 

Lykke Li har en sångstil som går att känna igen och identifiera med henne, hon har ofta en något 

43 http://www.lastfm.se/music/Lykke+Li/+tags   [20120308]
44 http://www.allmusic.com/artist/lykke-li-p1008964   [20120308]
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hes, nästan täppt röst och ett uttal som skulle kunna beskrivas som avslappnat, åt det oartikulerade 

hållet. Hon växlar mellan att nästan prata, i verserna, och att sjunga ut som i refrängerna. Texten 

består i många upprepande fraser som återkommer flera gånger i låten. Själva refrängen är i princip 

upprepningar av samma fras med vissa små förändringar i slutet. Textinnehållet är inte helt entydigt 

men det är ungefär samma innehåll som upprepas. Rader som ”Don't pull your pants before I go 

down” ”I'm your prostitute, you're gonna get some” upprepas i verserna och kan anspela på sex.

Ljudbild 
Get Some kan beskrivas som en relativt avskalad poplåt i det avseendet att det är ganska få 

instrument i fokus. De som främst sticker ut är trummorna och i övrigt ligger sång i fokus. Basen är 

kraftig och gitarrinslagen är karaktäristiska och svävande. Det finns mycket ekande ljud och dubbla 

sånginslag i låten som gör att ljudbilden tycks innehålla mycket luft istället för att vara kompakt och 

tät.  

Verserna är mer tillbakalutade och bygger upp stämningen medan refrängerna släpper efter.

Låten håller ett stabilt tempo rakt igenom och trummorna ges stort utrymme. Sången ligger också i 

fokus under hela låten utan några egentliga mellan spela, hennes röst hörs i princip hela tiden utan 

instrumentella delar som får ensamt fokus. Som jag skrev ovan finns mycket eko i låten som gör att 

de olika instrumenten in blir så distinkta utan ekar ut utan att man tänker exakt på när. 

4.4 Daniel Adams-Ray
Liksom Oskar Linnros är Daniel Adams-Ray debutant som soloartist, men har tidigare också varit 

medlem i hip hop-gruppen Snook. Han har tillsammans med Carl Wikström producerat låten 

Gubben i Lådan som återfinns på skivan Svart, vitt och allt däremellan.45 

Vers 1: 0.00-0.24

Den första versen börjar direkt med Daniel Adams-Rays sång som nästan direkt börjar 

ackompanjeras av ett lugnt taktfast trumbeat och en melodislinga som antagligen spelas av en synt 

med effekt eller något elektroniskt instrument. Ihop med trumljudet hörs också tamburin. Sången är 

lagd i två kanaler så att det låter som att han sjunger till sig själv från två håll med ett visst eko 

pålagt på sången. Melodin hörs som några utdragna toner med kort uppehåll mellan vilket ger en 

tydlig rytm och ”upphackad” känsla till låten. Tonerna i sig är däremot glidande och fyller hela 

ljudutrymmet när de låter. Första versen håller på i endast 24 sekunder och avslutas med att 

trumbeatet stannar upp och slår två slag med paus mellan några gånger, melodin följer trummorna, 

45http://www.musiklandet.se/ml/index.nsf/1?Open&a=sk&id=5DB1CE2F7FF98CDFC12577D6004188B6      [20120314]
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sista sångtonen hålls ut innan versen direkt övergår i en refräng. 

Refräng 1: 0.24-0.57

Den instrumentala melodin fortsätter ungefär som tidigare liksom trummorna. Ibland faller ett 

klingande ljud som av en triangel, xylofon eller liknande in och följer sångmelodin, till exempel i 

den avslutande textfrasen ”tusen gånger om”. Det här hjälper ytterligare till att accentuera vissa 

textfraser. Sången följer tydligt rytmen och Adams-Ray använder på så vis sin röst som rytmmarkör. 

Det skulle kunna finnas med en bas som markerar vissa slag men det är svårt att avgöra om 

basljudet ligger ensamt eller ihop med det elektroniska syntljudet. Refrängen avslutas med en paus i 

trumbeatet och vad som liknar stråkinstrument som följer sångackorden, Adams-Ray upprepar 

frasen ”tusen gånger om” ett par gånger samtidigt som det också hörs en oande kör i bakgrunden. 

Det hörs taktmarkerande slag svagt i bakgrunden. Det skulle också kunna vara ett piano som följer 

sångmelodin.

Vers 2: 0.57-1.20

Vers två låter som den första med stadigt trumbeat, rytmisk sång och så vidare. Adams-Rays sång är 

mjuk och ren men med attityd. Versen avslutas på samma sätt som den första, i samband med 

trumslagen kan också ett pianoljud finnas med som extra markör. Mixningen är tät och det är svårt 

att urskilja tydliga skillnader mellan instrumenten, mest framträdande är det knarrande syntljudet 

med sina glidande toner som förekom i första versen.

Refräng 2: 1.20-1.53

Andra refrängen påminner också om den första. Det finns hela tiden en känsla av att sångmelodin är 

bred med extra röster som följer som ett otydligt eko, ibland för de mer plats, som i textfrasen 

”tusen gånger om” där man tydligt hör en körliknande sång tack vare ekot eller dubbningen. 

Sången är mjukare och inte lika rytmisk som i verserna utan mer melodiös. 

Brygga: 1.53-2.17

Bryggan börjar direkt i anslutning till refrängens slut. När den sista frasen från refrängen ekat ut så 

börjar en nys textfras som sjungs utan ackompanjemang från trummor eller det knarriga syntljudet 

som annars följer genom hela låten. Istället hörs vad som kan vara pianoackord och en 

stråkliknande synt som sveper med ihop med melodin. Efter några sekunder kommer ett fill in med 

cymbaler och trumslag. Efter det fortsätter sången som i verserna och den knarriga syntmelodin är 

med och ackompanjerar liksom trumbeatet. Till skillnad mot i verserna fortsätter också den 
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stråkliknande synten.

Refräng 3/Outro: 2.17-3.50

Nästa refräng börjar något annorlunda än tidigare. Samma textrad sjungs men med högre toner och 

utan ackompanjemang av några instrument i början. Sedan fortsätter den som tidigare men mot 

slutet kommer stråksynten in igen och Adams-Ray upprepar den avslutande textfrasen fler gånger 

än tidigare. Som outro hörs endast instrument och den oande kören och stråkmelodin får en mer 

framträdande roll innan låten fadar ut. 

BPM: 88

Form 
Vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng-outro

Genre 
lastfm.com:46

Swedish, pop, hip hop, svenskt

allmusic.com:47

Rap

Text/Sångstil
Daniel Adams-Ray sjunger med mjuk och len sångröst och rena toner, han låter nästan lite 

pojkaktig. Han accentuerar tydligt och betonar vissa delar i orden i samband med trummornas 

rytmmarkeringar vilket ger ett karaktäristiskt groove till låten. Han sjunger något mjukare och 

melodiösare i refränger och brygga vilket ger en känsla av att han slappnar av mer. Texten är 

skriven utifrån textförfattarens perspektiv och riktas till någon annan. Han verkar sjunga om hur han 

gått igenom påfrestande saker under en period och samtidigt ställt upp för den här personen han 

sjunger till utan att få så mycket tillbaka. I refrängen sjunger han ”Jag tog en kula för dig och fick 

en smula tillbaks, för dig ska jag göra det tusen gånger om”.

Ljudbild 
Gubben i Lådan har en tät och kompakt ljudbild där det händer mycket på kort tid. Verserna och 

46 http://www.lastfm.se/music/Daniel+Adams-Ray/+tags   [20120308]
47 http://www.allmusic.com/artist/daniel-adams-ray-p2294290   [20120308]
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refrängerna går fort även om tempot inte är högt, det är ibland svårt att avgöra exakt vad som 

händer. Dessutom är det korta eller inga pauser i sången mellan verser och refräng vilket gör att 

låten känns som en lång enhet som bara flyter på utan större avbrott. Under bryggan stannar låten 

upp något en kort stund i och med att trumbeatet inte finns med och markerar takten. Det finns ett 

tydligt groove i låten tack vare den rytmiska sången och de glidande framträdande tonerna från den 

knarriga synten med sitt karaktäristiska ljud. Små detaljer som dubbning i sången, oande körinslag 

och stråkljud i bakgrunden ger fyllighet till ljuden. Melodierna är likartade under hela låten och det 

ges inga utrymmen för solon eller utsvävningar i vare sig sång eller hos instrumenten.

4.5 Håkan Hellström 

Håkan Hellström och Johan Forsman Löwenström står som kompositörer till låten River en Vacker 

Dröm.48 Låten finns med på skivan 2 steg från Paradise som är Hellströms sjunde skiva.

Intro + Vers 1: 0.00-1-01

Låten börjar med en gitarrslinga som snart ackompanjeras av trummor, tamburin, congas, bas och 

ytterligare en gitarr eller synt/piano med effekt, exakt vilket instrument som spelas är svårt att 

avgöra, som lägger ackord. Efter ett par takter hörs ett dovt sånginslag i bakgrunden av Hellström 

själv. Därefter påbörjas första versen med tydligt framträdande sång med congas och trummor som 

håller uppe tempot samtidigt som bastoner och gitarrackord läggs som en matta i grunden. 

Mellanspel 1: 1.01-1-14

Efter första sånginsatsen kommer återigen gitarrslingan från introt tillbaka som ett mellanspel med 

de övriga instrumenten som ackompanjerar på samma sätt som tidigare.

Vers 2: 1.14-1.39

Den här versen påbörjas som den tidigare, men avslutas något annorlunda mot den första. 

Congasspelaren slutar, trummorna bantas ner, enskilda ackord läggs av gitarren, basen ger endast 

ifrån sig enskilda toner som klingar ut under en takt istället för som tidigare mata på med flera. 

Effekten blir att musiken stannar upp innan refrängen sätter igång.

Refräng 1: 1.39-2.10

Under refrängen hörs en kompletterande gitarrmelodi till sångmelodin som gör att det känns som att 

det händer mer här i jämförelse med verserna. Congas, trummor, tamburin och bas matar på och de 
48http://www.allmusic.com/album/2-steg-frn-paradise-r2075757   [20120229]
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ackord som läggs får inte lika mycket utrymme som tidigare utan fokus ligger på gitarrslingan när 

det gäller instrumenten. Hellström sjunger med mer kraft än tidigare.

Mellanspel 2: 2.10-2.24

Refrängen går vid slutet in i det tidigare mellanspelet med den karaktäristiska gitarrslingan från 

introt för att sedan lämna över till nästa vers.

Vers 3: 2.24-3.03

Den påföljande versen fortsätter på samma sätt som de tidigare men avslutas något annorlunda**

Brygga: 3.03-3.25

Bryggan byggs först upp genom att endast bas, trummor och sång hörs för att ge en intensivare 

stämning som sedan klipps av innan det övergår i ett parti med endast sång, trummor och congas 

och senare gitarrinslag med ackord och plock som petas in för att sedan bygga över till en ny 

refräng.

Refräng 2 + outro: 3.25-4.54

Den här refrängen låter som tidigare. Som outro hörs en gitarrslinga som är något annorlunda mot 

den i introt samtidigt som congas, bas, trummor, tamburin, gitarrplock och bakomliggande 

körinslag utan sång hörs innan låten fadar ut.

BPM: 132

Form 
Intro-vers-mellanspel-vers-refräng-mellanspel-vers-brygga-refräng-outro

Genre 
lastfm.com:49

Swedish, pop, indie, indie pop, singer-songwriter

allmusic.com:50

Pop/rock

49 http://www.lastfm.se/music/H%C3%A5kan+Hellstr%C3%B6m/+tags    [20120308]
50 http://www.allmusic.com/artist/hkan-hellstrm-p474073   [20120308]
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Ljudbild
Helhetsintrycket av Hellströms låt ger en bild av en stadig poplåt med mycket rytm och en viss 

melankolisk känsla. 

Instrument som congas och plockgitarr får störst utrymme i intro, outro och mellanspel. I verserna 

är det främst sången som får fokus medan övriga instrument ligger som en grund för att bära upp 

sångmelodin. Refrängerna blir lite fylligare eftersom man går över från att lägga endast ackord med 

gitarren till att komplettera sångmelodin med en gitarrstämma. Det i kombination med att 

sångfraserna i refrängen upprepas gör att man känner igen sig när refrängen kommer. 

Låten ger en känsla av att tempot aldrig direkt stannar upp förutom i kortare stunder såsom vid 

bryggan och innan refrängen ska starta. Främst är det trummor och inslag av congas som gör 

rytmerna lyfts fram och gör låten dansvänlig även om det inte är fokus på just rytmsektionen utan 

sång och instrumenten som helhet och ackompanjemang, enligt min tolkning.  

Text/Sångstil 
När det gäller texten i låten sjunger han ur ett "jag-perspektiv" och en vinkel där han ser tillbaka på 

något som hänt tidigare. I en egen video som lagts upp bland annat på youtube51 förklarar Hellström 

hur låten kan ses som en tillbakablick på de tio år han varit soloartist. Han har en karakteristisk 

sångröst som förmodligen skulle kännas igen av de flesta som lyssnar modern på pop- och 

rockmusik. Jag skulle beskriva klangen som något platt och tunn vilket ger vissa drag av gnällighet. 

Man kan också höra en tydlig Göteborgsdialekt. Hellström fraserar på ett lite eget sätt och låter 

ordens naturliga klang anpassa sig så de passar melodin, vilket ibland kan göra det svårt att uppfatta 

vissa ord.

4.6 Tove Styrke
Låten White Light Moment finns med på Styrkes debutskiva Tove Styrke och har producerats av av 

Tove Styrke, Jan Kask och Peter Ågren.52 Styrke är tidigare känd från TV-programmet Idol i TV4, 

ett program som letar upp nya lovande artister.

Intro + Vers 1: 0.00-0.54

Låten börjar först mjukt med syntar som nästan direkt byggs på med ett tydligt och stadigt beat som 

egentligen fortsätter på samma sätt genom hela låten. I bakgrunden hörs en syntslinga som snabbt 

upprepas om och om igen och ett mer kraftigt basljud som följer beatet. Sången sätter också igång 
51 http://www.youtube.com/watch?v=jw00Gj04fmc&feature=relmfu    [20120220]
52 http://kulturbloggen.com/?p=25319   [20120314]
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tidigt. Första versen är uppdelad i två likadana delar som skiljs åt genom en paus i sången och ett 

eko, andra delen byggs på med ytterligare trumljud som bidrar till en ytterligare intensitet, för att 

avslutas med en höjning i sången. Ganska snart därefter sätter refrängen igång. 

Refräng 1: 0.54-1.22

Under refrängen ökar basjudet, med fler anslag i varje takt. Det läggs också till ytterligare 

slagverksinslag, detta bidrar till en känsla av ökad energi och intensitet i låten. Styrke har också mer 

kraft i sången till skillnad från verserna som är mer tillbakalutade. Det är främst basljudet som tar 

plats, men det hörs också andra elektroniska ljud som ligger som en matta i bakgrunden. Överlag 

känns det som att det händer mycket och att det hörs många ljud som flyter in i varandra. Refrängen 

är ganska kort, hon sjunger endast två fraser innan det är dags för nästa vers.

Vers 2: 1.22-1.51

Vers nummer två är uppbyggd som den första bortsett från att den tidigare pausen som gör att 

versen känns som två delar inte finns med. Den här gången kommer alltså ingen paus och det läggs 

inte på några extra instrument utan de olika trumljuden finns med från början, låten är alltså igång 

på ett annat sätt än i början och det byggs inte upp någon ny spänning innan refrängen.

Refräng 2: 1.51-2.19

Nästa refräng liknar den tidigare förutom att den snabbt går in i en brygga. Låten avslutas sedan 

med några upprepande fraser som sedan får eka ut medan musiken fortsätter ungefär som tidigare 

för att snabbt avbrytas och eka ut.

Brygga: 2.19-2.52

Det känns som att låten stannar upp eftersom det kraftiga beatet stannar upp och taktslagen endast 

får svaga markeringar. Endast en synt som egentligen bara lägger toner eller ackord hörs i 

bakgrunden. Det hörs också någon slags elektroniskt körliknande ljud som doar i bakgrunden. Efter 

en liten stund hörs några beats en kort stund för att sedan upphöra strax innan sången avslutas för att 

ge plats åt ett parti med endast utdragna syntljud innan refrängen åter är igång en sista gång

Refräng 3: 2.52-3.41

Den sista refrängen låter också som de tidigare men avslutas med att Styrke upprepar frasen ”In 

your eyes” två gånger med mycket kraft innan basljuden svävar ut.
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BPM: 144

Form
Intro-vers-refräng-vers-refräng-vers-brygga-refräng

Genre 
lastfm.com:53

Swedish, electropop, female vocalist, pop, electronic

allmusic.com:54

Pop/rock

Ljudbild 
Tove Styrkes White Light Moment är en poplåt med mycket elektroniska inslag och en ganska 

jämn uppbyggnad utan för mycket utsvävningar och med en refräng som kort men intensiv.

I princip hela låten verkar byggas upp av elektroniska instrument där både trumljud och syntar har 

ganska egna karaktärer i jämförelse med "vanliga" instrument. Beatet har en viktig del i låten och 

upprepas på ett liknande sätt genom hela låten, det är främst i refrängen det hörs andra 

slagverksinslag som exempelvis tamburin. Basen har en tydlig framtoning och ligger i förgrunden 

till skillnad från syntljuden som bygger en grund. Sången är stadig och man hör inga direkta 

skillnader eller varianter mellan olika verser eller refränger.  Det känns som att tempot är högt då 

det är många slag på t ex bas och syntljud i varje del, särskilt refrängen.

Text/Sångstil
Styrke har en klar och fyllig ton som till viss del påminner om Robyns men det ges inte tid för några 

längre wailningsinslag, istället sjunger hon stadigt med rena fylliga klanger. Texten sjungs utifrån 

ett jag-perspektiv riktat till någon annan. ”all I want is a White light moment, come with me 

tonight”. 

4.7 Rihanna
På Rihannas låt återfinns Tor Erik Hermansen och Mikkel Storleer Eriksen, Sandy Wilhelm och 

Cristyle Johnson som kompositörer och låtskrivare, hon står inte själv med som medkompositör.55

53 http://www.lastfm.se/music/Tove+Styrke/+tags   [20120308]
54 http://www.allmusic.com/artist/tove-styrke-p2301962   [20120308]
55 http://www.swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Rihanna&titel=Only+Girl+%28In+The+World%29&cat=s   

[20120314]
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Låten kommer från Rihannas femte skiva Loud.

Intro + Vers 1: 0.00-0.45

Versen börjar direkt med en syntslinga, trumklapp i en stadig takt och hennes röst som trallar. Snart 

börjar hon sjunga, samtidigt i bakgrunden hörs hennes egen röst viska ”oh” ”yeah” vid olika 

tillfällen. En svischande effekt avslutar versen och lämnar plats till refrängen.

Refräng 1: 0.45-1.31

Refrängen börjar genom att syntslingan slutar och nya syntar lägger ackord till hennes röst. Det är 

kraftiga synt-ackord som för tankarna till eurodisco, eller europop. Det finns en del luft mellan synt-

ackorden som fungerar som taktmarkeringar. Snart läggs ett truminslag och en snabb bas på 

syntarna och så småningom fortsätter också det stadiga beatet med en basgång som läggs samtidigt 

som trumbeatet, sången finns med under hela refrängen. 

Vers 2: 1.31- 2.01

Snart bryts refrängen igen för en vers som låter som den första.

Refräng 2: 2.01-2.32

En ny refräng kommer som byggs upp på samma sätt som tidigare innan den övergår i en brygga.

Brygga: 2.32-3.04

Under bryggan upprepas en sångfras med fokus på hennes sång som ackompanjeras av det tydliga 

beatet och en kraftig synt som följer hennes sång som känns stadig och monoton. Hon upprepar de 

sista orden i fraserna två gånger, till exempel ”let me make you rise, rise” vilket ger ett mekaniskt 

intryck. Efter första sångfrasen kommer ytterligare en ljusare synt in som ackompanjemang.

Refräng 3/Outro 3: 3.04-3.55

Sista refrängen börjar som de tidigare men mot slutet kommer ljusa syntinslag in på samma sätt som 

i bryggan och den avslutas genom att hon sjunger refrängfrasen ”only girl in the world” i olika 

tonhöjd från gång till gång.

BPM: 132

Form 
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Intro-vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng-outro

Genre 
lastfm.com:56

Female vocalist, pop, dance, hip-hop, rnb

allmusic.com:57

Pop/rock

Ljudbild 
Versens syntslinga kännetecknas av ett klinkande ljud medan refrängens syntar är mer kraftiga och 

breda, inte lika sterila i sin ljudbild. Det här gör att det finns en tydlig avgränsning mellan refräng 

och vers. Hennes sång är också mer tillbakalutad i verserna och hon tar i mer i refrängerna. Hela 

låten är uppbyggd av elektroniska ljud som handklapp, syntar, breda basljud och ett statiskt 

trumbeat. Mycket fokus ligger på sången och det finns inga direkta pauser för mellanspel med 

endast instrumentala delar.

Text/Sångstil
Sångrösten karaktäriseras av en djup fyllig röst som hon använder på olika sätt, ibland är den mörk 

och kraftig och ibland går hon upp i falsetter. Ibland låter den statisk och ibland wailar hon med 

den. Det är alltså stort fokus på sångtekniken. 

Texten sjungs utifrån textförfattarens perspektiv till någon annan, i det här fallet verkar den rikta sig 

mot en man. ”want you to make feel like a man” ”Want to make you feel lika I´m the only girl in 

the world”. Texten verkar handla om en relation mellan två människor.

4.8 Sammanfattning 
För att få en tydlig bild av vilka likheter och skillnader man kan hitta hos de olika låtarna ska jag 

nedan göra en sammanställning där jag tar upp detta. Alla låtar har olika karaktär och det är givetvis 

så att vissa låtar skiljer sig mer från de övriga än andra. Mitt resultat har ändå givit indikationer på 

att låtarna skulle kunna kategoriseras till en enhetlig stil samtidigt som de var för sig utgör 

självständiga alster.

4.8.1 P3-sound?
Jag har under arbetet med mina analyser jobbat mot att finna ett eventuellt gemensamt sound hos 

56 http://www.lastfm.se/music/Rihanna/+tags   [20120308]
57 http://www.allmusic.com/artist/rihanna-p704560   [20120308]
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låtarna. Under teoriavsnittet beskrev jag hur Lilliestam försökte beskriva termen sound. Här talar 

han om hela ljudbilden sammansatt då man räknar in instrumentering, spel- och sångsätt, röstklang, 

rytmmarkeringar, harmonisk satsfaktur, akustisk helhetsbild, instrumentens förhållande till varandra 

och så vidare.58 När jag ser till de här faktorerna tycker jag mig ha funnit gemensamma nämnare hos 

de olika låtarna.

För att sammanfattningsvis försöka ge en bild av just dessa nämnare så kan man se att 

instrumentering, uppbyggnad och sångstil alla har flera likheter även om varje artist lyckas hitta en 

egen karaktäristik i sina låtar. Detta kan vara till exempel genom att använda en specifik synt, en 

särskild effekt eller genom att ha ett karaktäristiskt sätt att sjunga på eller en röst som sticker ut. 

Man kan se låtarna som ett koncept som används för att skapa en hitlåt som ska fastna i folks huvud 

utan att skrämma iväg eller utmana, där det samtidigt ges utrymme för personlighet och variationer. 

Nedan följer ett mer utförligt resultat kring de likheter och skillnader jag har funnit hos de olika 

låtarna där jag börjar med att beskriva form för att sedan gå vidare till tempo, instrumentering och 

ljudbild, sångstil, text och slutligen vad låtarna inte kännetecknas av.

4.8.2 Form
När jag har tittat på låtarnas form har jag använt mig av de beståndsdelar som normalt sätt brukar 

finnas i en poplåt nämligen, vers, refräng och eventuellt intro/outro brygga och mellanspel. Jag har 

funnit delar i alla låtar som passar in i den här formeln men uppbyggnaden ser ut på lite olika sätt 

beroende på låt. Det finns också variationer inom de olika delarna, men jag har valt att förenkla 

schemat för att se grundstenarna. I vissa fall skulle man till exempel kunna dela upp vers eller 

brygga i mindre delar och kalla en vers där två versdelar sjungs direkt efter varandra för AA, men 

jag har istället valt att kalla en sådan del för endast A. I schemat nedan står A för vers, B för Refräng 

och C för brygga. Jag har valt att inte anteckna intro, mellanspel eller outro här.

Robyn: Intro-vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng-outro ABABCB

Oskar Linnros: Intro-vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng-outro ABABCB

Lykke Li: Intro-vers-refräng-mellanspel-vers-refräng-brygga-refräng ABABCB

Daniel Adams-Ray: Vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng ABABCB

Håkan Hellström: Intro-vers-mellanspel-vers-refräng-mellanspel-vers-brygga-refräng AABACB

Tove Styrke: Vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng ABABCB
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Rihanna: Intro-vers-refräng-vers-refräng-brugga-refräng-refräng ABABCB

Om man bortser från mindre delar som intro, outro och mellanspel har alla låtar samma 

grunduppbyggnad med vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng. Den låt som skiljer sig mest är 

Håkan Hellströms där det finns två längre instrumentella mellanspel där ett av dem kommer in 

mellan två verser. I övrigt introduceras låtarna med en vers som sedan övergår i en refräng för att 

sedan upprepa detta en gång innan en brygga, som ibland står som en självständig ny del, eller som 

en variation på någon tidigare vers kommer in för att bryta av och skapa variation innan den sista 

refrängen kommer in som en höjande avslutning på låten. En del låtar har kortare intron innan 

versen sätts igång, andra börjar nästan direkt. Några låtar avslutas genom ett längre outro som helt 

skiljer sig från tidigare delar, medan andra avslutar genom att göra en variation av tidigare refräng-

avslut.

Här går det tydligt att se att alla låtar jag har analyserat använder sig av en typ formel, för att 

byggas. Alla låtar har musikaliska motiv som återkommer på ett likartat sätt under låtens gång. 

Verserna liknar varandra och används på liknande vis i alla låtar, samma sak gäller refrängerna. Det 

som kännetecknar låtarna är att verserna fungerar som en transport fram till refrängerna som bryter 

av, i de flesta fall genom att intensifieras, refrängerna innehåller också samma textfraser från gång 

till gång vilket gör att den lättare fastnar i minnet.

4.8.3 Tempo
Resultatet när det gäller hur många ”beats per minute” låtarna har:

Robyn: 120 BPM

Oskar Linnros: 132 BPM

Lykke Li: 100 BPM

Daniel Adams-Ray: 88 BPM

Håkan Hellströms: 132 BPM

Tove Styrke: 144 BPM

Rihanna: 132 BPM

Tre av låtarna ligger på 132 BPM och de övriga ligger inte så långt där ifrån med 120 och 144 

BPM. De som skiljer sig mest är Daniel Adams-Ray vars låt ligger i ett långsammare tempo på 88 

BPM och Lykke Lis med 100 BPM. När det gäller rytmkänsla och groove som Lillestam beskriver 

kan man i Linnros och Adams-Rays låtar känna en gungig grundkänsla, ett groove tack vare tydliga 

fraseringar och markeringar av takterna, man kan tänka sig att de hämtat inspiration från sin tidigare 
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hip hop-karriär. Adams-Ray kategoriseras till och med in i genren Rap på allmusic.coms hemsida. 

Lykke Li har också en tydlig rytmkänsla i sin låt med ett groove som inte byggs upp av en annars 

vanlig fyrtakt. Låten fokuserar på rytminstrumenten i bakgrunden. Hellström får tack vare 

rytminstrument som congas en känsla av mycket rytm och dansglädje i sin låt. Linnros låt känns 

igen genom den galopperande känslan som trummorna. De övriga artisternas låtar har alla ett tydligt 

framträdande beat som är stadiga och ger en tydlig grundpuls som är lätt att dansa till.

4.8.4 Genre 
Resultatet av vilka genre-kategoriseringar som är vanligast hos artisterna på hemsidorna lastfm.com 

och allmusic.com:

Swedish/Svenskt: 7

Pop: 6

Pop/rock: 5

Electronic/Electropop: 5

Female Vocalist: 4

Indie/Indie Pop: 4

Dance: 2

R&B: 2

Hip Hop: 2

Rap: 1

Male Vocalist: 1

Singer Songwriter: 1

International: 1

Resultatet ovan visar att de benämningar av vilken genre artisterna tillhöra har använts mer än en 

gång, oftast för olika artister, men ibland har liknande använts om samma flera gånger. Ovan syns 

att beskrivningen ”Swedish” eller ”svenskt” är det ord som återkommer mest frekvent, därefter 

kommer ”pop”. Räknar man där in de olika varianterna av pop så som ”indie pop”, ”electropop” 

och ”pop/rock” så är Pop den betäckning som är mest återkommande. Därefter kommer 

”electronic”, ”indie” och ”female vocalist” medan ”dance”, ”R & B” och ”Hip Hop” återkommer 

något mer sällan och ”rap”, ”male vocalist”, ”Singer Songwriter” och ”international” endast 

förekommer en gång var för olika artister. 

Utifrån detta resultat går att se att den musik som spelades mest under den vecka jag undersökte kan 
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kategoriseras in ett ”pop-fack”, att musiken kännetecknas av att den sjungs av svenska artister och 

att den i flera fall är uppbyggd med elektroniska hjälpmedel. Värt att notera är att kategoriseringen 

”female vocalist” förekommer fyra gånger medan ”male vocalist” endast finns med en gång. Detta 

trots att jag undersökt tre manliga och fyra kvinnliga artister, det går att anta att den kvinnliga rösten 

utmärker sig som viktigare i genre-kategoriseringen än den manliga. Indie har också fått ganska 

stort utrymme i kategoriseringen vilket kan tala för att artisterna jag undersökt kategoriseras som 

självständiga artister som inte tillhör den mer ”kommersiella” pop-genren utan har skapat sitt 

uttryck självständigt. Det finns vissa inslag av Hip hop, dance och R & B vilka är genrer som 

beskrivs som viktiga i P3s:s musikpolicy.59 Ingen av dessa benämningar förekommer fler än två 

gånger vilket gör att man skulle kunna anta att inslag från dessa genrer går att finna hos vissa 

artister. Om man ser till tempot är flera av låtarna dansvänliga, men ska man se till genre-indelning 

är det inget som läggs fokus på. De är inte utpräglade dansmusiker utan hämtar möjligen inspiration 

här ifrån. Pop är ett begrepp som är svårt att definiera, men det jag tycker man kan tolka det som är 

att ingen av artisterna är renodlade inom en tydlig genre, t ex singer-songwriter eller electronica, 

däremot hämtas inspiration från dessa sidogenrer för att skapa ett uttryck som ger självständighet 

men samtidigt ligger i tiden.

4.8.5 Instrumentering och ljudbild 
Många låtar innehåller elektroniska inslag. Det är egentligen bara Håkans Hellströms River en 

Vacker Dröm där jag faktiskt uppfattar det som ett band som spelar i bakgrunden med mer klassisk 

rocksättning med gitarrer, trummor och bas som komplement till sången. Rihanna, Robyn, Oskar 

Linnros, Tove Styrke och Daniel Adams-Ray har alla någon form av synt eller möjligen 

programmerat elektroniskt ljud med som grundstomme i sina låtar. Oskar Linnros, Tove Styrke och 

Robyns låtar är de som har störst likheter med sköra, snabba syntslingor som maler på genom hela 

låten. Rihanna och Daniel Adams-Ray sticker ut något med lite mer särskiljande drag i sina 

respektive låtar, där Rihanna har en bredare och lite tyngre ljudbild medan Adams-Ray å andra 

sidan har en mer gungig ljudbild med tydligt fokus på enskilda, legato-toner som låter som att de 

kommer från ett ensamt instrument. 

Robyn, Tove Styrke och Oskar Linnros syntslingor gör tydliga avsteg mellan tonerna, de är snabba 

och ettriga och får inte så stort fokus för melodiken. De syntinslag som finns i Rihannas låt växlar 

mellan att vara skarpa med korta toner som snabbt växlar, till att i refrängen övergår i ackord som 

läggs för att ge en tyngre och bredare ljudbild där några ackord ligger i högre tonhöjd som låter 

59 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626254   [20120308]
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skörare medan andra ligger lägre och ger än tung baskänsla.

Lykke Lis låt har stor betoning på trummorna med en basgång som skulle kunna komma från en bas 

med effektpedal, eller en synt. Här hörs också gitarrinslag som annars endast återfinns tydligt i 

Hellströms låt.

Sammanfattningsvis innehåller majoriteten av låtarna en stor andel elektroniska instrument som 

utgör huvudkroppen hos låtarna, undantagen är Lykke Li som betonar rytminstrumenten mer och 

Håkan Hellström har en klassisk pop/rocksättning med vissa ”exotiska” inslag så som 

congastrummor.

När det gäller instrumenteringen innehåller de flesta låtar mycket ljud och känns fylliga. Håkan 

Hellström har både trummor, bas, gitarr och congas som ger ett fylligt intryck till låten. Verser och 

refränger byter snabbt av varandra och låten håller ett likartat tempo rakt igenom. Daniel Adams-

Ray är mer minimalistisk med en synt och trummor som främsta ackompanjemang, på samma sätt 

som Lykke Li där bas, gitarr och trummor utgör huvudkroppen. Oskar Linnros har synt och 

trummor som tydligaste ackompanjemang, men med många inslag och effekter så som pisksnärtar 

och svischande ljud. Även Robyn, Rihanna och Tove Styrke använder sig av effekter för att visa på 

nya delar i låten samtidigt som man överraskar och skapar variation. 

4.8.6 Sångstil 
När det gäller rösterna kan man säga att alla har en viss karaktär i sina röster som gör att man 

känner igen respektive artist. När det gäller de kvinnliga sångerskorna har alla relativt djupa och 

innehållsrika röster, snarare än sköra och ljusa, det går att finna vissa soul/R & B-inslag. De röster 

som jag tycker liknar varandra mest är Tove Styrkes och Robyns som båda är fylliga, rena och 

klangfulla med en viss barnslighet över sig. Tove Styrke har dock aningen mer heshet och torrhet i 

rösten under verserna och de djupare klangerna kommer fram i refrängerna. Robyn använder sin 

röst på liknande vis genom hela låten. Rihanna, Lykke Li och Tove Styrke använder sina röster på 

olika sätt beroende på vilken del man sjunger, det här gör att man tydligare märker avbrott mellan 

vers och refräng. 

Håkan Hellström, Oskar Linnros och Daniel Adams-Ray har liksom Robyn en likartad sångstil 

genom hela låten och även om det hörs skiftningar i röstläge och intensitet hos rösten mellan olika 

stycken och delar uppfattas den inte som lika tydlig om man jämför med Rihanna och Tove Styrke. 
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Linnros och Adams-Ray har båda mjuka röster där Linnros är något mer hes och viskande medan 

Adams-Ray har mer tryck och attityd i sin. De accentuerar mycket i sin sångstil trycker på vissa ord 

i takt med musiken Detta ger ett något mer aggressivt intryck till texten. Båda framhäver också sin 

Stockholmsdialekt.

Håkan Hellströms röst är som tidigare nämnts ljus, och på gränsen till gnällig, med ett säreget 

uttryck. Han artikulerar och sjunger på ett speciellt sätt och med en tydlig Göteborgsdialekt. Orden 

kan ibland vara svåra att urskilja eftersom han betonar dem för att följa musiken och melodin i 

övrigt, snarare än att uttrycka ordens ursprungliga melodi.

När det gäller uttryck framhävs en hel del sensualism genom att rösterna är mjuka och lena utan 

grovheter. Det är alltså inga whiskey- och cigarettpåverkade rosselröster i rockstil alá Janis Joplin vi 

talar om. Den som möjligen skiljer sig från detta signum är Lykke Li som också är den som skiljer 

sig mest i artikulationen då hon har ett mycket avslappnat uttryck i artikuleringen. Hon har också ett 

mer monotont sätt att sjunga i verserna, detta mjukas upp i refrängerna där hon sjunger ganska ljust 

och skört. Adams-Ray har också ett tyngre uttryck under verserna medan han slappnar av och 

sjunger mjukare och mer melodiöst under refrängerna. 

Kvinnorna som sjunger på engelska uttrycker inga tydliga dialekter. Lykke Li får genom sin sångstil 

ett mer personligt uttryck då hon artikulerar mer otydligt. De artister som sjunger på svenska ger 

möjligen automatiskt större fokus på sina låttexter eftersom de sjunger på hemspråket. Lilliestam tar 

i sin text upp att sånger på svenska kan framstå som mer intima och utelämnande än om man 

sjunger på ett annat språk, medan det också påpekas att engelska har en mer naturlig språkmelodi 

för att sjungas.60

Alla artister använder sig av sångpålägg antingen i form av dubbning av sången eller genom 

körpålägg. Det här ger dynamik och fyllighet till låtarna. Samtidigt förtydligar de fall där artisten 

använder sig av ett sångpålägg av sin egen röst att det här är inspelad musik som gör sig bra att 

spelas upp exempelvis på radio eller ett dansgolv. Alla låtar håller sig till huvudartisten som 

sångare, det kommer inte in någon gästsångare i någon av låtarna.

4.8.7 Texter
Texterna kan tolkas som att de är baserade på människors upplevelser av känslor och händelser. Det 
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här är något som gör att det är lätt att relatera till eller åtminstone förstå de här texterna. De flesta 

människor vet vad kärlek innebär, man vet hur en relation fungerar och så vidare. Tre av låtarna 

framförs på svenska och alla dessa sjungs av män, de andra fyra framförs på engelska och framförs 

av kvinnor. Om detta är en slump eller ett återkommande fenomen har jag inte tillräckligt med data 

för att avgöra, men det kan vara intressant att påpeka. Inga låtar framförs på andra språk än svenska 

och engelska som är de språk vi är mest bekanta med i allmänhet. Det verkar troligt att man ska 

kunna förstå texterna.

När det gäller texterna byggs de flesta upp på så sätt att man riktar sig mot någon annan när man 

sjunger. Det sjungs om you, me, du eller vi. Det är bara Håkan Hellström som i sin text explicit tar 

upp namn på personer, där ibland sitt eget. Han sjunger alltså om sig själv i ett perspektiv sett 

utifrån, kanske till sig själv.

I de andra låtarna är det lätt att dra slutsatsen att de handlar om relationer i någon form, lyckliga 

eller olyckliga, förhoppningar, framtidsplaner eller en svunnen tid som man reflekterar över. 

Lilliestams avsnitt om klassiska teman inom populärmusiken stämmer väl in. Han tar upp teman 

som kärlek mellan pojke och flicka, att man blir lämnad och olyckligt kär och så vidare.61

Det stämmer väl in på de låttexter jag tagit del av. Det man kan se är att Rihanna och Lykke Li 

anspelar på kärlek mer explicit i sina texter då man kan ana mer sexuella anspelningar i textrader 

som ”take me for a ride, baby take me high let me make you rise, let it last alla night” eller ”dont 

pull your pants before I go down, I'm your prostitute you gonna get some”. Hellström, Adams-Ray 

och Robyn har ett melankoliskt uttryck i sina texter. Man sjunger om relationer som inte 

nödvändigtvis beskrivs som lyckliga för stunden. Robyn sjunger: ”will you tell me once again that  

we're gonna be just friends”, Adams-Ray beskriver en relation där han får dra det största lasset och 

Linnros beskriver en viss förhoppning, om så bara för en kväll att ”vi kan gå genom eld”. 

Hellströms titel ”river en vacker dröm” beskriver också någon slags konfliktkänsla. Styrkes text 

visar känslor av längtan och förhoppningar. Alla de här temana är sådana människor kan relatera till 

och säkerligen känna igen sig i sitt vardagsliv. Framförallt är man van vid sådana teman i popmusik.

4.8.8  Vilka karaktärsdrag hittas inte?
Vilka karaktärsdrag går då inte att finna hos låtarna? Ingen av låtarna går så långsamt att de kan 

räknas in som långsamma ballader. Ingen går heller i extrema tempon som kan återfinnas inom 

genrer som metal eller techno. De låtar som jag undersökt kännetecknas inte heller av att de är 
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särskilt långa eller väldigt korta, de flesta är runt tre, fyra minuter.

Låtarna är uppbyggda efter en vanlig form inom popmusiken där delar som vers, refräng, brygga 

och intro/outro finns med. Man har återkommande delar som upprepas och gör att låten lättare får 

fäste hos lyssnaren än om man jämför med exempelvis långa klassiska musikstycken med olika 

variationer, eller rent experimentell musik som exempelvis noise där det kan vara svårt att ens 

urskilja olika formdelar.

Alla sjunger på språk som de flesta i Sverige är familjära med och kan förstå, svenska och engelska. 

Vi hör inga för oss mindre kända språk som franska eller kinesiska, vilket annars kan återfinnas i 

exempelvis World Music.

Lyriken som visas upp tar inte upp politiska ställningstaganden eller politiskt inkorrekta ämnen som 

kan uppröra. Eftersom jag gått igenom hela låtlistan för den här veckan vet jag att det finns låtar 

som kan tolkas som politiska, dock är jag relativt säker på att ingen tar upp ämnen som uppmuntrar 

till exempelvis nazism, anarkism, eller rasism. 

När det gäller ljudbilden finns det inga störande ljud som utmanar lyssnaren eller väcker 

uppmärksamhet mer än att man kan höra skillnader mellan vers och refräng. Det mesta hänger ihop 

och passar in, det är alltså inga direkt uppseendeväckande inslag som det kan finnas i genrer som 

frijazz eller mer experimentellt baserad musik. Däremot använder man sig av elektroniska ljud och 

effekter som kan vara nya för oss, det här kan skapa ett intresse och nyfikenhet kring låten.

Det är inte stort fokus på svåra tekniska spelsätt när det gäller instrumenten, det finns exempelvis 

inte några långa komplicerade solodelar som kan återfinnas i hårdrock eller konstmusik.

Det förekommer inga stora abrupta avvikelser mellan instrumentdelarna, ungefär samma instrument 

får lika stort fokus genom hela låten, med undantag för att vissa skillnader kan uppstå mellan olika 

formdelar som vers och refräng, för att skapa dynamik och ett visst känslouttryck, Det kommer inte 

in några plötsliga inslag där tempo blir helt annorlunda eller ett helt nytt instrument kommer in och 

stjäl fokus som det kan göra i mer experimentell musik.

Alla artister har medproducenter eller medkompositörer förutom själva artisten vilket får mig att 

tänka att det här är etablerade artister som har möjlighet att ta hjälp av etablerade 

producenter/musiker i skapandet av sina låtar. Alla låtarna som spelades mest under vecka 46 kom 
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ut under 2010, i de flesta fall under hösten. Det är alltså nya låtar allihop och det är lätt att tänka sig 

att den exponering de får genom att spelas så pass mycket på radion bidrar till att de etableras hos 

lyssnarna.

5. Avslutande diskussion
Då är det slutligen dags att komma tillbaka till de frågeställningar jag tog upp i början av min 

uppsats, nämligen:

• Finns det några gemensamma nämnare för de artister som spelas på P3, kan man tala om ett 

P3-sound?

• Hur ser P3:s radiotablå ut under en vecka (i det här fallet vecka 46 år 2010)

Svaret som min undersökning har gett är att det finns gemensamma nämnare hos den musik som 

spelats  mest i  P3 under den veckan min undersökning begränsar sig till.  Det går att  hitta flera 

likheter hos de olika låtarna. Frågan är då om dessa likheter är tillräckligt många för att kunna dra 

slutsatsen att de bidrar till ett eget sound eller en egen musikgenre. Kan man tala om ”radiomusik” 

som ett eget begrepp? 

Efter att ha gjort en grundlig analys på de artister jag tagit upp ovan i studien går det dra en slutsats 

att vissa artister skulle kunna kategoriseras till så kallad ”P3-musik”. Begreppet är dock inte statiskt 

utan något som kan förändras över tid. Inom begreppet ”P3-musik” ryms komponenter som ger ett  

ganska fritt spelrum för de artister som innefattas. Efter att ha jämfört artisternas genre-indelning på 

de två hemsidorna lastfm.com och allmusic.com kan man se att de genrer som framträder tydligast 

är pop, svenskt och elektroniskt. Utifrån dessa resultat går att anta att detta är element som krävs för 

att en låt ska passa in i vad som skulle kunna kallas ”P3-musik 2010”.

Om man ser till hur P3 valt att utforma sin tablå finns indikationer på att man väljer att spela viss 

musik under hela dagen och annan musik vid mer fasta tidpunkter särskilt på kvällen. Det är då man 

dyker djupare in i de genrer som kanalen valt att profilera sig mot. Det är här chansen ges att få 

ytterligare kunskap om musiken som spelas. Det innebär att den som har ett djupare musikintresse 

har möjlighet att aktivt ta reda på när det finns möjlighet att lyssna på bara hip hop till exempel.  

Under hela dagen finns ett antal artister som spelas vid flera tidpunkter, såväl morgon som kväll,  

dessa får givetvis större möjlighet att etablera sig hos vardagslyssnaren och man kan tänka sig att de 
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också får större chans att öka i popularitet.

I P3 spelas musik som är familjär hos lyssnarna, samtidigt som de innehåller någon slags modern 

touch, det här avgörs förstås av vad som är populärt just nu, och vad som är populärt just nu beror 

på många olika faktorer som inte getts utrymme att undersöka i just den här studien. Att en genre 

blir populär växelverkar med att många människor exponeras för den, samtidigt som den innehåller 

element som är attraktiva för många människor när det kommer till musik. 

2010 var det modernt att spela sångbaserad musik där rösterna är viktiga, där det finns elektroniska 

inslag och där man hämtar inspiration från andra genres så som hip hop eller euro-pop, men där alla 

håller en form som passar för populärmusik och där texttematiken också tillhör vad som brukar 

finnas i populärmusik. Skulle man titta på vilka artister som spelades på P3 för tio år sedan skulle 

dessa säkert skilja sig i uttryck på flera sätt om man jämför mot dagens artister. Däremot skulle man 

kunna anta att de komponenter som inte handlar om det ljudliga fortfarande liknar varandra. 

Björnberg beskriver att musikaliska genrer inte är statiska utan förändras med tiden.62 Det här gäller 

även P3-soundet. Utifrån studien går att se att det finns komponenter som avgör vilken musik som 

passar sig på P3 eller ej, rent ljudmässigt kan dessa skilja sig åt beroende på vilken tidsålder vi 

befinner oss i. 

Soundet på P3 definieras av väletablerade eller aktuella artister i samma ålder som de lyssnare man 

riktar  sig  till.  De  spelar  pop/rock/indie/electronic  med  inslag  av  hip  hop,  dance  och  R  &  B. 

Artisterna särskiljer sig från varandra genom sitt eget sound som kan definieras genom särskilda 

instrument,  effekter,  sångröst,  textteman  eller  andra  inslag  som  de  använder  sig  av  i  sitt 

musikskapande.  Viktiga  element  är  röstens  karaktäristik,  en  text  man  kan  relatera  till  i  sitt 

vardagsliv  och låtformler  som följer  ett  mönster  som är  etablerat  på  P3 och inom popmusik  i 

allmänhet. 

Musiken kan bjuda på förnyelse genom nya instrumentljud, inspiration från andra genres, nya texter 

och så vidare. Eftersom P3 spelar så pass mycket ny svensk musik får den en plats i lyssnarnas 

musikvärld. Lyssnar man endast på de kommersiella kanalerna får man inte ta del av lika mycket 

svensk musik som om man lyssnar på P3. 63 Utan P3 hade förmodligen artister som Oskar Linnros 

62 Björnberg, 1998 s. 15-16
63 Malm, 1997 s.126
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och Daniel Adams-Ray inte haft en lika självklar plats hos ungdomslyssnarna.

Det sound som P3 musiken kan kategoriseras in i är det populära soundet. Ett sound som står för det 

som är inne och ska bli inne just nu, 2010 innebar detta elektronisk, pop, indie och vokalbaserad 

musik. 2020 kan det stå för något helt annat. Den gemensamma nämnaren är att det här är musik 

som delvis ska stå för något fräscht och nytt utan att vara för utmanande. Det ska vara dansvänligt 

och lättillgängligt och inte ställa för stora frågor. Eftersom kanalen ska var politiskt oberoende ställs 

inga krav på att texter och musik ska vara politiskt laddad eller ifrågasättande och detta tror jag 

gäller även rent musikaliskt. Enligt min mening spelas musik som snarare vill lugna än att utmana. 

Det är en fin balans mellan nöje och förnyelse. Folkbildning erbjuds för den som är intresserad men 

prackas inte på någon. Det är en stor kompromiss för att det ska finnas något för alla om man själv 

vill. 

Det kanske kan verka som självklart att P3 spelar den musik de ska spela enligt sin policy, samtidigt 

använder de sig av breda genrebegrepp som ”hip hop” ”pop” och så vidare och tanken med min 

uppsats vara att försöka definiera ytterligare vad de faktiskt menar med de här begreppen och vilken 

musik som kan kategoriseras in i modern popmusik under tiden min undersökning är gjord. Jag 

tycker mig har funnit ett svar på den här frågan, som jag beskriver ovan i mitt resonemang finns det 

element som verkar viktiga för musik som ska spelas i radio. Samtidigt har arbetet med den här 

uppsatsen skapat nya frågor som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. Vilka faktorer 

påverkar vilken musik som blir populär? Skulle man kunna ändra profil på P3 och ändå behålla 

lyssnare, eller är den musik som spelas nu den som gör sig bäst i ett radioformat? Skulle någon 

lyssna på en kanal som bara spelade oetablerad musik? 

49



50



Käll- och litteraturförteckning
Musik 

Robyn: Hang With Me (2010)

Oskar Linnros: Genom Eld (2010)

Daniel Adams Ray- Gubben i Lådan (2010)

Lykke Li- Get Some (Singel 2010)

Tove Styrke- White Light Moment (2010)

Rihanna- Only Girl (In the World) (2010)

Video

youtube.com, Håkan Hellström 

http://www.youtube.com/watch?v=jw00Gj04fmc&feature=relmfu  20120220

Litteratur
Abugalala, Jammin & Sibelius, Niklas Vad är kommersiellt och vad är public service? innehåll,  

form och funktion i radions morgonprogram 2004, Kandidatuppsats Sociologiska Institutionen, 

Lunds Universitet

Björnberg Alf, Skval och harmoni, Musik i radio och TV 1925-1995 Värnamo 1998

Lilliestam Lars, Gehörsmusik, blues, rock och muntlig tradering Göteborg 1995

Malm Krister, Musik, medier mångfald 1997 Rådet för Mångfald inom massmedierna regeringen.se

http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/37/16/40a2958  4.pdf   

Ternhag Gunnar, Vad är det jag hör? Analys av musikinspelningar Göteborg 2009

Thurén Torsten, Medier i blåsväder Värnamo 1997

Hemsidor 
Sveriges Radios hemsida 

Public Service 

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3088 Hämtad 20120307

Uppdraget

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435 Hämtad 20120113

Mångfald 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3088&artikel=4833885 Hämtad 20120113

Musiken i P3

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626246  Hämtad 20120307

51

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626246
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3088&artikel=4833885
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3088
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/37/16/40a29584.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/37/16/40a29584.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=jw00Gj04fmc&feature=relmfu


P3:s musikpolicy

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626254  Hämtad 20120307

P3

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179 Hämtad 20120308

Hemsidan pitchfork.com

Artikel om Robyns Hang With Me av Tyler Grisham 5 augusti 2010 

http://pitchfork.com/reviews/tracks/11952-hang-with-me/ Hämtad 20120223

Hemsidan musiklandet.se

Om Daniel Adams-Rays album Svart vitt och allt däremellan av Matilda Lantz, skriven 20101117

http://www.musiklandet.se/ml/index.nsf/1?  Open&a=sk&id=5DB1CE2F7FF98CDFC12577D6004188B6      Hämtad 

20120314

Hemsidan kulturbloggen.com

http://kulturbloggen.com/?p=25319 Hämtad 20120314

Hemsidan swedishcharts.com

Om Rihannas låt Only Girl (In the World)
http://www.swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Rihanna&titel=Only+Girl+%28In+The+World%29&cat=s 

Hämtad 20120314

Hemsidan lastfm.com

Om genre 

http://www.lastfm.se/music/Robyn/+tags Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/Oskar+Linnros/+tags Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/Lykke+Li/+tags Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/Daniel+Adams-Ray/+tags Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/H%C3%A5kan+Hellstr%C3%B6m/+tags  Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/Tove+Styrke/+tags Hämtad 20120308
http://www.lastfm.se/music/Rihanna/+tags Hämtad 20120308

Hemsidan allmusic.com

Om genre

http://www.allmusic.com/artist/robyn-p214508 Hämtad 20120308
http://www.allmusic.com/artist/oskar-linnros-p2205436 Hämtad 20120308
http://www.allmusic.com/artist/lykke-li-p1008964 Hämtad 20120308
http://www.allmusic.com/artist/daniel-adams-ray-p2294290 Hämtad 20120308
http://www.allmusic.com/artist/hkan-hellstrm-p474073 Hämtad 20120308
http://www.allmusic.com/artist/tove-styrke-p2301962 Hämtad 20120308

52

http://www.allmusic.com/artist/tove-styrke-p2301962
http://www.allmusic.com/artist/hkan-hellstrm-p474073
http://www.allmusic.com/artist/daniel-adams-ray-p2294290
http://www.allmusic.com/artist/lykke-li-p1008964
http://www.allmusic.com/artist/oskar-linnros-p2205436
http://www.allmusic.com/artist/robyn-p214508
http://www.lastfm.se/music/Rihanna/+tags
http://www.lastfm.se/music/Tove+Styrke/+tags
http://www.lastfm.se/music/H%C3%A5kan+Hellstr%C3%B6m/+tags
http://www.lastfm.se/music/Daniel+Adams-Ray/+tags
http://www.lastfm.se/music/Lykke+Li/+tags
http://www.lastfm.se/music/Oskar+Linnros/+tags
http://www.lastfm.se/music/Robyn/+tags
http://www.swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Rihanna&titel=Only+Girl+(In+The+World)&cat=s
http://kulturbloggen.com/?p=25319
http://www.musiklandet.se/ml/index.nsf/1?Open&a=sk&id=5DB1CE2F7FF98CDFC12577D6004188B6
http://www.musiklandet.se/ml/index.nsf/1?Open&a=sk&id=5DB1CE2F7FF98CDFC12577D6004188B6
http://pitchfork.com/reviews/tracks/11952-hang-with-me/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3634&artikel=3626254


http://www.allmusic.com/artist/rihanna-p704560 Hämtad 20120308

Om Håkan Hellströms album 2 steg från paradise

http://www.allmusic.com/album/2-steg-frn-paradise-r2075757 Hämtad 20120229

Om Lykke Lis album Wounded Rhymes 

http://www.allmusic.com/album/wounded-rhymes-r2128167  Hämtad 20120220

Om Oskar Linnros album Vilja Bli

http://www.allmusic.com/album/vilja-bli-r1862631 Hämtad 20120220

53

http://www.allmusic.com/album/vilja-bli-r1862631
http://www.allmusic.com/album/wounded-rhymes-r2128167
http://www.allmusic.com/album/2-steg-frn-paradise-r2075757
http://www.allmusic.com/artist/rihanna-p704560


54



Bilagor
Bilaga 1
Information från P3s hemsida, låtlistorna
Informationen är hämtad från de låtlistor som använts i den här studien. Det som antecknats är 
tidpunkterna då artistens låtar har spelats och den information som funnits om vilket album låten 
kommer från samt kompositör. Informationen är hämtad 2010 från P3:s hemsida: 
http://sverigesradio.se/sida/latlista.aspx?programid=164. Låtlistorna finns inte upplagda under mer 
än ett år och finns därför inte längre tillgängliga för det aktuella året. Informationen om Rihannas 
låtar och speltider har tyvärr försvunnit under arbetets gång, men nedan följer exempel på den 
information jag funnits, för de övriga artisterna.

Robyn
dag 1: 06.31, 12.03, 18.06  
dag 2: 10.58, 16.18  
dag 3: 09.02, 16.30  
dag 4: 13.10 - 07.00, 12.18, 18.12, 21.57, 23.19 
dag 5: 08.05, 12.18, 13.21, 13.29 
dag 6: 11.05, 11.56, 12.27, 12.53, 15.33

Låt: Hang with me
Album: BODY TALK PT 2 BODY TALK PART 2
Kompositör: Klas Åhlund

Låt: Indistructible
Album: Indistructible
Kompositör: Klas Åhlund, Robyn

Låt: Dancing on my own
Album: Dancing on my own
Kompositör: Patrik Berger, Robyn Carlsson

Låt: None of Them
Album: None of Them
Kompositör: Röyksopp, Robyn

Oskar Linnros
dag 1: 07.10, 12.48 
dag 2: 11.20, 16.36 
dag 3: 10.23, 17.02, 23.47 
dag 4: 13.23
dag 5: 07.22, 12.38, 15.35, 17.36, 23.38 
dag 6: 06.03, 12.30, 13.26, 14.51 
dag 7: 09.14  

Låt: Genom Eld
Album: Vilja bli
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Kompositörer: ROBERT ELOVSSON, MAGNUS LIDEHÄLL, OSKAR LINNROS 

Låt: Debut
Album: Vilja bli
Kompositör: Oskar Linnros

Låt: 25, Tjugofem
Album: Vilja bli
Kompositör: Oskar Linnros

Låt: Från och med Du
Album: Vilja bli
Kompositör: Oskar Linnros, Christian Olsson

Lykke Li
dag 1: 11.24, 17.17, 23.26 
dag 2: 10.09, 15.01 
dag 3: 08.38, 13.48 
dag 4: 07.37, 12.45, 23.45 
dag 5: 11.10, 17.16 
dag 6: 11.23, 13.13, 15.33 
dag 7: 08.39, 15.12

Låt: Get Some
Album: Get some
Kompositör: Björn Yttling

Daniel Adams-Ray
dag 1: 10.12, 16.08 
dag 2: 08.38, 13.06 
dag 3: 07.26, 14.24 
dag 4: 06.23, 11.36, 17.37 
dag 5: 10.47, 16.13 
dag 6: 08.29, 13.31, 15.53 
dag 7: 07.16, 11.03, 12.57

Låt: Gubben i Lådan
Album: Gubben i Lådan
Kompositör: Daniel Adams-Ray, Carl Wikström Ask

Håkan Hellström 
dag 1: 07.34, 13.25 
dag 2: 08.06, 17.03 
dag 3: 10.37, 16.08, 16.09 
dag 4: 08.52, 14.23 
dag 5: 15.02 
dag 6: 06.23, 13.16, 15.27, 16.37 
dag 7: 10.09

Låt: River en Vacker Dröm
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Album:River en Vacker Dröm ? Två Steg från Paradise
Kompositör: Johan Forsman, Håkan Hellström, Christina Löwenström

Låt: Saknade Te Havs
Album: 2 Steg från Paradise
Kompositörer: Johan Holmlund, Håkan Hellström, Bastian Pabst

Låt: Jag Vet Vilken Dy Hon Varit i
Album: tomt
Kompositör: tomt

Låt: Kom Igen Lena
Album: Kom Igen Lena 
Kompositör: Håkan Hellström 

Tove Styrke
dag 1: 10.42 
dag 2: 08.46, 13.27 
dag 3: 06.23, 16.18, 16.22 
dag 4: 14.02 
dag 5: 07.36, 13.02, 14.28, 17.43 
dag 6: 09.09, 13.24 
dag 7: 12.43, 17.13 

Låt: White Light Moment
Album: White Light Moment
Kompositör: Jan Kask, Peter Ågren

Låt: Million Pieces
Album: Million Pieces
Kompositör: Adam Olenius, Lykke Li Zachrisson

Bilaga 2
Sångtexter
Nedan följer sångtexterna till de olika låtar som tagits upp i studien. Informationen är hämtad från 
ett antal olika hemsidor och har kontrollerats av mig.
Robyn
Hang With Me
Intro+Vers 1: 0.00-1.00 
Will you tell me once again
How we're gonna be just friends?
If you're for real and not pretend
Then I guess you can hang with me 

When my patience wearing thin
When I'm ready to give in
Will you pick me up again?
Then I guess you can hang with me 
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And if you do me right
I'm gonna do right by you
And if you keep it tight
I'm gonna confide in you 

I know what's on your mind
There will be time for that too
If you hang with me 

Refräng: 0.1.00- 1.29 
Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
'Cause it's gonna be
All heartbreak, wistfully painful and insanity
If we agree oh, ooh, woah, you can hang with me 

Vers 2: 1.29-2.02 
When you see me drift astray
Out of touch and out of place
Will you tell me to my face?
Then I guess you can hang with me 

And if you do me right
I'm gonna do right by you
And if you keep it tight
I'm gonna confide in you

I know what's on your mind
There will be time for that too
If you hang with me 

Refräng: 2.02-2.37 
Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
'Cause it's gonna be
All heartbreak, wistfully painful and insanity
If we agree oh, ooh, woah, you can hang with me.... 

Brygga: 2.37-3.10
Will you tell me once again
How we're gonna be just friends?
If you're for real and not pretend
Then I guess you can hang with me 

And if you do me right
I'm gonna do right by you
And if you keep it tight
I'm gonna confide in you

I know what's on your mind
There will be time for that too
If you hang with me 

Refräng+outro: 3.10-4.19
Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
Cause it's gonna be
All heartbreak, wistfully painful and insanity
If we agree, you can hang with me 
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Just don't fall recklessly, headlessly in love with me
'Cause it's gonna be
All heartbreak, wistfully painful and insanity
If we agree, oh, ooh, woah, you can hang with me
Hang with me 
http://lyrics.wikia.com/Robyn:Hang_With_Me Hämtad 20120222

Oskar Linnros
Genom Eld
Intro+Vers 1: 0.00-0.57
Sträcker upp mina händer
Tror att det här kan vara början på nått stort
Jag står precis på gränsen
Horisonten är nån annans konstruktion

Brukade hata mig själv
Måndag-fredag blev en kedja kring min fot
Men det är nånting ikväll
Som får mig att tro att vi kan gå

Refräng 1: 0.57-1.23
Genom eld
Bara för kväll
Håll den tänd
Vi kan gå i eld

Vers 2: 1.23-1.53
Tänk om det finns nånting bra
Easy living med en hela St. Christine
Jag börjar se det så klart
För hjärtat pumpar utav nitroglycerin

Vi äter skiten så vant
Att vi börjat gilla smaken utav skit
Om du aldrig provat hur kan du då vara säker
Jag börjar tro att jag börjar tro att vi kan gå

Refräng 2: 1.53-2.33
Genom eld
Bara för kväll
Håll den tänd
Vi kan gå i
Genom eld
Artificiellt
Håll den tänd
Låt oss gå i eld

Brygga: 2.33-3.02
Om du aldrig provat hur kan du då vara säker
Om du aldrig provat hur kan du då vara säker
Om du aldrig provat hur kan du då vara säker
Jag börjar tro att jag börjar tro att vi kan gå

Refräng 3: 3.02-4.21
Genom eld
Bara för kväll
Håll den tänd
Vi kan gå i
Genom eld
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Artificiellt
Håll den tänd
Låt oss gå i eld 
http://www.6lyrics.com/genom_eld-lyrics-oskar_linnros.aspx Hämtad 20120222

Lykke Li
Get Some
Intro+Vers 1: 0.00-1.06
Don't pull your pants before I go down
Don't turn away this is my time
Don't make demands, I don't take none
Just say a prayer that it gon' get done

Don't pull your pants before I go down
Don't turn away this is my time
Like a shotgun needs an outcome
I'm your prostitute, you gon' get some!
Like a shotgun needs an outcome
I'm your prostitute, you gon' get some!

Refräng 1: 1.06-1.28
Go ahead, go way low, where I can do no harm
Go ahead, go way low in my honey loving' arms
Go ahead, go way low, where I can do no wrong
Got you around my finger like a lonely lovers charm
Like a lonely lovers charm

Mellanspel:1.28-1-47  

Vers 2: 1.47-2.14
And cause I can I'm gon' go west
Just like a man, I'm the fortress
Like the shotgun I can't be outdone
I'm your prostitute, you gon' get some
Like the shotgun needs an outcome
I'm your prostitute, you gon' get some!

Refräng 2: 2.14-2.34
Go ahead, go way low, where I can do no harm
Go ahead, go way low in my honey loving' arms
Go ahead, go way low, where I can do no wrong
Got you around my finger like a lonely lovers charm

Brygga: 2.34-2.53

Refräng 3: 2.53-3.22
Go ahead, go way low, where I can do no harm
Go ahead, go way low in my honey loving' arms
Go ahead, go way low, where I can do no wrong
Got you around my finger like a lonely lovers charm
Like a lonely lovers charm
Like a lonely lovers charm 
http://lyrics.wikia.com/Lykke_Li:Get_Some Hämtad 20120222

Daniel Adams-Ray
Gubben i Lådan
Intro+Vers 1: 0.00-0.25
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Fått en flaska I huvet, legat sövd på akuten.
Varit död I minuter, hela själen var bruten.
Blivit jagad av snuten, varit vilsen på djupet.
Jag har famlat I'mörker, men I dig såg jag ljuset.
Och för dig har jag låtsas, och dolt mina tårar.
Med dig blir jag mindre, som gubben I lådan.
Jag vägrar att inse, du sviker mig alltid.
Jag gräver min grav för dig, jag är en soldat för dig.

Refräng 1: 0.25-0.56
Jag tog en kula för dig, och fick en smula tillbaks.
För dig ska jag, göra det tusen gånger om.
Jag har givit dig allt, och jag har ingenting kvar.
För dig ska jag göra det tusen gånger om.

Vers 2: 0.56-1.21
Blivit lämnad I staden, medan du gick och blunda.
Fick en känga mot magen, tills jag smakade gatan.
Ändå gick jag tillbaka, och jag måste va galen.
Som nyss blivit bedragen, och som tänkte på laget.
För jag tänkte på jag-et, och jag såg alla tecken.
Men jag ville va bättre, men då blev allting sämre.
Jag vägrar att inse, du sviker mig alltid.
Jag gräver min grav för dig, jag är en soldat för dig.

Refräng 2: 1.21-1.53
Jag tog en kula för dig, och fick en smula tillbaks.
För dig ska jag, göra det tusen gånger om.
Jag har givit dig allt, och jag har ingenting kvar.
För dig ska jag göra det tusen gånger om.
Tusen gånger om.

Brygga:1.53-2.18
Ställ oss båda på en våg, och snart så flyger du bland stjärnor.
Jag bär tyngden utav rymden, ändå finns du I mitt hjärta.
Ta mitt skimmer, för jag brinner.
Du är blott en blek lanterna, jag har gjort det här så länge.
Jag kan lika väl fortsätta.

Outro+Refräng 3: 2.18-3.50
Jag tog en kula för dig, och fick en smula tillbaks.
För dig ska jag, göra det tusen gånger om.
Jag har givit dig allt, och jag har ingenting kvar.
För dig ska jag göra det tusen gånger om.

Jag tog en kula för dig, och fick en smula tillbaks.
För dig ska jag, göra det tusen gånger om.
Jag har givit dig allt, och jag har ingenting kvar.
För dig ska jag göra det tusen gånger om.

Jag har givit dig allt, och jag har ingenting kvar.
För dig ska jag göra det tusen gånger om. 
http://www.lyrics-bay.com/songs/daniel-adamsray-gubben-i-ldan-lyrics.html Hämtad 20120314

Håkan Hellström 
River en vacker dröm 
Intro+Vers 1: 0.00-1.01
Flytt från "William, It Was Really Nothing"
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Flytt från "Boys Don't Cry"
Flytt med alla ursäkter
Flytt ur alla fällor

Alltid en orkan i hälarna
Aldrig kunnat stanna nånstans
Jag hör Bird och Monk i mitt huvud
"Du kommer inte stanna här länge"

Mellanspel: 1.01-1.14

Vers 2: 1.14-1.39
Alltid, om du älskar mig kommer jag lämna dig
Och om du lämnar mig kommer jag älska dig
Jag kommer göra dig besviken, jag kan inte stanna länge
Vill inte ha ett honkytonk liv för alltid
Nej, ingenting varar för evigt

Refräng 1: 1.39-2.10
River en vacker dröm
När alla vill se dig dala nu som Håkan Hellström
Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge
River en vacker dröm
Alla vill se dig dala nu, Håkan Hellström
Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge

Mellanspel: 2.10-2.24

Vers 3: 2.24-3.03
När de dunka mitt huvud i stengolvet
Kändes det bara riktigt på nåt sätt
Jag hörde nån säga därinne
"Du kommer inte stanna här länge"

Några kvar att lita på
Några kvar att tycka om, åh
Jag tror jag hörde nån längst fram ropa mitt namn
Och publiken i bakersta raden
Verkligen hatade mig till hälften av sina hjärtan

Brygga: 3.03-3.25
I många mornar bakom kyrkan
Har jag inte mött Boubacar,
Det gambianska fyllot
En vän är en vän hur taskigt livet än gått
Jag hoppas du fick pengarna jag skickade
För när jag var väck var du alltid där för mig

Outro+Refräng 2: 3.25-4.54
River en vacker dröm
När alla vill se dig dala nu som Håkan Hellström
Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge
River en vacker dröm
Alla vill se dig dala nu, Håkan Hellström
Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge 
http://lyrics.wikia.com/H%C3%A5kan_Hellstr%C3%B6m:River_En_Vacker_Dr%C3%B6m  Hämtad 20120222

Tove Styrke
Wight Light Moment
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Intro+Vers 1: 0.00-0.54
I want a perfect moment
I want to go tonight
I want see the star shoot out of
A pitch black sky

I want to start a fire
I wanna burn tonight
I want a world in motion
I want to see the signs
Race through my mind

Refräng 1: 0.54-1.22
All I want now is a white light moment
Come with me tonight
Monochrome city the color's fading
Watching the world in your eyes

Vers 2: 1.22-1.51
Take me around the planet
Take me through space and time
Paint me a perfect picture and
Make sure you cross the line
Don't let the colours scare you
It's just a state of mind
We´ll stay out of sight

Refräng 2: 1.51-2.19
All I want now is a white light moment
Come with me tonight
Monochrome city the color's fading
Watching the world in your eyes

Brygga: 2.19-2.52
I want a perfect moment
I want to go tonight
I want see the star shoot out of
A pitch black sky
I want a world in motion
I want to see the signs
Race through my mind

Refräng 3: 2.52-3.41
All I want now is a white light moment
Come with me tonight
Monochrome city the color's fading
Watching the world in your eyes 
http://lyrics.wikia.com/Tove_Styrke:White_Light_Moment Hämtad 20120222

Rihanna
Only Girl (in the World)
Intro+Vers 1: 0.00-0.45
La la la la
La la la la
La la la la
I want you to love me, like I’m a hot pie
Keep thinkin’ of me, doin’ what you like
So boy forget about the world cuz it’s gon’ be me and you tonight
I wanna make your bed for ya, then imma make you swallow your pride
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Refräng 1: 0.45-1.31
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
Like I’m the only one that you’ll ever love
Like I’m the only one who knows your heart
Only girl in the world…
Like I’m the only one that’s in command
Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man

Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
Like I’m the only one that you’ll ever love
Like I’m the only one who knows your heart
Only one…

Vers 2: 1.31-2.01
Want you to take me like a thief in the night
Hold me like a pillow, make me feel right
Baby I’ll tell you all my secrets that I’m keepin’, you can come inside
And when you enter, you ain’t leavin’, be my prisoner for the night

Refräng 2: 2.01-2.32
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
Like I’m the only one that you’ll ever love
Like I’m the only one who knows your heart
Only girl in the world…
Like I’m the only one that’s in command
Cuz I’m the only one who understands, like I’m the only one who knows your heart, only one…

Brygga: 2.32-3.04
Take me for a ride
Oh baby, take me high
Let me make you first
Oh make it last all night

Take me for a ride
Oh baby, take me high
Let me make you first
Make it last all night

Outro+Refräng 3: 3.04-3.55
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
Like I’m the only one that you’ll ever love
Like I’m the only one who knows your heart
Only girl in the world…
Like I’m the only one that’s in command
Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man
Only girl in the world…
Girl in the world…
Only girl in the world…
Girl in the world…

http://www.rnbmusicblog.com/only-girl-in-the-world-lyrics-rihanna/16159/  Hämtad 20120222
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