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Abstrakt 
I det här arbetet har jag analyserat hitlåtar för att utvecklas som låtskrivare. I min metod 

lyssnade jag och analyserade musik och resultatet blev tre färdigskrivna poplåtar.  

 

Nyckelord 
Pop, hits, analys, låtskrivning. 

 

 

Tack 
Tack till mina lärare: Patrik Ahlm, Hans-Erik Holgersson och Eva Kjellander som hjälpt 

mig med arbetet. Jag vill också tacka Linda Widarsson för hennes sånginsats i låten 

”Freeway”.  

 

Terminologi/Begrepp 
 

Hook – Något som gör en låt minnesvärd. Ofta en melodi som sjungs eller spelas. 

Catchy – Ihågkommet, bra. 

Whitenoise – Alla frekvenser mellan 20-20 000 Hz spelas samtidigt.  

Kompression – Ett verktyg för att jämna ut ljudynamiken.  

Sub – Frekvenser under 60 Hertz. 

Billboard –  Amerikansk musiktidning som är berömd för sina listor över mest sålda 

skivor.  

X-factor – Någonting speciellt som är svårt att definiera. 

Front-heavy – När sångmelodin börjar på ettan.  

Drop – När låtens klimax kommer efter en uppbyggnad.  
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1 Inledning 
 

Popmusik har intresserat mig mer och mer under det senaste året och jag tror det är av 

två anledningar. Den ena är att det är roligt att skriva musik när man vet att många 

människor skulle kunna uppskatta den och inte bara en själv. Den andra är att jag 

facineras av att det enkla kan vara så svårt. Jag har alltid sett ner på den kommersiella 

musiken för att jag har tyckt att den är banal och förutsägbar. När jag har försökt att 

skriva moderna pophits har det aldrig riktigt blivit sådär catchy och hookigt som man 

vill att det ska bli. I det här examensarbetet har jag analyserat poplåtar och fördjupat 

mig i konsten att skriva hits för att utvecklas som låtskrivare. 

 

2 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att jag vill utvecklas som låtskrivare och lära mig nya tekniker 

som gör mina låtar bättre.  

 

På vilka sätt kan mitt låtskrivande utvecklas genom att jag anlyserar ett antal hitlåtar och 

därefter skriver nya enligt samma koncept? 

 

3 Metod  
 

Först skall jag analysera tre moderna hitlåtar utifrån låtarnas melodi, harmonik, tempo, 

takt, text, form, sound och mix för att få en bred bild av hur låtarna är uppbyggda. 

Analyserna ska fungera som en grov mall, som jag kan använda mig av i mitt skapande 

ifall jag kör fast och behöver en riktlinje.  

 

Därefter skall jag skriva tre låtar med en så fulländad produktion som möjligt och 

använda mig av verkygen som jag har lärt mig från analyserna.  

 

Hitlåtar brukar oftast vara i genren pop. Pop betyder populärmusik, därför ska jag 

analysera de musikstilar som är pop idag. I den första analysen har jag lyssnat på tre 

låtar i elektro/house genren som har blivit populär de senaste åren. I den andra analysen 

har jag lyssnat på rock/pop låtar som har ett mer traditionellt sound. Inte så mycket 

syntar bland annat. För den tredje analysen har jag lyssnat på tre hiphop, som har blivit 

en kommersiell genre de senaste åren. Låtarna har jag valt ut från Billboard-listor och 
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utifrån deras  popularitet på Youtube. I referenserna finns länkar till de tre låtarna jag 

har analyserat. 

 

Jag lyssnade på låtarna flera gånger och under tiden jag lyssnade skrev jag upp det jag 

tyckte var relevant i låtens melodik, harmonik, rytmik, form, sound, mix, 

instrumentering, text, arrangering och tempo. Jag valde att analysera dessa saker, 

eftersom de är byggstenarna i en poplåt. Jag analyserade tre låtar i taget för att sedan 

skriva en låt när mina intryck fortfarande var färska i den aktuella genren.  

 

Jag skrev och spelade in alla låtar hemma. Den enda externa musikern som har hjälpt 

mig är min vän Linda som sjunger på låten ”Freeway”, det spelades in i Lund. Jag skrev 

på låtarna samtidigt som jag analyserade hitlåtarna, så att jag hela tiden kunde hämta 

inspiriation från dessa.     

 

4 Genomförande 

Resultatet av mina låtanalyser finns som bilagor. 

 

4.1 Låt 1 ”Freeway” (electro/house)  

 

Utifrån analysen av låtarna x, y och z (bilaga A, Analys 1) valde jag att arbeta med 

dessa byggstenar: 

Melodik: Inte mer än fyra sångmelodier. Majoriteten skall vara frontheavy.  

Harmonik: Max två olika ackordrundor. 

Taktart och tempo: 124 bpm / 4/4 (alla låtar ligger mellan 123/126bpm) 

Form: En blandning av alla. Lugn atmosfärisk vers.   

Instrument: Samma som i U&I fast med en akustisk gitarr som i ”Waiting for the sun”.  

Hook: Intromelodin skall spelas i två olika delar med två olika instrument som i 

”Waiting for the sun”.   

Text: Alla textdelar repeteras (”U &I”) 

Mix/effekter/sound: House sound. Stark kick, whitenoise, filtereffekter, side-chain, 

sawsyntar.  

 

Den första låten jag skrev fick titeln Freeway. Efter att ha lyssnat på de tre låtarna jag 

hade valt ut kom jag fram till att jag fick känslan av frihet och äventyrslust. ”Freeway”- 

texten handlar om att man bara vill ta nästa avfart till motorvägen och bara köra för att 
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lämna allt. Jag kom dock fram till att ingen av texterna i någon av låtarna jag 

analyserade sade så mycket utan de var alla ganska svårtolkade. Därför ville jag inte 

heller lägga mycket tid på den utan istället lägga tid på sånt som jag tyckte kändes 

viktigt för genren. Jag kom fram till att den genren fokuserar mer på soundet och 

hookiga melodier. Nu efteråt, när jag lyssnar på låten ångrar jag jättemycket att jag inte 

lade ner mera tid på texten. Jag kommer nog göra en rewrite och spela in den igen. 

 

I början av skrivprocessen blev låten väldigt mycket som ”Waiting for the sun” men 

efter ett tag märkte jag att produktionen mer och mer blev lik de två andra låtarna i 

soundet. Det här irriterade mig för då hamnade min låti gränslandet och det blev en 

blandning som jag inte tyckte om. Jag hade en version av låten då soundet var mer likt 

”Waiting for the sun”, alltså mer organiskt och lugnt. Jag hade till exempel vissel med 

och inte alls lika mycket tryck i dropet. Jag tror att det blev så därför att ”Waiting for 

the sun” var den låt som jag analyserade först. Antagligen tröttnade jag på det soundet 

och undermedvetet blev produktionen i slutet mer som de sista låtarna jag analyserade. 

Jag tror att man ibland inte ska överanalysera utan köra på den intuition man hade först.  

 

Mitt arbetssätt blev ganska veligt under den här låten. Jag fastnade för att jag inte var 

bestämd och inte riktigt visste vad det skulle bli för låt. Jag tror att jag tänkte för mycket 

på att det skulle bli en blandning av alla de tre låtarna jag hade analyserat och det gjorde 

att jag överanalysera allting. Mitt mål med sången var att jag ville få den att likna Icona 

Pops. Jag märkte när jag spelade in med Linda, att det var svårt att få samma attityd och 

det tror jag beror på sångmelodierna. Icona Pop har väldigt enkla melodier som ligger 

på samma toner. Det var svårt att få till det gapiga soundet på grund av att melodierna i 

min låt bytte toner oftare. Anledning till att mina melodier blev mer melodiska var för 

att jag hämtade inspiration från ”U & I”.   

 

 

4.2 Låt 2 ”Pothead” (hiphop) 

 

Utifrån analysen av låtarna a, boch c (bilaga A, Analys 2) valde jag att arbeta med dessa 

byggstenar: 

Melodik: Rap (hade alla låtar) sång i refräng som i ”Daddys Lambo”.   

Harmonik: Inga ackord. Låtarna är uppbyggda kring ett beat. 

Taktart och tempo: 130 bpm (samma som ”Anaconda”) 4/4. 

Form: Samma som Daddys Lambo fast ett stick istället för en tredje vers.   
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Instrument: Brass, subbas, torra trummor. 

Hook: Brassräkan efter refrängen (loopad brassräka som i Thrift Shop)  

Text: Kontroversiell och humoristisk. 

Mix/effekter/sound: Torrt sound, mycket detaljer (hade alla låtar gemensamt).    

 

En aha-upplevelse när jag skrev låten ”Pothead” var att det är svårt att veta hur man 

behåller intresset i en låt samtidigt som man vill fånga lyssnarens intresse direkt. Om 

man börjar låten med refrängen för att fånga lyssnaren blir det svårare att hitta nästa 

nivå i låten. Min låt börjar lugnt och jag gjorde det valet just för att jag vill att refrängen 

ska kännas större än vad den är. Jag ville få till samma känsla som i ”Anaconda”. Jag 

ville dock få min refräng till att dra igång mer, för i ”Anaconda” tycker jag att låten 

aldrig drar igång.   

  

The music has to attract you enough to listen again. Another way to say this is: 

The music invites the listeners in; the lyrics brings them back. – (Luboff & 

Luboff  2007, 92) 

 

Jag tycker det ligger mycket i det här citatet, det stämmer in bra på hur jag lyssnar. En 

bra text är inte värd någonting om det inte finns ett intresse och en hook som greppar 

tag i en från början. Därför valde jag att fokusera på att hålla intresset uppe i ”Pothead”.   

 

Texterna skiljde sig mycket från varandra i hur genomarbetade de. Det de hade 

gemensamt var att de är roliga och kontroversiella, som till exempel ”anaconda” texten 

som handlar om att som tjej ska ha stor rumpa och att de smala tjejerna inte får vara på 

dansgolvet. Jag tycker min att text blev ganska löjlig. När jag skrev den tänkte jag att 

den skulle handla om något kontroversiellt, så jag skrev om cannabis. Nu efteråt insåg 

jag att jag misslyckades för jag skriver om att ens flickvän röker cannabis och att man 

vill att hon ska sluta.Om jag skulle ha varit kontroversiell skulle jag istället ha skrivit en 

text om att hon ska röka mer! 

 

Jag tycker inte låten påminner om någon av de låtarna jag har analyserat och det är en 

bra sak. Jag märkte att det kan vara väldigt små saker som triggar ens inspiration. Till 

exempel så visste jag att jag ville ha brass och tickande hihats med i låten för det hade 

alla tre låtar som jag analyserade. Alla mixar var också torra och fokuserade på 

smådetaljer för att hålla uppe intresset.   
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4.3 Låt 3 ”Youth” (pop/rock)  

 

Utifrån analysen av låtarna d, e och f (bilaga A, Analys 3) valde jag att arbeta med dessa 

byggstenar:  

Melodik: Tre olika sång melodier som i ”Demons”. En instrumental melodi hook (som i 

”Cool Kids”).   

Harmonik: Samma ackordrunda genom hela låten (som i ”Demons”).  

Taktart och tempo: 90 bpm, 4/4 (som i ” Demons”). 

Form: Ungefär samma som ”Demons”.  

Instrument: Stora trummor, körer, elgitarr (liknar” Demons”).   

Hook: Refrängmelodin.  

Text: Alla låtar har önskan som gemensamt tema. Min låt handlar om en önskan tillbaka 

till barndomen.  

Mix/effekter: Ganska lite effekter i alla låtar. Jag valde att ha lite chorus på gitarren i 

versen och stora feta trummor som de har i ”Demons”.  

 

Först började jag skriva en låt som mest liknade Echosmith – ”Cool Kids”, men efter ett 

tag ändrade jag mig och låten blev mer lik Imagine Dragons – ”Demons”. Jag ångrar lite 

att jag inte var mer konsekvent och slutförde min första idé för det tar mycket tid att 

vela på det sättet. Jag härmade ”Demons” med att bara ha en ackordrunda som går 

genom hela låten. Detta i sin tur gjorde att jag också härmade formen. Då blev jag för 

påverkad av ”Demons” och hade den i bakhuvudet hela tiden, vilket var. När jag sen 

skulle skriva en sångmelodi bestämde jag mig för att ta influenser från ”Counting Star ”. 

Då blev sångmelodin rappigare och det hjälpte mig att få ”Demons” ur huvudet. Låten 

blev fortfarande mest lik ”Demons”. Det beror på att tempot är så mycket långsammare 

i ”Demons”, vilket gjorde att man lättare blev inspirerad av den. 

 

Det är inte så bra att förlita sig för mycket på sin analys. Under handledningen fick jag 

tipset att jag borde korta ner vissa låtdelar. Det var då det gick upp för mig att jag hade 

följt analysmallen så mycket att jag hade glömt att lyssna. Även om den formen funkar i 

den låten kanske i min. ”Demons” tycker jag är ett bra exempel på en låt som vinner på 

att den har så bra sångmelodier. Jag hade exakt samma uppbyggnad  i 

instrumenteringen och ackorden men ändå funkar det inte. Jag tror det beror på att 

sångmelodierna och sånginsatsen i ”Demons” helt enkelt är bättre. 
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Jag tycker att min låt blev ganska tråkig. Jag tror det är för att den saknar bättre 

melodier, bättre text och någon X-factor. Jag tycker i och för sig att kören är en bra X-

factor i refrängen men, verserna och bryggorna blev ointressanta av någon anledning. 

Jag tror att det måste hända mer i instrumenteringen och soundet när man bara håller sig 

till samma ackordrunda genom hela låten.     

 

 

5 Resultat 

 
Resultatet av mitt arbete blev tre stycken färdig poplåtar i tre olika genrer. Jag är nöjd 

med alla låtar fast på olika sätt. ”Pothead” är jag nöjd med soundet och melodierna, jag 

tycker att den blev mest catchy av alla tre låtar. Den blev en hiphoplåt med partykänsla i 

sig.   

 

I låten ”Freeway” är jag nöjd med soundet men melodierna känns sådär nu efteråt. Det 

blev en house-låt som jag tror skulle passa på ett dansgolv om man finslipar lite på den.   

 

”Youth” blev jag minst nöjd med. Jag tycker att den blev tråkig. Det som jag lyckades 

bäst med i den är refrängen. Det blev en lugn rock/pop låt som jag tror skulle passa i 

bilen på väg hem från jobbet om man jobbar lite mer med den.    
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6 Diskussion 
 

 

Min frågeställning var om jag kan utvecklas genom att analysera hitlåtar. Jag tror min 

största utveckling med det här arbetet har varit att jag har lärt mig vad jag måste lära 

mig mer om. När jag har haft analysen som en mall har jag enklare känt vad jag har 

svårt för eftersom jag har jämfört mig med någon annan hela tiden.  

 

Att analysera andras låtar tror jag är ett av de bästa tillvägagångssätten för att utvecklas 

i sitt skrivande. Man lär sig sina styrkor och sina svagheter, vad man tycker är bra och 

vad man inte uppskattar lika mycket. Om man tvingar sig till att göra nya saker får man 

nya influenser vare sig man vill det eller inte. Nya influenser triggar mig och säkert 

många andra till att vilja skapa mer. Att analysera andras låtar kan vara bra ifall man har 

skrivkramp. 

 

Att lyssna aktivt på en låt gör automatiskt att man börjar reflektera mycket och det i sin 

tur gör ju att man utvecklas. När jag lyssnar på mina tre låtar som jag har skrivit så inser 

jag att jag aldrig hade skrivit de låtarna om det inte var för att jag gjort analyserna. Den 

här texten tycker jag sammanfattar varför det är bra med att analysera andras låtar:   

 

Don´t make the the mistake of limiting your opportunities by pretending you 

know everything there is to know. Learning is fun and fuels the creative process. 

Knowing how songs are put together will not prevent you from putting yours 

together in your own way, force you to do it in a way you don´t like, or dry up 

your creative well. Everything you learn can be used to help you grow as a 

songwriter. – (Luboff &Luboff 2007, 11) 

 

 

Vissa saker har alla låtar som jag har analyserat gemensamt. Det tror jag är ett måste för 

att det ska bli en hit. Det första är att produktionen måste vara bra. Sången och det 

instrumentala ska vara tajt inspelat och allt ska vara i pitch. Mixen måste vara väl 

genomarbetad. Enkelhetär också något som låtarna har gemensamt. Melodier är korta 

och enkla och repeteras ofta. Trumkompen är enkla och alla kompinstrument håller sig i 

bakgrunden för att backa upp sången. Vissa sångprestationer i låtarna är dock 

avancerade till exempel Macklemores rap. 
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Mycket fokus läggs på sången. Sången ska höras bra och måste vara i pitch. Sångaren/ 

sångerskan ska ha en X-factor. Antingen vara tekniskt duktiga på att sjunga genom att 

till exempel kunna sjunga höga toner eller rappa fort, eller ha en karaktäriskt röst och 

mycket attityd. Om man tar Nicki Minaj som exempel så kan hon inte sjunga bra 

tekniskt men hon har väldigt mycket attityd i sången och det blir en X-factor som folk 

gillar. När det kommer till texter har jag bara än mer förvirrad jämfört med tidigare, 

eftersom att kvalitén varierar mycket mellan de olika låtarna. Det enda de har 

gemensamt i texterna är att de repeteras. När jag läser texter som är dåliga så blir jag av 

någon anledning oinspirerad till att skriva bra texter själv. Jag tror det beror på att jag 

känner ingenting när jag lyssnar på låtarnas texter, de väcker ingenting i mig. Eftersom 

jag inte har engelska som modersmål är textskrivandet väldigt tids- och energikrävande. 

Det är svårt att formulera sig på ett bra sätt när man inte är jätteduktig på engelska. Det 

är en sak jag måste träna och bli bättre på. Egentligen borde man försöka hitta en co-

writer som är engelsktalande så att inte textskrivandet blir så pressat och framtvingat.   

 

Jag har också insett vikten av att man vet vad det är för låt man ska göra innan man 

börjar. Att man lyssnar in sig ordentligt på låtar som liknar den man vill göra och är 

konsekvent med att låten ska ta en specifik riktning är viktigt. Jag har också blivit mer 

medveten om vad mina styrkor och svagheter är. En svaghet är att jag har svårt för att 

behålla min grundidé som jag har med en låt, det är lätt hänt att man får en annan idé 

och börjar jobba på något annat. Nu har jag blivit mer medveten om detta på grund av 

att jag har varit tvingad till att hålla mig inom en ram, då blir det tydligare när man 

svävar iväg och börjar jobba på något annat.  

 

När det kommer till vad jag själv tycker om låtarna jag har skrivit så tycker jag de låter 

framtvingade, men det kanske är för att jag vet att det inte är mina hemmagenrer. Jag 

tror att i utbildningsyfte – om man vill utvecklas – är det bra att kopiera och hämta 

inspiration från andra. Det finns dock gränser för hur mycket man ska lyssna på andra. 

Om det blir för opersonligt och man tänker att ”det här ska bli en hit” eller ”det här ska 

andra gilla” så blir allt alldeles för framtvingat. Jag tror att jag måste hitta en balans 

mellan att bli inspirerad och allt fortfarande hålla mig till en stil jag själv gillar.   
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Tidsbristen i slutet av arbetet resulterade i att jag sjöng på två av låtarna. Detta var inte 

enbart på grund av tidsbristen utan också för att jag tycker det är kul. Nu i efterhand, när 

jag har insett hur viktigt det är med att ha bra sång, borde jag istället ha låtit en extern 

sångare/sångerska sjunga.  

 

But if you have to admit that you´re just an okay singer, go out and hire a 

dynamite singer. It will be well worth the investment. An outstanding lead vocal 

is the single most important part of your demo. – (Luboff & Luboff 2007, 154) 

 

Det har blivit enklare för mig att bli medveten om vad som ger mig inspiration när jag 

har analyserat andras låtar. Det jag har kommit fram till är att det inte krävs mycket alls. 

Till exempel i låtanalys 2 var det brasset som gjorde att jag fick inspiration. Efter att jag 

hade bestämt mig för att min låt skulle ha det flöt allt annat på av sig själv. Jag tror att 

det beror på att jag fick en tydlig bild av vad det skulle bli för låt när jag hörde brasset. 

Brasset gav en känsla av lekfullhet i tillexempel ”Anaconda” och ”Thrift Shop”. När jag 

skrev ”Freeway” var det det första visslet, tillsammans med den akustiska gitarren, som 

gav mig inspiration. Sammanfattningen av detta är att jag lättast blir inspirerad av ett 

sound eller instrument.  

 

Ingen låt jag har gjort tycker jag är till hundra procent färdigl. Alla skulle behöva en 

rewrite på ett eller annat sätt. När man är mitt inne i skrivprocessen är det svårt att 

lyssna på låtarna objektivt. Låtarna behöver ligga i en till två veckor och mogna. När jag 

lyssnar på låtarna nu finns det massor av saker att ändra på. Om man lyssnar på samma 

sak om och om igen vet man till slut inte vad man lyssnar på, öronen behöver vila.  Jag 

är ändå nöjd med mitt arbete för att jag har fått fram tre bra grundidéer och genom att 

tvinga mig till att skriva i genre som jag är ovan vid har gjort mig bredare som 

låtskrivare.   
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7 Käll- och litteraturförteckning 
 

Musik 

 

Electro/House  

Simon Erics – “Waiting For The Sun” - 

https://open.spotify.com/track/062NiBpPUlNCHaED0XqHYE   

 26/04-15  

Galantis – ”Runaway (U&I)” -  

https://open.spotify.com/track/4qABfS1RaGVXdBhj2BQyhO  

 26/04-15 

Icona Pop –“ I Love It “–  

              https://open.spotify.com/track/6e8mvlgFqTT1RQ3PE9PiXy  

              26/04-15 

 

Rock/Pop 

Echosmith –“ Cool Kids” –  

           https://open.spotify.com/track/13P5rwmk2EsoFRIz9UCeh9  

            26/04-15 

Imagine Dragons – “Demons” - 

https://open.spotify.com/track/2Oehrcv4Kov0SuIgWyQY9e-  

26/04-15 

OneRebublic – “Counting Stars” - 

https://open.spotify.com/track/1QzFhzIOW7CyRJLpmq5CM0 

26/04-15 

 

Hiphop/RnB 

Nicki Minaj – ”Anaconda” – 

            https://open.spotify.com/track/5a5so8nqDGq75MI5WMbBtT 

            26/04-15 

Macklemore & Ryan Lewis –“ Thrift Shop” - 

https://open.spotify.com/track/1CmUZGtH29Kx36C1Hleqlz- 

 26/04-15 

Yelawolf –“ Daddy’s Lambo” - 

https://open.spotify.com/track/4WaDz0lyICdqmUYIgbLxql  

 26/04-15 

https://open.spotify.com/track/062NiBpPUlNCHaED0XqHYE
https://open.spotify.com/track/4qABfS1RaGVXdBhj2BQyhO
https://open.spotify.com/track/6e8mvlgFqTT1RQ3PE9PiXy
https://open.spotify.com/track/13P5rwmk2EsoFRIz9UCeh9
https://open.spotify.com/track/2Oehrcv4Kov0SuIgWyQY9e
https://open.spotify.com/track/1QzFhzIOW7CyRJLpmq5CM0
https://open.spotify.com/track/5a5so8nqDGq75MI5WMbBtT
https://open.spotify.com/track/1CmUZGtH29Kx36C1Hleqlz-
https://open.spotify.com/track/4WaDz0lyICdqmUYIgbLxql
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Bilagor 

Bilaga A - Låtanalyser 

 

Analys 1    

 

Simon Erics – “Waiting For The Sun” 

 

Info: Släpptes på Spotify 16:e januari 2015. Det var den fjärde mest delade låten i 

Sverige 3:e februari. Waiting For The Sun är Simon Erics första singel som är släppt på 

Spotify.  

 

Melodi: Det finns fyra olika melodier. vers, refräng, stick och B-refräng. Alla melodier 

går i tonarten c-moll. Melodin i mellanspelet är densamma som i refrängen. Sticket 

börjar på samma ton som refrängen, men går neråt i skalan i stället för uppåt. Versen 

och B-refrängen börjar med ett G fast B-refrängen höjs allting en oktav upp. Refrängen 

och sticket börjar med ett C-ackord.Alla melodier håller pågår under fyra takter. De 

loopas en gång för varje del. Alla melodier är front-heavy förutom B-refrängen, som är 

lite back-heavy.                                 

 

Harmonik: c-moll > Ass-dur > Ess-dur > - g-moll (tonikaparallell - subdominant - 

tonika - dominantparallell). De byter på varje etta och det förändras inte genom hela 

låten.  

 

Form: Intro (8 takter), vers 1 (8 takter), refräng (8 takter), vers 2 (8 takter), refräng (8 

takter), mellanspel/drop (8 takter), stick (8 takter), mellanspel/drop (8 takter) 

refräng/drop (8 takter) , B-refräng (8 takter), mellanspel/drop (8 takter). 

 

Instrument: Akustisk gitarr, bas, kick, hihat, vissling, piano, stråkar, körstämmor, 

tamburin, handklapp.                          

 

Mix/sound/effekter: Väldigt stark klubbig kick. Whitenoise uplifters/downfilters. Filter 

på akustiska gitarren. Vissling utpanorerad på båda sidor. Låten har mycket mid och är 

väldigt komprimerad. Soundet är som en blandning av organiskt och elektroniskt. 



  
 

 

 

Kicken och whitenoise-effekterna gör att låten känns house men den akustiska gitarren 

och inslaget av en vissling ger en mer organisk känsla.       

 

Takart/tempo: 4/4 123 bpm, 3.08 

 

Hook: Hooken är helt klart refrängmelodin som både sjungs och visslas.    

 

Text/titel: ”Waiting For The Sun” nämns fem gånger i texten. Sista raden i första 

versen, två gånger i B-refrängen och två gånger i sista mellanspelet. Jag tolkar texten 

som att en person har haft det svårt och väntar på bättre tider. Verserna skiljer sig från 

varandra. Refrängerna och sticket har samma text. I B-refrängen är texten "God knows 

I´m waiting for you" så det skulle också kunna handla om obesvarad kärlek. 

 

Galantis – ”Runaway (U&I)”   

Info: Släpptes i oktober 2014. Galantis är en duo som består av låtskrivaren Christian 

Karlsson (som har skrivit låtar till Britney Spears & Katy Perry) och låtskrivaren Linus 

Eklöw (som bland annat har producerat låtar till Icona Pop).  

 

Melodi: Låten har fyra olika melodier. Versen kan man dela upp i två olika. Den första 

går under fyra takter för att sen repeteras och nästa melodi göra samma sak. Tredje 

melodin kommer i brygga 2 ”(I wanna run away”) och den fjärde melodin är U&I 

hooken. Den pågår under 8 takter och det är en slinga som loopas två gånger. Enda 

skillnaden på slingorna är att andra gången den kommer flyttas den sista tonen ner en 

halvton. Verserna är back-heavy och det andra är rakare och mera front-heavy. Alla 

melodier är i tonarten bess-moll skala. För varje del som kommer flyttas melodin upp i 

skalan.                                                                          

 

Harmonik: Vers/brygga: bess-moll >  Ess-dur > bess-moll > Dess-dur.  

Brygga 2, Drop/Hook: Gess-dur > bess-moll > Ass-dur > A-dim.   

 

Form: Vers (8takter), brygga (8 takter), brygga 2 (8 takter), hook (8 takter), drop (8 

takter), hook/drop (8 takter), mellanspel (4 takter), vers 2 ( 8 takter), brygga (8takter), 

brygga 2 (8 takter), hook (8 takter), drop (8takter), hook/drop (8 takter), drop (8 takter) 

                                                                                                                                          



  
 

 

 

Instrument: Kick, virvel, arpeggiosynth, sawsynt, piano, bas, tamburin,     

 

Mix/sound/effekter: Atmosfäriskt sound i verserna, pitcheffekt på sången under brygga 

2 och hooken. Typiskt modernt house klubbig kick, saw, syntar, piano med velocity på 

max, side-chain.  

 

Taktart/tempo: 4/4, 125 bpm, 3.47 min 

 

Hook:  U & I i refrängen och I wanna run away, korta och enkla fraser som repeteras.   

 

Text/titel: Titeln är hookarna. Jag tolkar låten som att en person är hemligt förälskad 

och vill rymma iväg med den personen. I andra versen byts första raden ut annars 

repeteras all text, efter mellanspelet loopas allt igen.                                   

 

Icona Pop – “I Love It” 

 

Info: Släpptes 14:e november 2012. Låten fick priset P3 Guld "årets låt" 2012 och har 

legat etta på Itunes Sverige, Australien och Tyskland.      

 

Melodi: Låten består av tre olika melodier. Versmelodin pågår under två takter och 

upprepas fyra gånger under varje vers, med variationer i slutet på varje fras. Sista frasen 

i versen (I don´t care) är också refräng melodin (utrop). Uppbyggnadsmelodin pågår 

under två takter och repeteras fyra gånger. Refrängmelodin tar de högsta tonerna och 

uppbyggnadmelodin tar de lägsta. I verserna och refrängen är det inte så mycket rörelser 

i melodin men i uppbyggnadmelodin är desto mer. Alla melodier är front-heavy, versen 

har lite back-heavy känsla.                                                                         

 

Harmonik: Vers/Refräng Ab-dur > Dd-dur (tonika - Subdominant)   Uppbyggnad bess-

moll > Cess-dur > Dd-dur. I versen och refrängen byter ackorden varannan takt. I 

uppbyggnaden byter de första två ackorden för varje takt och det sista ligger under två 

takter. 

 



  
 

 

 

Form: Intro (8 takter), vers (8 takter), refräng (4 takter), vers (8 takter), refräng (4 

takter), uppbyggnad (8 takter), mellanspel (8 takter), vers (8 takter), refräng (8 takter), 

uppbyggnad (8 takter), refräng (8 takter).                                       

 

Instrument: Saw-bas, kick, hihat, virvel, plucksynth,     

 

Mix/sound/effekter: Saw-bas som pitchar ner. Klubbig kick. Utpanorerad och distad 

sång.                                                               

 

Taktart/tempo: 4/4, 126 bpm, 2.36 min 

 

Hook:  I don´t care! I love it! Basen som pitchar ner till andra ackordet.   

 

Text/titel: Jag tolkar texten som att en persons partner har varit otrogen. Personen bryr 

sig inte utan den skiter i vilket och älskar det! Det finns bara en vers, en refräng och en 

uppbyggnadsdel, alla delar repeteras.      

 

Analys 2     

 

Echosmith – ”Cool Kids” 

 

Info: Låten släpptes 2013 och kom på nittonde plats på Billboard Hot 100 listan.  

 

Melodi: Låten har tre melodier. Två sångmelodier och en melodi som spelas av gitarren 

och klockspelet i introt och mellanspelen. Vers melodin pågår under två takter med två 

takter paus efteråt. Refrängen pågår under två takter och repeteras fyra gånger. Sista 

gången förändras melodin och Cool Kids sjungs i falsett.   

                                                                     

Harmonik: Verser f-moll > Bess-dur > Ass-dur. Refräng går likadant fast byter till ett 

Ess-dur i sista takten. ( tonika-parallell - subdominant - tonika - dominant). 

 



  
 

 

 

Form: Intro (8 takter), vers (16 takter), refräng (8 takter), mellanspel (8 takter), vers (16 

takter), refräng (8 takter), mellanspel (8 takter), avskalad refräng (8 takter), refräng (16 

takter), outro (8 takter)                                     

 

Instrument: Elgitarr, bas, trummor, pad-synth, tamburin, klockspel.  

 

Mix/sound/effekter: Väldigt tjock varm virvel, “surfigt” gitarrsound med mycket 

springreverb och sång pålägg i refrängen.  

 

Arrangemang: Trummorna och bas kommer in efter 8 takter på båda verserna. Under 

verserna plockar gitarrerna. Körer och pads i refrängen.      

 

Taktart/tempo: 4/4, 130 bpm, 3.58 min  

 

Hook: Refrängen och intromelodin som gitarren spelar är hookarna. Cool Kids upprepas 

24 gånger så titeln sätter sig enkelt.  

 

Text/titel: Låten handlar om utanförskap, barn som önskar att de kunde passa in och få 

vara med de coola barnen.  

 

Imagine Dragons – ”Demons” 

 

Info: Släpptes 2013 och är den åttonde mest nerladdade rocklåten någonsin.  

 

Melodi: Alla melodier är ganska snarlika. Tex This is my kingdom come, With the 

beast inside, there´s nowhere we can hide  i bryggan och It´s were my demons hide  i 

refrängen är samma melodi fast refrängen går en oktav högre. Versmelodin upprepar 

samma melodi tre takter och i den sista takten förändras den. Bryggan och refrängens 

två första takter har olika melodier men de två sista takterna har de samma melodi.  

                                                                     

Harmonik: Ess-dur > Bess-dur > c-moll > Ass-dur (tonika - dominant - tonikaparallell - 

subdominant) 

 



  
 

 

 

Form: Vers (8 takter), brygga (8 takter), refräng (8 takter), vers2 (8 takter), brygga (8 

takter), refräng (8 takter), stick (8 takter), refräng (8 takter).                                     

 

Arrangering: Trummor spelar bara i refrängen och sticket. Verserna och bryggorna är 

avskalade med bara en synt och en gitarr. Långa toner i bakgrundskören.   

 

Instrument: Synt (orgel och klockspelssound), Trummor, Elgitarr, Bas, Körer.   

 

Mix/sound/effekter: Starka trummor. Kicken är dov. Två olika hihats, en stängd som 

ligger i back-beat och en öppen som nästan låter som en brus. Elgitarren i bryggan har 

tremelo och chrous effekt. Ganska grötig mix.  

 

Taktart/tempo: 4/4, 90 bpm, 2.55 min   

 

Hook:  .It´s were my demons hide. 

 

Text/ titel: Demons. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka den här texten. Jag tror att den 

handlar om att alla människor har någon form av problem och demoner i sig. Personen 

som sjunger vill skydda sin älskade från allt ont i världen, inklusive sig själv. Personen 

vill få hjälp med sina demoner/problem för att kunna vara med sin älskade. 

 

OneRebublic – ”Counting Stars” 

 

Info: Släpptes 2013 och har kommit på Top Ten-listan i tjugo länder.   

 

Melodi: Versen är sång-rappig så han varierar melodin ganska mycket. Bryggan inleds 

med en lång falsetträka på ordet ”I” som sedan går ner i skalan. Den här melodin 

repeteras två gånger. Efter det repeteras “I couldn´t lie” i en nästan unison melodi. 

Refrängmelodin pågår under fyra takter. Alla melodier är front-heavy förutom bryggan 

som har lite back-heavy känsla. I mellanspelen kommer en enkel melodi som ligger i 

bakgrunden och som låter som en flöjt.   

                                                                     

Harmonik: ciss-moll > E-dur > B-dur > A-dur (tonikparallell - tonik - dominant - 

subdominant) 



  
 

 

 

 

Form: Refräng (8 takter), mellanspel (8 takter), vers (8takter), brygga (12 takter), 

refräng (16 takter), mellanspel (4 takter), vers (8 takter), brygga (8 takter), refräng (16 

takter), stick (ca 12 takter),  refräng (16 takter), outro (8 takter).   

                                    

Instrument: Akutsik gitarr, trummor, bas, pads, piano, synt (låter som en flöjt), 

tamburin, handklapp, shaker.    

 

Mix/sound/effekter: Organiskt vanligt sound. Inga effekter.     

 

Taktart/tempo: 4/4, 124 bpm, 4.17 min   

 

Arrangemang: Intro-refrängen spelas med bara en akustisk gitarr. Den ligger i baktakt. 

Efter halva refrängen går sången upp en oktav. Kicken ligger rakt genom hela låten. I 

outrot kommer stickmelodin tillbaka.     

 

Hook: Falsetten i bryggan “I feel something so wrong, doing the right thing”. Sticket 

med upprepningen “take that money, watch it burn” är också hookigt.    

 

Text/titel: ”Counting Stars” är de sista orden i refrängen. Jag tycker den här texten var 

svårtolkad. Jag tror att den handlar om att en person tycker samhället fokuserar för 

mycket på pengar och att man ska våga bryta normer och ägna livet åt saker som gör en 

glad. Counting stars skulle kunna vara en metafor för det som faktiskt är viktigt i livet: 

kärlek, familj osv.     

 

Analys 3       

 

Nicki Minaj – ”Anaconda” 

 

Info: Har legat andraplats på Billboard Hot 100 list och slog rekord på Vevo där 

musikvideon hade 19 miljoner visningar under 24 timmar. Släpptes 2014.   

 

Melodi: Låten har inga sångmelodier då Nicki rappar/pratar. 

 



  
 

 

 

Harmonik: Låten kretsar runt en basgång som pågår under två takter som är samplad 

från Six-Mix A Lot - Baby Got Back.  

  

Form: Det är svårt att veta vilka delar som är vad i den här låten. Det känns aldrig som 

att en refräng kommer. Jag skulle sätta form. Hook - vers - brygga - hook - brygga - 

(repetera allt igen från vers. Hooken är “My anaconda don´t…”. Det man skulle kunna 

tänka sig är refrängen är dropet efter hooken men den delen känns som att man väntar 

på någonting.                                     

 

Instrument: Subbas, trummor, brass och synt.     

 

Mix/sound/effekter: Jättemycket effekter. I och med att låten är samplad från en 80-

talslåt så låter alla delar 80-tal förutom under dropet “Oh my god, look at her butt” då 

soundet blir modern hiphop. Har uplifters.       

 

Taktart/tempo: 4/4, 130 bpm, 4.20 min  

 

Arrangemang: Det som gör låten cool är kontrasten mellan de olika delarna. Det 

rytmiska gör låten.  

 

Hook: “My anaconda don´t want none unless you got buns.” och “Oh my god, look at 

her butt”. Ringklockan är också hookig, den har ingenting med texten att göra men som 

sound är den cool.   

 

Text/titel: ”Anaconda”. Anaconda är -  hör och häpna - en metafor för en penis. Låten 

handlar om att man ska ha en stor rumpa om man är tjej. Ingen kille vill ha sex med en 

tjej som har en liten rumpa. I slutet av låten sjunger Nicky också att alla smala tjejer kan 

dra åt helvete.  

 

Macklemore & Ryan Lewis – “Thrift Shop” 

 

Info: Släpptes 2012. Låg etta på topplistorna i 9 länder och har över 600 miljoner 

visningar på Youtube.  

 



  
 

 

 

Melodi: Refängen melodin går i Giss pentatonisk skala.                                                

 

Harmonik: Den enda ackordföljden är i bryggan (uppbygganden) då basen vandrar den 

pentatoniska skalan uppåt.   

 

Form: 12 takter intro, 4 takter intro med beat, refräng 4 (uppbyggnad), vers 8 takter, 

break 2 takter, vers 10 takter, refräng uppbyggnad 4 takter, refräng 4 takter , vers2 21 

takter, instrumental uppbyggad 4 takter, refräng 4 takter, stick 8 takter, refräng 4 

takter.                                      

 

Instrument: Saxofon, trummor, fingerknäpp, sawsynt.   

 

Mix/sound/effekter: Nerpitchad sång, whitenoise. Mycket detaljer i beatet med 

samplade effekter.. 

 

Taktart/tempo: 4/4, 95 bpm, 3.56 min 

 

Arrangemang: Saxofonen är nästan med hela tiden förutom på uppbyggnaden och under 

vissa break i versen.  

 

Hook: Refängen: “I´m gonna pop some tags…” och den loopade saxofonräkan. 

 

Text/titel: Thrift Shop handlar om att Macklemore är cool i kläder han handlar i en 

secondhand butik. Texten är en parodi på hiphopkulturen som är materialistisk, då man 

ska ha dyra bilar och klockor.   

 

Yelawolf – ”Daddy’s Lambo”  

 

Info: Yelawolf är en amerikansk rappare och ”Daddy’s Lambo” är en av hans största 

hits. Den har 19 miljoner visningar på Youtube. Låten släpptes 2010.   

 

Melodi: Enda melodin är i refrängen annars är det rap genom hela låten. 

Refrängmelodin kan man dela upp i två olika. Den första halvan är melodisk och sista 

halvan är mer repetativ.   



  
 

 

 

 

Harmonik: Basen går D# - B i versen och D# - B - Bb i refrängen.   

 

Form: Intro 8 takter, vers 8 takter, 8 refräng, vers 2, 8 takter,  refräng 8 takter, vers 3, 8 

takter,  refräng 8 takter, outro 8 takter.                                     

 

Instrument: Klockspel, brass, trummor, subbas, sawsynt, tubular bells.    

 

Mix/sound/effekter: Har uplifters. mycket sub. Under versen ligger en pitchat syntljud 

som låter som en maskin.     

 

Takt/tempo: 4/4, 132 bpm, 3.48 min 

 

Arrangemang: Klockspel kommer in på refrängen. Hihat spelar 16-delar på refrängen. 

Brass kommer in efter halva versen.   

 

Hook: “Can I try your daddy’s lambo”. Upprepningen i Lambo är hookig.  

 

Text/titel: Låten handlar om att Yelawolf träffar en rik tjej och han vill köra hennes 

pappas bil.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 

 

 
 
 
Bilaga B – Låttexter 
 

Youth 

Vers1 

Do you remember those days 

When we were out and played 

we climbed the rocks  

and jumped from the docks  

"No" was a word we had not learned. 

I know you think it´s hard to getting old 

all of the sudden everything is about the gold 

The time goes fast  

you don´t wanna lose the past 

no you dont wanna lose the past.. 

Brygga 

Once you told me  

I will cross this sea 

Never let anybody 

tell you what you cannot be 

It´s easy to fall  

in society's patterns 

but don't forget whats really matters 

Refräng 

Why should we grow up and have opinions 

I wish that we could stayed in the youth 

Sometimes they take life just too serious 

I wish we could rewind to the youth 

Stick 

I got a scar 

a scar on my knee 

a memory of a time 

when everything felt so free 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Pothead 

It feels like I just got crushed by a train 

or like i´m high on cocaine 

this girl is making me insane so I can´t figured out what to say 

it´s okay, because she´s good at talking 

every time we see each other her beauty is still shocking 

There´s one problem  

no one can be flawless 

a little thing that makes me bother 

cause this girl is a fucking pothead 

I asked her:  

What do you wanna do, we can do, anything you wanna do.  

she always answer the same 

I wanna get high, I wanna get high, I wanna get high  

and eat a pie...x2 

(that´s how it is) 

Vers2 

On our first date  

she only ate her weird funky cake 

On our second date  

she woke me up with a "wake and bake" 

when she runs out of money 

she just laughs and thinks that´s funny 

sorry if I complain  

but you´ve had enough of mary jane 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Freeway 

You have been gone 

in your mind 

you´re chasing planets when the night fall 

longing in your soul 

soon it drives you away 

to the exit of the freeway. 

Ey, hello! Do you dare to leave it all behind?  

A restless soul is driving on an endless freeway. 

Clear the thoughts, waiting for the sun's appearance 

A restless soul is driving on an endless freeway. 

come on join my on a trip  

by car, plane or ship  

it can take us anywhere 

yeah it can take us anywhere 

 

 

 

 

 

 

 


