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Sammanfattning 

Det har under lång tid existerat en diskussion gällande huruvida det finns en formel för att 

skriva musik som tilltalar alla. I detta arbete gjordes ett försök att ta reda på om så är fallet. 

Detta gjordes genom att analysera tio listettor från Trackslistan och identifiera gemensamma 

nämnare såsom form, tempo, tonart, instrumentsättning och ackordföljd. Med hjälp av de 

gemensamma nämnarna skapades en idealform som borde tilltala flertalet lyssnare. En låt 

komponerades efter idealformen, och jämfördes i lyssningstest med andra variationer på låten 

för att se om försökspersonerna föredrog idealformen. Resultaten visar att det inte går att 

styrka arbetets hypotes om att försökspersonerna skulle föredra idealformen framför andra 

variationer av ljudexemplet. Det finns dock tendenser på att det är skillnad på hur musiker och 

icke musiker röstar, och även på vad försökspersoner anser passa för radio och vad som 

passar deras personliga preferenser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan jag som 15-åring la fingrarna på min första gitarr har jag komponerat musik, och 

även om den musik jag gjort inte alltid tilltalat andra så har den alltid legat mig varmt om 

hjärtat. Detta har lett till funderande kring vad som gör musik bra? Finns det något utöver 

personliga preferenser som gör att musiken blir ”bra”? Som musiker konfronteras man 

ständigt med denna fråga i diskussioner kring sin egen och andra människors favoritmusik. 

Mina egna favoritmusiker kan ofta för andra människor vara helt ogripbara. Jag har därför 

valt att försöka utröna vad som hos den breda massan anses vara ”bra” musik. Även om jag 

själv kanske inte skulle fastna för den typen av musik som denna undersökning kan tänkas 

resultera i, inser jag att vägen till svaret kommer att vara oerhört lärorik och göra mig visare 

som musiker. 

Genom att studera litteraturen som anges på sida 18 under referenser kan man fastslå att det 

under lång tid existerat en diskussion gällande huruvida det finns en formel för att skriva 

musik som tilltalar alla. Alla är överens om att en ”hitstandard”, eller ”radionorm” existerar 

när det gäller formdelarna i en hitlåt. Intro, vers, brygga, refräng, vers, brygga, refräng, stick, 

dubbelrefräng. Skrik ”hitstandard” i en replokal så vet alla musiker i vilken ordning 

formdelarna kommer. Men, finns det något mera?  Bör en låt vara av en viss längd, bör den 

vara i en viss tonart, bör den följa ett särskilt tema, bör den innehålla särskilda instrument, 

finns det en annan form som tilltalar flertalet lyssnare? Min hypotes är att det finns vissa 

gyllene regler för hur en poplåt bör utformas för att tilltala en så bred publik som möjligt och 

att de inte nödvändigtvis är de allmänt vedertagna. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida dessa gyllene regler för komposition av 

popmusik existerar och om så är fallet, identifiera dem.  

 

Dessa ”riktlinjer” kommer sedan att inkorporeras i kompositionen av ett musikaliskt stycke, 

som förhoppningsvis resulterar i en låt som tilltalar alla lyssnare. Undersökningen kommer att 

begränsas till modern populärmusik. 

 

Frågeställningarna är följande: 

Finns det en hitstandard för musikkomposition inom modern populärmusik? 

Går denna att identifiera? 

Om hitstandarden används för komposition av modern populärmusik,  

blir resultatet en låt som tilltalar alla? 

 

Genom att analysera olika faktorer hos ett antal listettor bör det vara möjligt att se huruvida 

några gemensamma nämnare existerar. Exempel på faktorer att jämföra är: 

 Tonart 
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 Taktart 

 Längd 

 Ackordföljd 

 Instrumentation 

 Tempo 

 Form 

 Dynamik 

 

Genom att räkna ut ett slags medel på föregående faktorer är målet att identifiera tendenser för 

hur en hitstandard-mall vid musikkomposition skulle kunna se ut. 

Dessa tendenser kommer sedan att användas för att komponera, arrangera, spela in och mixa 

ett musikstycke som om arbetets hypotes stämmer bör tilltala de allra flesta människor. 

Genom att producera alternativa versioner av detta musikstycke som inte följer den framtagna 

mallen och genomföra en enkätundersökning är det möjligt att bekräfta huruvida lyssnaren 

föredrar ett arrangemang som följer mallen. 

 

Resultatet av detta arbete kommer förhoppningsvis att vara en mall för musikkomposition, där 

kompositören om riktlinjerna följs kommer att kunna följa enkla regler vid skapandet för att 

säkerställa att musiken tilltalar en så bred publik som möjligt. Ett musikstycke som 

komponerats efter denna malls riktlinjer kommer även att ha spelats in och presenterats, 

förhoppningsvis resulterande i en framtida listetta. 
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2. Metod. 

 

2.1 Urval av låtar 

 

Första steget till att hitta gemensamma nämnare vid komponering av populärmusik blir att 

analysera låtar som nått framgångar hos en större publik. Valet av arena föll på Trackslistan 

som under 27 år genomfört lyssnaromröstningar och spelat den populäraste musiken för den 

svenska radiopubliken. Trackslistan sändes i Sveriges Radio P3 mellan 8 september 1984 och 

5 februari 2011. Trackslistan spelade musik från hela världen där lyssnarna varje vecka 

röstade på sina 5 favoritlåtar. De 20 låtar som fått flest röster spelades sen i nästa veckas 

program. Att använda sig av Trackslistan för att identifiera populär musik fungerar därför 

mycket bra, eftersom lyssnarna själva valt dessa låtar. 

Att analysera samtliga låtar skulle dock vara en omöjlighet under den begränsade tid som 

detta arbete tillåter. Därför begränsades urvalet till tio stycken låtar, tagna från perioden 2005 

till 2009. De låtar som legat som listetta under första veckan i april och september månad 

under respektive år valdes ut som analysunderlag. De låtar som analyserats är följande: 

 

 20050402 : Robyn – Be Mine (Bilaga 1) 

 20050903 : Green Day – Wake Me Up When September Ends (Bilaga 2) 

 20060401 : Andreas Johnson – Sing For Me (Bilaga 3) 

 20060902 : Lisa Miskovsky – Mary (Bilaga 4) 

 20070407 : The Ark – The Worrying Kind (Bilaga 5) 

 20070901 : Lars Winnerbäck/Miss Li – Om Du Lämnade Mig Nu (Bilaga 6) 

 20080405 : Håkan Hellström – För En Lång Lång Tid (Bilaga 7) 

 20080906 : Coldplay – Viva La Vida (Bilaga 8) 

 20090404 : Mando Diao – Dance With Somebody (Bilaga 9) 

 20090905 : Green Day – 21 Guns (Bilaga 10) 

 

Den 5/4-08 låg egentligen Maia Hirasawa etta med en cover på The Arks ”The Worrying 

Kind” (som låg etta den 7/4-07), men för att få ett bredare analysunderlag valdes istället tvåan 

på listan, Håkan Hellströms ”För En Lång Lång Tid”, till analys. 
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2.2 Analys av låtar 

De faktorer som slutligen analyserades hos de utvalda låtarna var: 

Tonart – Vilken tonart går låten i? Innehåller den några tonartsförändringar? 

Taktart – Vilken taktart går låten i? Innehåller den några taktartsförändringar eller udda taktarter? 

Längd – Hur lång är låten? 

Ackordföljd - Hur ser ackordföljden ut i de olika delarna i låten?  

Instrumentation – Vilka instrument spelas? När i låten är instrumenten med? 

Tempo - Vilket tempo går låten i? Innehåller den några tempoförändringar? 

Form - Hur ser formen i låten ut? 

Resultatet av analyserna samlades och presenterades på en analyskarta, en grafisk 

representation där samtliga faktorer synliggörs på en och samma bild, för att underlätta 

jämförelser låtarna emellan. Analyskartorna återfinns som bilaga 1-10. 

 

2.3 Tendenser 

Vid en första anblick är det svårt att se några gemensamma drag hos de olika låtarna. Det är 

först när man jämför faktor för faktor, låt för låt, som de gemensamma nämnarna uppenbarar 

sig. Det är dock inte för alla faktorer som det går att identifiera några tendenser, och för de 

faktorer som det går är det tyvärr ofta de allmänt vedertagna sanningarna som uppenbarar sig. 

 Tonart – Det går inte att identifiera någon tonart som är vanligare än någon annan. 

Endast en av tio låtar innehåller en tonartshöjning. Sju av tio låtar går i dur. 

 Taktart – Tio av tio låtar går i 4/4-takt. Ingen av låtarna innehåller taktartsändringar. 

 Längd – Längden på låtarna varierar mellan 2:55 och 5:20. Medianlängden är 4:01. 

Medellängden är 3:57. 

 Ackordföljd – Det går inte att se några tydliga ackordföljder som är vanligare än 

någon annan. Inget samband i förhållande till formdel går heller att urskönja. 

 Instrumentation – Trummor förekommer i tio av tio låtar. Sång i tio av tio låtar.  Elbas 

i nio av tio låtar. Elgitarr i sju av tio låtar. Akustisk gitarr i fem av tio låtar. Piano i fem 

av tio låtar. Resterande instrument förekommer i färre än fem av tio låtar. Bara fyra av 

tio låtar använder vid något tillfälle i låten samtliga instrument samtidigt. 

 Tempo – Låtar med uptempokaraktär har ett tempo mellan 135 och 150bpm. Låtar 

med balladkaraktär har ett tempo mellan 55 och 105 bpm. Fyra av tio låtar är ballad. 

Sex av tio är uptempo. 
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 Form – Nio av tio låtar har någon form av intro. Nio av tio låtar har någon form av 

stick/break/solo efter andra refrängen. Åtta av tio låtar innehåller tre refränger. Åtta av 

tio låtar slutar med refräng eller med outro som bygger på samma harmonik som 

refräng. Fem låtar innehåller två verser. Fyra låtar innehåller tre verser. En låt 

innehåller ingen refräng alls. 

2.4 Komposition 

Med hjälp av tidigare info kan vi konstatera följande till kompositionen av vårt musikstycke: 

 Valet faller på att komponera ett uptempo musikstycke, och låten ska därför ha ett 

tempo på mellan 135 och 150 bpm. 

 Då tio av tio analyserade låtar går i 4/4-takt, komponeras vårt stycke i samma taktart. 

 Då sju av tio analyserade låtar går i dur, väljer vi att komponera en låt i dur. 

 Låten ska vara ca 4 minuter lång. 

 Låten bör innehålla trummor, elbas, elgitarr, sång, akustisk gitarr, piano samt 

möjligtvis något extra instrument. Vi bör inte använda alla instrument samtidigt. 

 Låten ska innehålla två eller tre verser, tre refränger, ett stick/solo eller break efter 

andra refrängen och den ska avslutas med ett outro som bygger på samma harmonik 

som refrängen. 

Med hjälp av dessa riktlinjer och information som samlats in ur litteraturen som anges 

under referenser, komponerades en låt med målsättning att göra den attraktiv för en så 

bred publik som möjligt. All musik skrevs av Patrik Blomqvist, som skrev alla melodier, 

ackordsföljder, och stämmor, inklusive sångmelodierna. En förproduktion av låten 

spelades in där sångmelodin var inspelad med gitarr, och Andreas Gode skrev sedan text 

till denna melodi. 

 

I Sounding Out Pop, av Mark Spicer och John Kovac kan man läsa om vikten av att ha en 

stark och trallvänlig hook så tidigt som möjligt i en låt för att säkerställa att den fastnar i 

lyssnarens öron. I kompositionen tas fasta på detta och mycket arbete läggs därför på att 

komponera ett flertal olika melodier på gitarr. Genom att fråga ett tiotal bekanta musiker 

och be dom välja den som de tycker är trallvänligast väljs en av de komponerade 

melodislingorna ut, enhälligt. Denna melodislinga används i intro och melodidelar, samt 

ligger som grund i sången i refrängen, dock med vissa smärre variationer. Slingan spelas 

på akustisk gitarr, och pianot lägger en stämma på den, både under rena melodidelar, och 

under refrängerna. 

Tonarten valdes för att passa sångarens röst. 

För att väcka intresse och sticka ut påbörjas låten med en ganska aggressiv trumvirvel i en 

takt, sedan går låten direkt över på intro/melodislinga. För att sedan inte tappa momentum 

i versen som är lite nedskalad, spelar trummorna tydliga fjärdedelar i baskaggen med 16-

dels underdelning i hihat, för att bibehålla drivet versen igenom. I bryggan bryts sedan 



Hitstandard: Myt eller verklighet?  Patrik Blomqvist 
 

9 
 

detta av genom att trummor, bas och kompgitarr gör avslag på halvnoter och ger ökad 

tyngd, medan elgitarren spelar en plockfigur. 

När sedan refrängen kommer används samma ackordföljd och melodigrund som i introt. 

Tanken med detta är att lyssnaren ska känna igen sig och lätt kunna nynna med i musiken. 

Låten upprepar sig sedan på samma sätt en gång till: melodi, vers, brygga och refräng 

innan sticket kommer. Här lugnar låten ner sig ordentligt och bygger på ett crescendo av 

sångstämmor. Dessa stämmor skrevs och spelades ursprungligen in med gitarr, men det 

bedömdes att det skulle bli effektfullare att använda röster. I början av sticket sjunger 

rösterna i det närmaste a capella, men instrumenteringen och dynamiken ökar ju längre in 

i sticket låten går. Låten avslutas sedan med en refräng plus en melodidel där sången 

lägger återkommande fraser tills låten är slut. 

 

Denna låt spelades sedan in i musikföreningen UpSwedens lokaler på Brewhouse, Åvägen 

24, 412 51, Göteborg. 

Ytterligare 4 versioner av låten som på olika sätt skiljer sig från idealmallen producerades. 

Dessa användes sedan under lyssningstest där testsubjekt fick lyssna på de olika 

versionerna för att se vilken av dem ansåg ha mest hitpotential. Ljudexemplen går att 

lyssna till på https://soundcloud.com/patrikblomqvist-1. Analyskartor för de olika 

versionerna finns under bilagor (Bilaga 11-15): 

 Bilaga 11: Idealform. 

 Bilaga 12: Variation 1. 

 Bilaga 13: Variation 2. 

 Bilaga 14: Variation 3. 

 Bilaga 15: Variation 4. 
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2.5 Inspelning 

Inspelningen gjordes i musikföreningen upSwedens lokaler på Brewhouse, Åvägen 24, 412 

51, Göteborg. Tekniker var Markus Nolander. Alla instrument spelades av Patrik Blomqvist 

utom sången som framfördes av Andreas Gode. Musiken mixades av Patrik Blomqvist som 

framställde en mix efter idealmallen och sedan även gjorde fyra variationer på låten, att 

användas i lyssningstestet. Mer information om processen kring inspelning och mix finns i 

bilaga 17. 

2.6 Lyssningstest 

Då ingen möjlighet fanns att hålla samtliga tester i samma lokal skickades lyssningstestet ut 

till försökspersonerna via mail. Sammanlagt svarade 24 personer på enkäten. Samtliga 

försökspersoner var bekanta och kollegor till författaren. Redan innan arbetet påbörjades 

fanns en misstanke om att resultaten skulle kunna skilja sig åt beroende på om man frågade 

musiker eller icke musiker, och därför valdes 12 personer  ur varje grupp ut till att göra 

lyssningstestet. Enkäten besvarades alltså av 12 musiker och 12 icke musiker. Svaren från de 

olika grupperna särskildes för att kunna se om det gick att skönja någon skillnad mellan deras 

svar. Försökspersonerna uppmanades att göra testet i lugn och ro, hemma eller i en annan 

störningsfri miljö. För att minimera störmoment rekommenderades försökspersonerna att 

använda hörlurar under testets gång. 

Testet uppskattades ta ca 45 minuter att genomföra. I enkäten (Bilaga 16) som skickades ut 

till försökspersonerna fanns en länk till en webbplats där de kunde lyssna på de fem olika 

versionerna av den inspelade låten, samt ett formulär där testsubjekten uppmanades dela ut 

poäng till de bästa av de olika versionerna. För att försökspersonerna inte skulle påverkas av 

vilken version de hörde först gjordes fyra olika webbsidor där ljudexemplen låg i olika 

ordning. Sedan fick en fjärdedel av subjekten adressen till sida 1, en annan fjärdedel fick 

adressen till sida två osv. Enkäten innehöll två tabeller. I tabell ett ombads försökspersonerna 

att utifrån sin egen uppfattning ge den version som hade högst hitpotential/var mest 

radiovänlig tre poäng, och den version som kom därnäst två poäng. Med ”mest radiovänlig” 

menas den låt som försökspersonen anser fungera bäst att spela i radio, med hänsyn till den 

speciella lyssningssituation som detta kan innebära (biltrafik, kontorslokaler etc). I tabell två 

fick den version som passade subjektets personliga smak bäst tre poäng, och den näst bästa 

två. Utöver detta fick försökspersonerna även svara på vilken ålder och vilket yrke de hade, 

samt om de var musiker och i såna fall vilket instrument de spelade. 
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3. Resultat. 

 

3.1 Initiala frågor 

Totalt svarade 24 personer på enkäten, varav 12 musiker och 12 icke musiker. Alla som ansåg 

sig vara musiker hade minst sju års erfarenhet av musikutövande. 

Medelåldern på försökspersonerna var 25 år, och alla som svarade på enkäten var mellan 21 

och 30 år gamla. 

3.2 Tabell 1 

I Figur 1 framgår hur försökspersonerna svarat på frågan i Tabell 1: - Vilket av ljudexemplen 

tror du skulle fungera bäst i radio? 

 

 

Idealformen är det ljudexempel som flest personer föredrar, med åtta röster. Det finns dock 

ingen tydlig preferens då även både variation 1 och variation 2 får sex röster vardera.  

Vi kan notera att hälften av musikerna, sex av 12 svarande, lägger sin röst på exemplet med 

idealform. Enbart två av försökspersonerna som ej är musiker anser idealformen fungera bäst. 

I den gruppen väljer hälften av de svarande att lägga sin röst på variation 2, där låten börjar 

med en refräng. 

Figur 2 visar röstfördelningen på Tabell 1 i poäng, där även det ljudexempel som 

försökspersonerna anser fungera näst bäst i radio är medräknat. Försökspersonerna gav tre 

poäng till det exempel de ansåg fungera bäst, och två poäng till det som de ansåg fungera näst 

bäst. Vi kan notera att även då försökspersonerna ombeds identifiera två exempel så ser 

röstfördelningen ungefär likadan ut som då enbart favoriten räknas. Hos musikerna märks en 

preferens för idealformen medan gruppen ickemusiker föredrar variation två och ett. Det gick 

inte att se något samband i försökspersonernas motiveringar till deras svar. 

 

Tabell 1. -Vilket exempel anser du fungera bäst i radio? 
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3.3 Tabell 2 

I Figur 3 framgår hur försökspersonerna svarat på frågan i Tabell 2: - Vilket av ljudexemplen 

passar dina personliga preferenser bäst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När försökspersonerna bortser från vad de tror fungerar kommersiellt sker en del förändringar 

i resultatet från de i Figur 1. Även Variation 4 får fler röster , totalt sex stycken varav fyra från 

gruppen icke musiker. Det exempel som nu får flest röster är Variation 3, som nu får åtta av 

24 röster. Intressant att notera är att Variation 2 som tidigare fick hälften av rösterna i gruppen 
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icke musiker, nu inte får en enda. Idealformen får endast fyra av 24 röster, och samtliga dessa 

av musiker.  

Figur 4 visar röstfördelningen på Tabell 2 i poäng, där även det ljudexempel som 

försökspersonerna anser fungera näst bäst i radio är medräknat. Försökspersonerna gav tre 

poäng till det exempel de ansåg fungera bäst, och två poäng till det som de ansåg fungera näst 

bäst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När försökspersonerna fördelar poäng efter personlig preferens, och även det näst bästa 

exemplet räknas, tar Idealformen över förstaplatsen, dock med endast två poängs marginal till 

Variation 4, och fyra poängs marginal till Variation 3. Även i detta fall skiljer sig åsikterna 

mellan musiker och ickemusiker, då musikerna ger flest poäng till Idealformen och Variation 

3, medan gruppen icke musiker ger flest poäng till Variation 1 och Variation 4. 

Det gick inte att se något samband i försökspersonernas motiveringar till deras svar. 
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4. Analys 

4.1 Idealform 

Radio: Även om idealformen är det ljudexempel som får högst poäng är det inte med 

tillräckligt stor marginal för att vi ska kunna bevisa att resultatet inte berodde på slumpen, och  

således går det inte att styrka tesen att försökspersonerna ska anse att idealformen passar bäst 

för radio av alla de olika ljudexemplen. Vi kan dock se att det i gruppen icke musiker endast 

är 2 personer som väljer idealformen som det exempel de anser bäst lämpat för radio. I 

gruppen musiker är det hälften av de svarande som väljer idealformen som första val. Detta 

skulle kunna bero på att musikerna går efter den form som är mest vanlig i populärmusik 

(vilken idealformen ju är) och de därför anser vara bäst lämpad för radio, medan icke 

musikerna snarare går på magkänsla. 

Personlig preferens: Mycket talande är att ingen icke musiker väljer idealformen som det 

exempel som passar deras personliga preferenser bäst. Detta resultat går rakt emot detta 

arbetes hypotes, att idealformen ska tilltala flest försökspersoner. Sammanlagt får idealformen 

bara fyra av 24 röster vilket återigen inte styrker hypotesen. 

4.2 Variation 1 

Radio: Som framgår i Bilaga 12 har ljudexemplet Variation 1 inte med något intro eller 

instrumentalt melodistycke i låten. Sex av 24 försökspersoner  tycker att exemplet är bäst 

lämpat för radio, varav fyra stycken ur gruppen icke musiker och två stycken musiker. Även 

här ser vi alltså en viss skillnad mellan hur musiker och icke musiker röstar. Anledningen till 

att icke musiker anser detta exempel vara bäst lämpat för radio kan vara avsaknaden av 

intrumentala stycken, vilket ger mer fokus på refrängen. Majoriteten av de låtar som spelas i 

radio bygger ju just på refrängmelodin. På samma sätt kan det vara så att musikerna inte 

tilltalas av detta exempel då de i högre grad än icke musiker lyssnar på vad instrumenten 

spelar, och därför uppskattar instrumentala delar mer. 

Personlig preferens: Här blir återigen skillnaden mellan musiker och icke musikers 

uppfattning tydlig. Ingen i gruppen musiker väljer Variation 1 som personlig preferens. 

Faktum är att Variation 1 inte får några poäng överhuvudtaget av musiker, medan den väljs 

som personlig preferens av sex stycken i gruppen icke musiker. 

4.3 Variation 2  

Radio: Som framgår i Bilaga 13 börjar ljudexemplet Variation 2 med en refräng och 

innehåller alltså en extra refräng jämfört med de övriga exemplen. Detta uppskattas inte av 

gruppen musiker som inte ger exemplet en endaste röst. Ur gruppen icke musiker är det dock 

sex personer som anser att Variation 2 fungerar bäst för radio, så återigen kan vi notera en stor 

skillnad mellan de två grupperna. 

Personlig preferens: När försökspersonerna istället ska välja efter personlig preferens är det 

ingen som väljer Variation två som förstaval, och endast tre stycken som väljer det exemplet 

som andrahandsval, samtliga ur gruppen musiker. Det verkar alltså som att fyra refränger i en 

och samma låt inte tilltalar vare sig musiker eller icke musiker. 
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4.4 Variation 3  

Radio: Som framgår i Bilaga 14 börjar ljudexemplet Variation 3 med en vers, och har således 

inget instrumentalt intro. Endast två personer anser att detta exempel passar bäst för radio, 

båda musiker. Det är alltså ingen ur gruppen icke musiker som anser Variation 3 vara 

radiovänlig. Detta skulle kunna bero på att det i detta ljudexempel dröjer ända fram till första 

refrängen innan lyssnaren får ta del av låtens hook. I de andra exemplen börjar låten direkt 

med refräng eller instrumental melodi, som ju innehåller hooken. 

Personlig preferens: När försökspersonerna ska välja vilket exempel som passar deras 

personliga preferenser bäst är det Variation 3 som får flest röster av alla exempel. Åtta av 24 

personer, alltså en tredjedel av försökspersonerna, väljer exemplet som förstahandsval. Av 

dessa är sex personer ur gruppen musiker, och två ur gruppen icke musiker.Här skiljer sig 

resultatet åt kraftigt från tabell 1, där bara två personer anser att det passar bäst för radio. Vi 

kan konstatera att det finns en skillnad mellan vad försökspersoner anser fungera på radio och 

vad de själva tycker fungerar bra. 

4.5 Variation 4 

Radio: Som framgår i Bilaga 15 kommer sticket i Variation 4 direkt efter första refrängen. 

Endast två personer, båda musiker, anser att detta är det ljudexempel som fungerar bäst i 

radio. Det är dock tio personer som anser att Variation 4 fungerar näst bäst, och när man 

räknar  ihop poängen hamnar exemplet på en tredjeplats. Det faktum att få försökspersoner 

väljer detta exempel som förstahandsval skulle kunna bero på att då sticket kommer efter 

första refrängen, avviker det ganska ordentligt från vad som är vanligast, att sticket kommer 

efter andra refrängen.  

Personlig preferens: När försökspersonerna kan bortse från vad som bör fungera på radio 

väljer istället sex av försökspersonerna ljudexemplet Variation 4 som förstahandsval. Vi kan 

alltså återigen se tecken på att det finns en skillnad mellan vad försökspersoner anser fungera 

på radio och vad de själva tycker fungerar bra. 
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5. Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Vi kan som sagt konstatera att hypotesen om att idealformen skulle tilltala försökspersonerna 

mer än något av de andra ljudexemplen inte går att styrka. Det går heller inte att urskilja något 

särskilt ljudexempel som inga av försökspersonerna gillar utan fördelningen av röster är i det 

närmaste slumpmässig. Vi kan istället se skillnader i hur försökspersonerna röstar efter 

personlig preferens gentemot när de röstar efter ljudexemplets lämplighet för radiospelning. 

Här kan man fråga sig om människor faktiskt gillar ”radionormen”, i detta fall ljudexemplet 

idealform (Bilaga 11), eller om det blivit en självuppfyllande profetia att det är så en hitlåt ska 

byggas upp. Det är dubbelt så många försökspersoner som anser idealformen fungera bäst för 

radio som det är som väljer den på första plats efter personlig preferens, vilket ytterligare 

tyder på att idealformens uppbyggnad kanske ändå inte är något att eftersträva vid 

komposition. 

Även när vi noterar skillnaden mellan musiker och icke musiker kan vi se tecken på detta. 

Gruppen musiker verkar i högre grad än icke musiker föredra idealformen, både efter 

personlig preferens och radiovänlighet. Detta kan tolkas som att musiker, eftersom de är mer 

insatta i komposition, i högre grad än icke musiker röstar efter hur en låt ”bör” vara uppbyggd 

för att ha hitpotential. 

5.2 Fortsättning 

Även om arbetet visar att hypotesen inte stämmer, väcker det en del frågor som skulle kunna 

undersökas vidare. Hur kommer det sig till exempel att musiker och icke musiker 

genomgående föredrar olika variationer på låtens form? 

Är det på grund av förutfattade meningar hos musiker som gör att de har svårare att rösta efter 

personlig preferens? Ett första steg till att se om det faktiskt är så att gruppernas smak skiljer 

sig åt kan vara att genomföra en enkätundersökning där försökspersonerna får ge ett antal 

låtar poäng, till exempel 1-10 där 1 är riktigt dåligt och 10 riktigt bra. 

Genom att sedan jämföra poängen från de olika grupperna kan man se om det föreligger 

någon tydlig skillnad i personlig smak mellan musiker och icke musiker. 

Man kan även fråga sig om det är så att vi lyssnar på musik i radio på ett annat sätt än när vi 

lyssnar på till exempel mp3-spelaren eller cd-skivan? Varför är det så att försökspersonerna 

väljer olika ljudexempel som de anser passa bäst till radio och som passar deras personliga 

smak? Detta skulle man absolut kunna undersöka vidare, då det uppenbarligen finns 

någonting som gör att människor uppfattar något i musiken som mer radioanpassat. 

Sammanfattningsvis kan man tycka att teorin om att detaljer i formuppbyggnaden av en låt 

skulle ha någon påverkan på hur hitvänlig den är, kanske är långsökt. I detta arbete skrapades 

det på ytan, men för att kunna identifiera exakt vad det är som gör att viss musik tilltalar den 

stora massan måste man gräva djupare, och även analysera melodier, texter, teman och även 

faktorer utanför själva skapandet. Hur stor del av framgången står till exempel 

marknadsföringen för? Detta var dock inte möjligt att genomföra inom detta arbetes tidsram. 
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5.3 Förbättringar 

I efterhand är det lätt att se saker i detta arbete som hade kunnat göras bättre. Till att börja 

med hade ett större antal försökspersoner gett ett mer omfattande material att arbeta med.  

I detta arbete blev det totalt 24 stycken vilket kan anses vara den absoluta minimigränsen för 

att få något som liknar användbara resultat. Tyvärr var det svårt att få personer att ställa upp 

på att göra enkäten och därför är antalet försökspersoner begränsat.  

I detta arbete beslutades att arbeta med en och samma låt, i olika former. Detta bedömdes vara 

det enda genomförbara arbetssättet med tanke på den tidsram som fanns. Om mer tid funnits 

hade fler låtar kunnat användas för att ge ett bredare underlag till resultaten. 

I enkäten ombads försökspersonerna motivera sina svar i fri text med max tre meningar. Detta 

visade sig inte ge några användbara resultat då försökspersonerna inte i något fall använde sig 

av samma formuleringar för att motivera sina svar. Om man i enkäten istället använt sig av 

givna parametrar för att motivera valet så hade det kunnat ge ett resultat där ett flertal av 

subjekten använt sig av samma parametrar och därmed påvisat ett samband av något slag.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 

Bilaga 6. 
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Bilaga 7. 

Bilaga 8. 
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Bilaga 9. 

Bilaga 10. 
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Bilaga 11. 

Bilaga 12. 
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Bilaga 13. 

Bilaga 14. 
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Bilaga 15. 
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Bilaga 16. 

 



Hitstandard: Myt eller verklighet?  Patrik Blomqvist 
 

28 
 

 

 

 



Hitstandard: Myt eller verklighet?  Patrik Blomqvist 
 

29 
 

Bilaga 17. 

Utrustningen som användes till inspelningen var följande: 

Ljudkort: RME Fireface UFX 

Dator: HP Pavillion dv6 

Inspelningsprogram: Protools 9. 

Monitorer: Genelec 8030A 

Mikrofonpreamps: Neve Portico 5012, Focusrite Octopre 

Mikrofoner: Shure Beta 52. Shure SM57. AKG C214. AKG C414. Röde NT5. AKG D112. 

BSS Linebox. 

Trummor: Tama Superstar, Zildjian A Custom cymbaler. 

Gitarrförstärkare: Mesa Boogie Single Rectifier, Orange PP212. 

Gitarr: Gibson SG. 

Akustisk gitarr: Taylor 714Ce 

Elbas: Ibanez SR 590. 

Piano: Mjukvarupiano Komplete 7. 

Kanallista inspelning: 

1. Baskagge (Shure Beta 52) 

2. Virvel (SM57) 

3. Sejarmatta (SM57) 

4. Hihat (Röde NT5) 

5. Hängpuka (Shure SM57) 

6. Golvpuka (AKG D112) 

7. Överhäng L (AKG C214) 

8. Överhäng R (AKG C214) 

9. Elbas (BSS Linebox) 

10. Elgitarr L (SM57) 

11. Elgitarr R (SM57) 

12. Akustisk gitarr (AKG C214) 

13. Piano L 

14. Piano R 

15. Sång Vers (AKG C414) 



Hitstandard: Myt eller verklighet?  Patrik Blomqvist 
 

30 
 

16. Sång Refräng (AKG C414) 

17. Sång Stämma 1 (AKG C414) 

18. Sång Stämma 2 (AKG C414) 

19. Sång Stämma 3 (AKG C414) 

På grund av utrymmesskäl (och det faktum att det endast var en musiker) så spelades alla 

instrument in separat, ett i taget. 

De olika formdelarna spelades in separat för att enkelt kunna ändra formen på låten till 

lyssningstestet. Inspelningen mixades sedan på följande vis: 

Baskagge – Beta 52:an komprimerades kraftigt med en attacktid på 7ms för att få fram 

tydligare attack i den. Kanalen boostades även med ca 6dB vid 4kHZ för att ge tydligt klick. 

En gate användes för att få bort oönskade missljud. 

Trots den hårda komprimeringen tappade kaggen ibland intensitet vilket resulterade i ett 

ibland fattigt kaggeljud. Av den anledningen triggades en sampling och blandades ihop med 

originalljudet för att bära upp när originalspåret tappade i styrka. 

Virvel – Denna kanal komprimerades även den hårt med en attacktid på 7ms och kördes 

genom en gate för att korta ner klangen. Ett högpassfilter på 90Hz användes och dippar på ca 

5dB las vid 250Hz och 500 hZ för att minska en ful ringning. Denna kanal skickades till ett 

reverb med en predelaytid på 20ms och en decaytid på 1,1s. 

Sejarmatta – Denna kanal komprimerades extremt hårt för att få fram detaljerna under 

refrängkompet. Ett högpassfilter på 250Hz användes och signalen boostades även med ett 

shelvingfilter från 2kHz. Även denna kanal skickades till virvelreverbet. 

Pukor - Pukorna komprimerades med en attacktid på 7ms för att ge tydligare attack och 

boostades vid 4kHz av samma anledning. En gate användes för att slippa störande missljud då 

trummisen sällan spelade på pukorna. Golvpukan panorerades ca 40% till höger i ljudbilden. 

Även dessa kanaler skickades till virvelreverbet. 

Hihat – Till denna kanal användes ett högpassfilter vid 400 Hz, inget annat. Kanalen 

panorerades 35 % till vänster i ljudbilden. 

Överhäng - Överhängsmikrofonerna panorerades ca 75 % vänster & höger och 

komprimerades med kort attacktid för att ta bort de vassa transienterna. Ett högpassfilter vid 

3,5kHz lades på och kanalerna boostades även vid 7kHz för att ge sprödare klang. 
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Elbas – Signalen komprimerades med en multibandskompressor för att hålla jämnare nivå och 

ett högpassfilter lades vid 50Hz. Dippar på ca 5dB lades vid 120Hz och 440Hz för att undvika 

krockar med övriga instrument. På refrängerna distades även basen en del för att flytta fram 

den i ljudbilden. 

Elgitarr – Denna kanal komprimerades lätt för att få bort de transientljud som uppstod. Ett 

högpassfilter lades vid 120Hz och signalen boostades vid 440Hz för att ge mer kärna och vid 

1kHz för att ge tydlighet.  

 

Akustisk gitarr – Signalen var lite väl dynamisk och komprimerades därför relativt mycket. 

Ett högpassfilter lades vid 300Hz och signalen boostades vid 3kHz. Signalen skickades även 

till ett reverb med 30ms predelay och en decaytid på 2,5s.  

Piano – Denna stereokanal komprimerades endast lätt. Ett högpassfilter lades vid 100 Hz. 

Sång - Vers & refrängsång lades på två separata spår men behandlades precis likadant, detta 

för att slippa skriva in volymautomatiseringar mellan de olika formdelarna. 

Ett högpassfilter lades vid 150Hz & sången boostades vid 800Hz, 2kHz samt 6kHz.  

Signalen komprimerades även och utöver det distades den lätt för att få den att framträda 

bättre i ljudbilden. 

Sångstämmor – Dessa kanaler komprimerades hårt för att inga transienter skulle sticka ut. Ett 

högpassfilter lades vid 300Hz för att undvika krockar med leadsången och signalen boostades 

lätt vid 1,5kHz för att skilja den ytterligare från övrig sång. För att konsonanterna inte skulle 

resultera i en stökig ljudbild så togs dessa i stort sett bort med en deesser. Samtliga 

sångkanaler skickades till ett reverb med en predelaytid på 40ms och en decaytid på 1,7 

sekunder. 

 


