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Abstrakt 

 

I denna C-uppsats undersöker jag företeelser i svenska moderna (2000-talet och framåt) pop/rock-

låttexter. Jag försöker ta reda på vad som kännetecknar de bästa texterna kontra ”mindre bra” 

sådana. Detta gör jag genom korpusanalys med avseende på allmän statistik, läsbarhet, ordklass- 

och ordfrekvenser. Jag tittar särskilt på de tolv svenska pop/rockalbum som vunnit Grammis för 

’Årets textförfattare’ samt artisten Håkan Hellströms hela låtkatalog eftersom han vunnit priset flest 

gånger. Som referenser har jag tolv framgångsrika album av artister som aldrig vunnit nämnt pris, 

samt artisten Per Gessles (som är oerhört framgångsrik utan att ha vunnit priset) hela låtkatalog 

under nämnd tid. Jag förväntade mig att finna lingvistiska aspekter som skiljer vinnande - och 

Hellströms texter från referenskorpusarna. Optimalt hade varit att finna en slags formel för bra/

vinnande text. Vad jag fann var att det finns lingvistiska element som är fördelaktiga vid författande 

av låttexter, aspekter som ofta, men inte alltid, är gemensamma för bra/vinnande texter. Däremot 

fann jag ingen optimal formel för hur en text bör skrivas.  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1 Inledning 
 
”Bara ett ord kan sätta eld på en skog”  
 
Huruvida det är sant eller inte, annat än metaforiskt, låter jag vara osagt, men så sjunger Håkan 

Hellström i låten ’Det kommer aldrig va över för mig’ på albumet med samma namn. Det kom ut 

2013 och Hellström vann en Grammis för ’Årets textförfattare’ för albumet året efter – 2014. Det 

var tredje gången under sin då fjortonåriga karriär han vann priset. Faktum är att han är den meste 

vinnaren av priset under 2000-talet. Gör då detta honom till den bäste moderne textförfattaren på 

svenska? Det finns två vitt skilda svar på den frågan: 

1. Ja! Detta utifrån vad jag beskrivit ovan. 

2. Nej! Vad som är bäst, bra, mindre bra och/eller dåligt är subjektivt. 

Nog är båda svar korrekta utifrån hur man väljer att se på saken. För att kunna analysera vad som är 

bra låttext kontra mindre bra sådan är jag själv tvungen att, i detta fall, svara 1 på frågan. Vi tar det 

hela från början:  

 

Om jag påstår att musik är en starkt påverkande kraft i vårt västerländska samhälle är det nog ingen 

som opponerar sig. Denna kulturbärare finns överallt och vi stöter (hårdraget) på den varje dag i 

någon form. Musik har många komponenter och en av dessa, inom många genrer, är låttexten. Vi 

matas ständigt av ord genom musik, frivilligt eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet, från TV, 

radio, Internet och andra medium. Kreyer et al (2007) ifrågasätter varför studier av låttexter inte är 

mer frekventa inom språkvetenskapen, och särskilt inom korpuslingvistik. Jag gör detsamma. Likt 

hur författarna ondgör sig över att det inte existerar fler och större korpusar med låttexter 

(åtminstone engelska och amerikanska) konstaterar jag att detta gäller även för Sverige.  

 Stora artister förmedlar sina budskap på ett sätt som många (andra) makthavare nog 

avundas. Musik, och i förlängningen texterna, är en kraft att räkna med. Dessa fick en renässans när 

Bob Dylan 2016 fick ta emot Nobelpriset i litteratur. Dylan är också ett exempel på en artist som 

använt sin musik och sina texter för att förmedla olika budskap, bland annat genom protestsånger 

mot både Vietnam-kriget i allmänhet och fängslandet av den oskyldigt morddömde boxaren Rubin 

’Hurricane’ Carter i synnerhet. Bland mycket annat. I Joe Bidens kampanj inför presidentvalet 2020 
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användes musik av Bruce Springsteen, bland annat för att nå ut till USA:s arbetarklass. Detta då 

Springsteen anses av många vara arbetarnas röst. Musik och texter kopplas även till mer negativa 

spektra, exempelvis gav många ”chock-rockaren” Marilyn Manson skulden för Columbine-

massakern 1999 eftersom förövarna lyssnade på hans musik vilken hävdades vara 

våldsförskönande. Vidare har rapparen Eminem kallats ”det farligaste för amerikanska barn sedan 

Polio” av dåvarande president George W. Bush.  

 Sverige då? Jo visst finns det motsvarigheter här. ’Staten och kapitalet’ av Ebba Grön 

används fortfarande som kampsång mot ”systemet”, Ulf Lundell har under decennier varit 

arbetarnas röst, rapparen Timbuktu har skrivit låt (i brevform) till dåvarande statsminister Göran 

Persson och fått svar (på rap), och idel rap-grupper och artister har anklagats för att försköna våld 

och droger. Och allt detta är bara toppen av det isberg som är samhällspåverkande musik. Och 

texter.  

 Jag har själv länge fascinerats, och varit intresserad, av låttexter. Särskilt inom pop/rock. 

Vad är det som gör en låttext bra? Eller bäst för den delen? Det är förstås, som sagt, subjektivt och 

själv har jag länge hävdat att den bäste textförfattaren på svenska är Håkan Hellström. Jag har dock 

inte kunnat sätta fingret på varför. För att förhålla mig fullt objektiv till ämnet har jag valt att titta på 

prisvinnande (Grammis för ’Årets textförfattare’) svenska pop/rock-låttextförfattare under 2000-

talet. Möjligtvis finns det även andra aspekter än just ”texten på papper” som spelar in när vinnare 

av nämnt pris väljs, så som artistisk persona, röst och/eller ”tyngd i branschen”. Jag har dock valt att 

bortse helt från andra aspekter än just texten i fråga på papper, då detta är det sätt jag funnit vara 

mest objektivt. Och nog får man utgå ifrån att det är, hårdraget, ordval och inte framförande som, 

om inte annat, står i centrum då vinnare av nämnt pris väljs.  
 
1.1 Frågeställning  

 

Då jag pratar om text/er menar jag moderna pop/rock-låttexter på svenska. Då jag pratar om text/er 

som modern/a menar jag sådana som förekommer på album som haft möjlighet att vinna pris under 

åren 2000 till och med 2020. Då jag pratar om pris/er menar jag Grammis för ’Årets textförfattare’.  

 Genom att jämföra de bästa texterna med den bäste textförfattarens katalog förväntar jag 

mig att att finna gemensamma lingvistiska aspekter. Vidare förväntar jag mig att hitta skiljande 

lingvistiska aspekter vid jämförelse mellan nämnda korpusar och mina referenskorpusar. Min 

hypotes är således att det finns lingvistiska aspekter (fakta och/eller tendenser) som utmärker 
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vinnande texter.  

 

Jag ämnar att svara på följande frågor:  

• Vad kännetecknar de bästa texterna (kontra mindre bra) med avseende på allmän statistik så som 

låt- och ordantal, antal ord/låt samt menings- och ordmedellängd? 

• Vad kännetecknar de bästa texterna (kontra mindre bra) med avseende på läsbarhet? 

• Vad kännetecknar de bästa texterna (kontra mindre bra) med avseende på ordklassfrekvenser? 

• Vad kännetecknar de bästa texterna (kontra mindre bra) med avseende på tematik 

(ordfrekvenser)? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Projektet ’Time Out Of Mind: A corpus linguistic analysis of 50 years of Bob Dylan lyrics’, av 

Daniel Schmidtke (2020) är en korpusanalys av Bob Dylans texter. Schmidtke samlade samtliga 

studioalbums texter skrivna av Dylan från hans första album ’Bob Dylan’ (1962) till ’Tempest’ 

2012. Genom att analysera denna korpus fick Schmidtke fram olika typer av statistik. Jag kommer 

att använda mig av en liknande metod. Detta för mig in på just korpusanalys.  

 Baker (2006) undersökte huruvida det förekom undertoner av sexualitet och/eller drickande/

festande i broschyrer från semesterklubben ’Club 18–30’. Detta gjorde han genom korpusanalys 

av nämnda broschyrer. Trots att detta inte uttrycktes explicit i broschyrerna kom han fram till att 

det uttrycktes implicit. Själv är jag intresserad av tematiken i låttexterna. Vad handlar låtarna och 

albumen om? Jag ämnar ta reda på detta genom att, likt Baker, titta på ordval i frekvenslistor. 

 LIX står, enligt Megyesi et al, för läsbarhetsindex och är ett enkelt mått på hur ord- och 

meningslängd påverkar läsbarhet. Ju högre värde desto mer svårläst text. LIX beräknas enligt 

formeln: (antal ord/antal meningar) + ((antal långa ord*100) / totalt antal ord). Med långa ord 

menas ord över sex bokstäver. Melin & Lange (2000) ställer upp följande tabell (1), vilken jag 

använder för tolkning av resultatet:  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Tabell 1: Resultattolkning LIX.  

 

OVIX står, enligt Megyesi et al, för ordvariationsindex och beräknas genom att mäta antalet lexem 

(lexikala ord) i förhållande till antalet löpord. Det är konstruerat så att textlängd inte påverkar 

resultatet. Ju högre värde desto mer ordvariation i en text. Det finns olika sätt att beräkna OVIX 

men Swegram använder formeln: log(token) / log(2-(log(types)/log(token)). Melin & Lange (2000) 

ställer upp följande tabell (2), vilken jag använder för tolkning av resultatet:  

 

Tabell 2: Resultattolkning OVIX.  

 

Typ-token ratio är, enligt Megyesi et al, ett enklare mått på ordvariation.  

 Full nominalkvot är, Enligt Megyesi et al, ett mer avancerat sätt än enkel nominalkvot (se 

nedan) att mäta grad av nominalitet och informationstäthet. Full nominalkvot visar förhållandet 

mellan å ena sidan substantiv och ordklasser som relaterar till substantiv, och å andra sidan verb, 

adverb och pronomen. Ju högre värde desto högre grad av nominalitet och informationstäthet. Den 

beräknas enligt formeln: (nn+pp+pc) / (pn+ab+vb). Swegram bygger på följande tagguppsättning av 

Gustafson-Capková et al (2006) (Tabell 3):  

 

Texttyp LIX Ord/mening Långa ord Långord Tolkning

Barn- och ungdomsböcker 27 12 15 % 15 Mycket lätt

Skönlitteratur 33 15 18 % 18 Lätt

Dags- och veckopress 39 14 25 % 25 Medelsvår

Saklitteratur 47 18 29 % 29 Svår

Facklitteratur 56 20 35 % 35 Mycket svår

Textgrupp OVIX

Morgontidning 89,3

Kvällstidning 85,8

Veckotidning 85,1

Lärobok 78,6

Broschyr 74,3

Debatt 72,9

Reportage 87,8

Bruksprosa 79,5
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Tabell 3: Tagguppsättning Swegram.  

 

Melin & Lange (2000) ställer upp följande tabell (4) för full nominalkvot, vilken jag använder för 

tolkning av resultatet:  

 

Tabell 4: Resultattolkning full nominalkvot.  

Code Swedish category Example English translation

AB Adverb inte Adverb

DT Determinerare denna Determiner

HA Frågande/relativt adverb när Interrogative/Relative Adverb

HD Frågande/relativ determinerare vilken Interrogative/Relative Determiner

HP Frågande/relativt pronomen som Interrogative/Relative Pronoun

HS Frågande/relativt possessivt pronomen vars Interrogative/Relative Possessive

IE Infinitivmärke att Infinitive Marker

IN Interjektion ja Interjection

JJ Adjektiv glad Adjective

KN Konjunktion och Conjunction

NN Substantiv pudding Noun

PC Particip utsänd Participle

PL Partikel ut Particle

PM Egennamn Mats Proper Noun

PN Pronomen hon Pronoun

PP Preposition av Preposition

PS Possessivt pronomen hennes Possessive

RG Grundtal tre Cardinal number

RO Ordningstal tredje Ordinal number

SN Subjunktion att Subjunction

UO Utländskt ord the Foreign Word

VB V erb kasta Verb

Texttyp Full Nominalkvot

Broschyr 1,19

Lärobok 1,18

Morgontidning 1,04

Kvällstidning 0,99

Debatt 0,89
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Enkel nominalkvot är, enligt Megyesi et al, ett enklare sätt att mäta grad av nominalitet och 

informationstäthet men jag lägger större vikt vid full nominalkvot då detta värde tar fler aspekter i 

beaktning.  

 Vidare upplever jag inte att annan forskning är särskilt relevant då min metod (se mer 

utförligt under 4 Metod) är att skapa och avläsa tabeller vilket inte behöver förklaras närmare. Det 

kan nämnas att Ringby (2017) skrev om några av Hellströms texter i en kvalitativ undersökning 

men då min egen undersökning är kvantitativ finns det inga särskilda paralleller att dra. Dock kan 

Ringbys studie vara av intresse som ett komplement.  

 

3 Material  
 

Hur väljer man då något så arbiträrt och subjektivt som vad som är bra, eller till och med de bästa, 

texter/na (kontra mindre bra sådana)? Jag har, som nämnt, valt att utgå från musikpriset Grammis. 

De skriver följande på sin hemsida (grammis.se):  

 

’Grammis är Sveriges äldsta och bredaste musikpris som delas ut i ett tjugotal kategorier. Grammis 

syfte är att uppmärksamma och premiera artister, musiker, producenter och kreatörer som 

åstadkommit intressanta produktioner inom olika områden av musik under året. Grammis ska verka 

som en symbol för bred och artistisk ambitiös svensk musikproduktion, och stimulera kvalitet, 

kreativitet och bredd inom svenskt musikliv. Grammis är Sveriges viktigaste musikpris och 

arrangeras sedan 1969 av Ifpi Sverige – musikbolagens intresseorganisation.’  

 

För övrigt har genrerna pop och rock i mångt och mycket gått ihop till en och samma. Ett bevis på 

detta är bland annat att Grammis i många år delat ut priset ’Årets pop/rock’. Utanför denna genre 

finns å ena sidan exempelvis schlager, och å andra sidan exempelvis hårdrock.  

 Jag arbetar med fyra korpusar: Vinnare, Ickevinnare, Hellström och Gessle. 

 Jag tog fram korpus Vinnare genom att plocka ut samtliga album under åren 2000 – 2020 

där artisten i fråga vunnit Grammis för ’Årets textförfattare’. Av tjugo album föll åtta bort då dessa 

Veckotidning 0,85

Gymnasistprosa 0,72

Talspråk 0,25

!9

http://grammis.se


antingen var på engelska och/eller annan genre än pop/rock. Således består korpus Vinnare av tolv 

album. Jag sökte upp dessa albums låttexter på Internet och sparade ner dem. Jag såg efter bästa 

förmåga till att texterna stämmer och tog bort all ”metatext”, så som titlar och/eller exempelvis 

[Refräng]. Vidare lade jag in samtliga texter i ett och samma dokument. Samtliga korpusar saknar 

vissa låtar/spår eftersom de exempelvis är covers, på engelska eller för att jag helt enkelt inte kunde 

hitta dem, och dessa adresseras som fotnoter i tabellerna. Se korpus Vinnare i tabell 5.  

 

Tabell 5: Korpus Vinnare.  

Jag tog fram korpus Hellström för att kunna analysera den ”bäste” låtskrivarens katalog. Detta 

baserat på att Håkan Hellström är den pop/rockartist som skriver på svenska som vunnit Grammis 

för ’Årets textförfattare’ flest gånger i modern tid (tre gånger), och således förekommer flest gånger 

i korpus Vinnare. Jag begränsade mig till studioalbum och gick tillväga på samma sätt som i 

tidigare korpusar. Se korpus Hellström i tabell 6.  

 

 

 

 

Textförfattare Album Skivsläpp Grammis* Källa Antal låtar

1 Lars Winnerbäck Kom 1999 2000 azlyrics.com 12

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg för mig Göteborg 2000 2001 azlyrics.com 10

3 Joakim Berg Vapen & ammunition 2002 2003 genius.com 10

4 Lars Winnerbäck Vatten under broarna 2004 2005 azlyrics.com 10

5 Annika Norlin Säkert! 2007 2008 genius.com 11

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom 2008 2009 genius.com 9 (10)1

7 Håkan Hellström 2 steg från paradise 2010 2011 azlyrics.com 11

8 Veronica Maggio/Christian Waltz Satan i gatan 2011 2012 azlyrics.com 12

9 Peter Lemarc Svag doft av skymning 2012 2013 genius.com 8 (11)2

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig va över för mig 2013 2014 azlyrics.com 9 (11)3

11 Joakim Berg Tigerdrottningen 2014 2015 genius.com 11

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn 2016 2017 musixmatch.com 12

*För årets textförfattare Totalt 125 (131)

1En låt saknas pga cover 2Tre låtar saknas pga fann ej texter  
3Två låtar saknas pga fann ej texter
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Tabell 6: Korpus Hellström.  

Det ligger mer arbete bakom korpus Ickevinnare. För att bygga denna referenskorpus valde jag att 

gå tillväga på följande sätt: För varje år ett av albumen i korpus Vinnare släpptes sökte jag upp det 

mest framgångsrika ”rena” pop/rock-albumet (sverigetopplistan.se) med svenska texter det året och 

lade in i min korpus. Vid de tillfällen då albumet ifråga var skrivet av någon av textförfattarna i 

korpus Vinnare valde jag nästkommande album på listan, detta för att hitta en slags distinktion 

mellan de subjektiva begreppen ’bra textförfattare’ och ’mindre bra textförfattare’. Jag inser 

problematiken i att bygga en referenskorpus som inte består av samtliga album med svensk text som 

inte vunnit året i fråga, men resurser saknas till detta. Vidare byggde jag denna korpus på samma 

sätt som korpus Vinnare. Se korpus Ickevinnare i tabell 7.  

 

Tabell 7: Korpus Ickevinnare.  

Album Skivsläpp Grammis* Källa Antal låtar

1 Känn ingen sorg för mig Göteborg 2000 2001 azlyrics.com 10

2 Det är så jag säger det 2002 – azlyrics.com 10

3 Ett kolikbarns bekännelser 2005 – azlyrics.com 10

4 Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått 2005 – azlyrics.com 9 (12)1

5 För sent för Edelweiss 2008 – azlyrics.com 12

6 2 steg från paradise 2010 2011 azlyrics.com 11

7 Det kommer aldrig va över för mig 2013 2014 azlyrics.com 9 (11)2

8 Du gamla du fria 2016 – azlyrics.com 9 (12)3

9 Illusioner 2018 – azlyrics.com 9 (10)4

10 Rampljus 2020 – azlyrics.com 13 (14)5

*För årets textförfattare Totalt 102 (112)

1Två låtar saknas pga cover, en låt saknas pga på engelska 2Två låtar saknas pga instrumentala  
3Tre låtar saknas pga intro, på engelska och ”pratlåt” 4En låt saknas pga instrumental  
5En låt saknas pga mellanspel

Artist/grupp Album Skivsläpp Grammis* Källa Antal 
låtar

1 Patrik Isaksson När verkligheten tränger sig på 1999 – musixmatch.com 8 (11)1

2 Lisa Nilsson Viva 2000 – genius.com 11

3 Tomas Ledin Hela vägen 2002 – musixmatch.com 6 (10)2

4 Gyllene tider (Per Gessle) Finn 5 fel! 2004 – azlyrics.com 14

5 Per Gessle En händig man 2007 – azlyrics.com 14

6 Nordman Djävul eller gud 2008 – musixmatch.com 12
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Det var inte helt enkelt att hitta en rimlig referens till Hellström (och övriga korpusar) men jag har 

valt artisten Per Gessle (även frontfigur och textförfattare i ’Gyllene Tider’). Gessle är, baserat på 

Sverigetopplistan, den mest framgångsrike artisten som skriver på svenska som aldrig vunnit nämnt 

pris. Vittnar detta då om att han skulle vara en dålig textförfattare? Självklart inte. En pop/rock-

artist blir troligtvis inte framgångsrik, hur bra rösten och/eller musiken än är, om inte texterna håller 

ett visst mått. Om, hårdraget, Gessle bara sjöng slumpmässiga ord skulle han nog inte nått de höjder 

han gjort. Jag finner följande artikel av journalisten Tony Kaplan (Expressen nöje, 2004) relevant. 

Rubriken är ’Bengt Gessle: Brorsan skriver dåliga texter’:  

 

”Visst är Per Gessle en pålitlig hitmakare, men intressanta texter kan han inte skriva. Det tuffa 

omdömet kommer inte från vem som helst - utan från storebror Bengt, 53. Bengt Gessle är advokat 

i Helsingborg sedan 30 år. – Jag har visserligen sett Gyllene Tider två gånger i år och ska till 

Göteborg och se dem en tredje gång snart, men egentligen är jag ingen riktig Gyllene Tider-fan. 

Mina favoriter är Tommy Körberg, Eva Dahlgren och Helen Sjöholm med Benny Anderssons 

orkester. Av utländska artister är det John Lennon, Beatles och Stones som gäller. Men om du skulle 

recensera Gyllene Tider, vilket skulle betyget bli? – Klart godkänt, det måste jag säga. Men jag 

tycker samtidigt synd om andra artister som ju drabbas ganska hårt av Gyllene Tiders framgångar. 

Hur vet du att Per inte kan skriva intressantare texter? – Det har han själv sagt. Förr om åren 

påpekade jag detta för honom och då sa han att han helt enkelt inte kan och att han enbart vill hålla 

sig till det han kan.”  

 

Se tabell 8 för korpus Gessle.  

 

7 Oskar Linnros Vilja bli 2010 – genius.com 9 (11)3

8 Melissa Horn Innan jag kände dig 2011 – musixmatch.com 11

9 Petra Marklund Inferno 2012 – musixmatch.com 11

10 Gyllene tider (Per Gessle) Dags att tänka på refrängen 2013 – azlyrics.com 12

11 Stiftelsen Ljungaverk 2014 (2012)*2 – genius.com 7 (10)4

12 Danny Saucedo Hör vad du säger men jag har glömt vad du sa 2016 (2015)*3 – genius.com 11

*För årets textförfattare  
*2-3 Inga nya album av Ickevinnare på sv-toppen. Ersätts av album på toppen som släpptes tidigare

Totalt 126 
(138)

1Tre låtar saknas pga fann ej texter 2Fyra låtar saknas pga fann ej texter 3Två låtar saknas pga mellanspel och instrumental  
4Tre låtar saknas pga fann ej texter
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Tabell 8: Korpus Gessle.  

 
4 Metod  
 
Jag har använt mig av Uppsala universitets korpusverktyg Swegram (Megyesi et al) för automatisk 

annotering och lingvistisk analys av svenska (och engelska) texter. Jag lät Swegram utföra 

annotering på mina korpusar varpå olika typer av information gavs, så som allmän statistik, 

läsbarhet och ordfrekvenser. Vidare har jag skapat tabeller med hjälp av Microsoft Excel utifrån 

resultatet av Swegrams annotering.  

 Jag utgår från normaliserade (rättade) och lemmatiserade (ändrade till sin grundform) ord i 

min undersökning eftersom jag finner det mest relevant.  

 Jag presenterar samtliga tabeller i sin helhet eftersom en del av undersökningen består i att 

ta fram olika typer av frekvenser. Även om samtliga frekvenser inte kommenteras finns dessa 

således presenterade, om inte annat för att visa på kontext. 

 Vidare presenterar jag mina tabeller så som de översta raderna beskriver – I de tabeller som 

ingår i avsnitt 5.1 Allmän statistik presenteras textförfattare (i korpus Vinnare och Hellström) 

alternativt artist/grupp (i korpus Ickevinnare och Gessle). Jag gör denna skillnad då det är mer 

relevant att namnge de textförfattare som vunnit Grammis än de som inte har gjort det. Vidare 

presenteras album, antal låtar, antal ord, antal ord/låt, meningsmedellängd samt ordmedellängd. 

Dessa värden summeras sedan totalt samt som medelvärden.  

 I de tabeller som ingår i avsnitt 5.2 Läsbarhet presenteras textförfattare (i korpus Vinnare 

och Hellström) alternativt artist/grupp (i korpus Ickevinnare och Gessle), album, LIX, OVIX, typ-

Album Skivsläpp Grammis* Källa Antal låtar

1 Mazarin 2003 – azlyrics.com 14

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) 2004 – azlyrics.com 14

3 En händig man 2007 – azlyrics.com 14

4 Dags att tänka på refrängen (Gyllene tider) 2013 – azlyrics.com 12

5 En vacker dag 2017 – azlyrics.com 8

6 En vacker natt 2017 – azlyrics.com 7 (8)1

7 Samma skrot och korn (Gyllene tider) 2019 – azlyrics.com 14

8 Gammal kärlek rostar aldrig 2020 – azlyrics.com 13

*För årets textförfattare Totalt 96 (97)

1En låt saknas pga på engelska
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token ratio, full nominalkvot samt enkel nominalkvot. Därefter presenteras medelvärden.  

 Tabeller i avsnitt 5.3 Ordklassfrekvenser presenteras likt ovan nämnda tabeller men utifrån 

innehållsordklasserna VB, PN, NN, AB och JJ, vilka summeras som medelvärden i procent.  

 Avsnitt 5.4 Ordfrekvenser introduceras med hur tabellerna ska läsas.  

 

5 Analys och resultat 
 
Då jag benämner text/er som bra/bästa refererar jag till Vinnare och Hellström. Då jag benämner 

texter som mindre bra refererar jag till Ickevinnare och Gessle. Detta gör jag enbart för att förenkla 

min egen text. Jag lägger ingen egen värdering i vad som egentligen är bra eller mindre bra text då 

det är subjektivt. Dock utgår jag från samtliga vinnande texter, och det faktum att Hellström är 

meste vinnaren.  

Värden i samtliga tabeller är avrundade så långt det går utan att tumma på relevans. Detta för att få 

så tydliga men relevanta tabeller som möjligt.  

 

5.1 Allmän statistik  

 

Tabell 9: Korpus Vinnare allmän statistik.  

Textförfattare Album Antal låtar Antal ord Antal ord/låt Meningsmedellängd Ordmedellängd

1 Lars Winnerbäck Kom 12 3433 286 29 4,1

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg 
för mig Göteborg 10 1735 174 28 3,9

3 Joakim Berg Vapen & 
ammunition 10 1922 192 21 4,2

4 Lars Winnerbäck Vatten under 
broarna 10 2616 262 33 4,3

5 Annika Norlin Säkert! 11 2203 200 31 4,2

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom 9 (10)1 2013 224 25 4,3

7 Håkan Hellström 2 steg från paradise 11 2489 226 31 4,4

8 Veronica Maggio/
Christian Waltz Satan i gatan 12 2889 241 32 4

9 Peter Lemarc Svag doft av 
skymning 8 (11)2 1492 187 38 4,3

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig 
va över för mig 9 (11)3 1754 195 43 4,2

11 Joakim Berg Tigerdrottningen 11 3035 276 23 4,3

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn 12 3096 258 17 4,2

Total 125 (131) 28677 2721 351 50,4

Medel 10 (11) 2390 227 29 4,2

1En låt saknas pga cover. 2Tre låtar saknas pga fann ej 
texter. 3Två låtar saknas pga instrumetala.

!14



Vinnare har ett medelvärde av 227 ord/låt inom spannet 174 – 286. De har också ett medelvärde av 

29 ord/mening inom spannet 17 – 43. Vidare har de ett medelvärde av 4,2 bokstäver/ord inom 

spannet 3,9 – 4,4.  

 

Tabell 10: Korpus Ickevinnare allmän statistik.  

Ickevinnare har ett medelvärde av 186 ord/låt inom spannet 148 – 250. De har också ett medelvärde 

av 21 ord/mening inom spannet 15 – 28. Vidare har de ett medelvärde av 4,1 bokstäver/ord inom 

spannet 3,9 – 4,3.  

 

Tabell 11: Korpus Hellström allmän statistik.  

Artist/grupp Album Antal låtar Antal ord Antal ord/låt Meningsmedellängd Ordmedellängd

1 Patrik Isaksson När verkligheten 
tränger sig på* 8 (11)1 1650 206 17 3,9

2 Lisa Nilsson Viva*2 11 1877 171 25 4,1

3 Tomas Ledin Hela vägen 6 (10)2 1186 198 25 4,3

4 Gyllene Tider (Per 
Gessle) Finn 5 fel! 14 2518 180 17 4

5 Per Gessle En händig man 14 2146 153 21 4,1

6 Nordman Djävul eller gud 12 2234 186 18 4,1

7 Oskar Linnros Vilja bli 9 (11)3 1758 195 28 4

8 Melissa Horn Innan jag kände dig 11 1985 180 23 4

9 Petra Marklund Inferno 11 2249 204 20 4,2

10 Gyllene tider (Per 
Gessle)

Dags att tänka på 
refrängen 12 1778 148 18 4,2

11 Stiftelsen Ljungaverk 7 (10)4 1120 160 15 3,9

12 Danny Saucedo Hör vad du säger men 
jag har glömt vad du sa 11 2749 250 27 4,1

*Ingen info om sv-
toppen 2000. Ersätts 
av annat framgångs-
rikt album.

Total 126 (138) 23250 2231 254 48,9

Medel 11 (12) 1938 186 21 4,1

*2Inga nya album av ickevinnare på sv-toppen. Ersätts av annat 
framgångsrikt album.
1Tre låtar saknas pga fann ej texter. 2Fyra låtar saknas pga fann ej texter. 3Två låtar saknas pga mellanspel och instrumental. 4Tre låtar 
saknas pga fann ej texter.

Album Antal låtar Antal ord Antal ord/låt Meningsmedellängd Ordmedellängd

1 Känn ingen sorg för mig 
Göteborg 10 1735 174 28 3,9

2 Det är så jag säger det 10 1853 185 22 4,2

3 Ett kolikbarns 
bekännelser 10 2142 214 23 4,2

4 Nåt gammalt, nåt nytt, 
nåt lånat, nåt blått 9 (12)1 1713 190 23 4,2

5 För sent för Edelweiss 12 3010 251 33 4,4

!15



Hellström har ett medelvärde av 201 ord/låt inom spannet 174 – 251. Han har också ett medelvärde 

av 28 ord/mening inom spannet 22 – 43. Vidare har han ett medelvärde av 4,2 bokstäver/ord inom 

spannet 3,9 – 4,4.  

 

Tabell 12: Korpus Gessle allmän statistik.  

Gessle har ett medelvärde av 160 ord/låt inom spannet 141 – 180. Han har också ett medelvärde av 

21 ord/mening inom spannet 17 – 26. Vidare har han ett medelvärde av 4,1 bokstäver/ord inom 

spannet 4,1 – 4,3.  

 

 

 

 

6 2 steg från paradise 11 2489 226 31 4,4

7 Det kommer aldrig va 
över för mig 9 (11)2 1754 195 43 4,2

8 Du gamla du fria 9 (12)3 1644 182 22 4,3

9 Illusioner 9 (10)4 1717 191 26 4,3

10 Rampljus 13 (14)5 2661 205 28 4,3

Total 102 (112) 20718 2013 279 42,4

Medel 10 (11) 2072 201 28 4,2

1Två låtar saknas pga cover, en låt saknas pga på engelska. 2Två låtar saknas pga instrumentala.  
3Tre låtar saknas pga intro, på engelska och ”pratlåt”. 4En låt saknas pga instrumental. 5En låt saknas pga mellanspel.

Album Antal låtar Antal ord Antal ord/låt Meningsmedellängd Ordmedellängd

1 Mazarin 14 2158 154 18 4,1

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) 14 2518 180 17 4

3 En händig man 14 2146 153 21 4,1

4 Dags att tänka på refrängen 
(Gyllene Tider) 12 1778 148 18 4,2

5 En vacker dag 8 1435 179 23 4,1

6 En vacker natt 7 (8)1 1167 167 24 4,3

7 Samma skrot och korn 
(Gyllene tider) 14 1980 141 26 4,2

8 Gammal kärlek rostar aldrig 13 2057 158 23 4,1

Total 96 (97) 15239 1280 170 33,1

Medel 12 (12) 1905 160 21 4,1

1En låt saknas pga på engelska.
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5.2 Läsbarhet 

 

Följande tabeller visar frekvensen för de aspekter som står skrivna på översta raden. Vidare 

presenteras sedan samtliga dessas medelvärden.  

 

Tabell 13: Korpus Vinnare läsbarhet.  

Vinnare har ett LIX-medelvärde på 41 (dags- och veckopress – medelsvår) inom spannet 31 (barn- 

och ungdomslitteratur – mycket lätt (nära skönlitteratur – lätt)) – 54 (saklitteratur – svår (nära 

facklitteratur – mycket svår)). De har ett OVIX-medelvärde på 50 inom spannet 41 – 57. Inget av 

dessa värden når upp till nedersta texttypen (bruksprosa – 79,5) i tabell 2. Detta torde bero på att 

låttexter är relativt repetitiva med, exempelvis, upprepade ord i återkommande refränger. Vidare har 

de ett typ-token ratio–medelvärde på 0,3 inom spannet 0,2 – 0,3. De har ett full nominalkvot-

medelvärde på 0,4 (talspråk) inom spannet 0,3 (talspråk) – 0,5 (talspråk). Slutligen har de ett enkel 

nominalkvot-medelvärde på 0,6 inom spannet 0,4 – 0,8.  

 

Tabell 14: Korpus Ickevinnare läsbarhet.  

Textförfattare Album LIX OVIX Typ-token ratio Full nominalkvot Enkel nominalkvot

1 Lars Winnerbäck Kom 40 51 0,2 0,4 0,5

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg 
för mig Göteborg 37 42 0,2 0,4 0,5

3 Joakim Berg Vapen & 
ammunition 35 49 0,3 0,5 0,8

4 Lars Winnerbäck Vatten under 
broarna 46 58 0,3 0,4 0,6

5 Annika Norlin Säkert! 41 50 0,3 0,3 0,4

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom 38 50 0,3 0,5 0,6

7 Håkan Hellström 2 steg från 
paradise 44 54 0,3 0,5 0,7

8 Veronica Maggio/
Christian Waltz Satan i gatan 41 41 0,2 0,3 0,4

9 Peter Lemarc Svag doft av 
skymning 50 50 0,3 0,5 0,8

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig 
va över för mig 54 51 0,3 0,5 0,6

11 Joakim Berg Tigerdrottningen 37 52 0,3 0,5 0,7

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn 31 57 0,3 0,5 0,6

Medel 41 50 0,3 0,4 0,6

Artist/grupp Album LIX OVIX Typ-token ratio Full nominalkvot Enkel nominalkvot

1 Patrik Isaksson När verkligheten 
tränger sig på*2 26 38 0,2 0,4 0,4
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Ickevinnare har ett LIX-medelvärde på 32 (barn- och ungdomsböcker – mycket lätt (nära 

skönlitteratur – lätt)) inom spannet 25 (under barn- och ungdomsböcker – mycket lätt) – 38 

(skönlitteratur – lätt (nära dags- och veckopress – medelsvår)). De har ett OVIX-medelvärde på 44 

inom spannet 39 – 48. Inget av dessa värden når upp till nedersta texttypen (bruksprosa – 79,5) i 

tabell 2. Vidare har de ett typ-token ratio–medelvärde på 0,3 inom spannet 0,2 – 0,3. De har ett full 

nominalkvot-medelvärde på 0,4 (talspråk) inom spannet 0,3 – 0,4 ( båda talspråk). Slutligen har de 

ett enkel nominalkvot-medelvärde på 0,5 inom spannet 0,3 – 0,6.  

 

Tabell 15: Korpus Hellström läsbarhet.  

2 Lisa Nilsson Viva*3 38 47 0,3 0,3 0,3

3 Tomas Ledin Hela vägen 38 45 0,3 0,3 0,5

4 Gyllene tider (Per Gessle) Finn 5 fel! 28 42 0,2 0,4 0,6

5 Per Gessle En händig man 32 46 0,3 0,4 0,5

6 Nordman Djävul eller gud 28 48 0,3 0,4 0,6

7 Oskar Linnros Vilja bli 38 41 0,2 0,4 0,5

8 Melissa Horn Innan jag kände dig 33 43 0,2 0,2 0,3

9 Petra Marklund Inferno 32 43 0,2 0,4 0,6

10 Gyllene tider (Per Gessle) Dags att tänka på 
refrängen 29 47 0,3 0,4 0,4

11 Stiftelsen Ljungaverk 25 44 0,3 0,3 0,4

12 Danny Saucedo Hör vad du säger men 
jag har glömt vad du sa 37 39 0,2 0,4 0,5

Medel 32 44 0,3 0,4 0,5

Album LIX OVIX Typ-token ratio Full nominalkvot Enkel nominalkvot

1 Känn ingen sorg för mig Göteborg 37 42 0,2 0,4 0,5

2 Det är så jag säger det 35 44 0,3 0,5 0,6

3 Ett kolikbarns bekännelser 37 51 0,3 0,4 0,5

4 Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått 36 45 0,3 0,4 0,5

5 För sent för Edelweiss 47 52 0,3 0,5 0,6

6 2 steg från paradise 44 54 0,3 0,5 0,7

7 Det kommer aldrig va över för mig 54 51 0,3 0,5 0,6

8 Du gamla du fria 33 53 0,3 0,7 0,9

9 Illusioner 38 50 0,3 0,6 0,7

10 Rampljus 40 59 0,3 0,7 0,9

Medel 40 50 0,3 0,5 0,7
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Hellström har ett LIX-medelvärde på 40 (dags- och veckopress – medelsvår) inom spannet 33 

(skönlitteratur – lätt) – 54 (saklitteratur – svår (nära facklitteratur – mycket svår)). Han har ett 

OVIX-medelvärde på 50 inom spannet 42 – 59. Inget av dessa världen når upp till nedersta 

texttypen (bruksprosa – 79,5) i tabell 2. Vidare har han ett typ-token ratio–medelvärde på 0,3 inom 

spannet 0,2 – 0,3. Han har ett full nominalkvot-medelvärde på 0,5 (talspråk) inom spannet 0,4 

(talspråk) – 0,7 (gymnasistprosa). Slutligen har han ett enkel nominalkvot-medelvärde på 0,7 inom 

spannet 0,5 – 0,9.  

Tabell 16: Korpus Gessle läsbarhet.  

 

Gessle har ett LIX-medelvärde på 32 (barn- och ungdomsböcker – mycket lätt (nära skönlitteratur – 

lätt)) inom spannet 28 (barn- och ungdomsböcker – mycket lätt) – 37 (skönlitteratur – lätt (nära 

dags- och veckopress – medelsvår)). Han har ett OVIX-medelvärde på 44 inom spannet 39 – 47. 

Inget av dessa världen når upp till nedersta texttypen (bruksprosa – 79,5) i tabell 2. Vidare har han 

ett typ-token ratio–medelvärde på 0,3 inom spannet 0,2 – 0,3. Han har ett full nominalkvot-

medelvärde på 0,5 (talspråk) inom spannet 0,3 (talspråk) – 0,7 (gymnasistprosa). Slutligen har han 

ett enkel nominalkvot-medelvärde på 0,7 inom spannet 0,5 – 0,9.  

 

5.3 Ordklassfrekvenser 

 

Jag utgår från de ordklasser jag funnit relevanta, vilka är de så kallade innehållsordklasserna VB, 

PN, NN, AB och JJ. 

 

Album LIX OVIX Typ-token ratio Full nominalkvot Enkel nominalkvot

1 Mazarin 28 45 0,2 0,4 0,6

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) 28 42 0,2 0,4 0,6

3 En händig man 32 46 0,3 0,4 0,5

4 Dags att tänka på refrängen (Gyllene tider) 29 47 0,3 0,4 0,6

5 En vacker dag 33 39 0,2 0,4 0,7

6 En vacker natt 33 39 0,2 0,4 0,7

7 Samma skrot och korn (Gyllene tider) 37 50 0,3 0,7 0,9

8 Gammal kärlek rostar aldrig 32 47 0,3 0,5 0,7

Medel 32 44 0,3 0,5 0,7
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Tabell 17: Korpus Vinnare ordklassfrekvens (%).  

Vinnare har ett medelvärde av 22% verb inom spannet 19 – 23%. De har ett medelvärde av 17% 

pronomen inom spannet 15 – 21%. Vidare har de ett medelvärde av 13% substantiv inom spannet 8 

– 17%. De har ett medelvärde av 9% adverb inom spannet 7 – 11%. Slutligen har de ett medelvärde 

av 5% adjektiv inom spannet 3 – 6%.  

 

Tabell 18: Korpus Ickevinnare ordklassfrekvens (%).  

Textförfattare Album VB PN NN AB JJ

1 Lars Winnerbäck Kom 23 19 12 10 5

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg för mig Göteborg 19 16 10 9 5

3 Joakim Berg Vapen & ammunition 19 17 17 7 3

4 Lars Winnerbäck Vatten under broarna 23 17 14 10 5

5 Annika Norlin Säkert! 23 18 11 10 6

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom 22 17 13 9 5

7 Håkan Hellström 2 steg från paradise 21 16 14 8 3

8 Veronica Maggio/
Christian Waltz Satan i gatan 23 21 8 11 4

9 Peter Lemarc Svag doft av skymning 21 17 15 9 4

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig va över för mig 22 15 14 9 5

11 Joakim Berg Tigerdrottningen 21 17 15 8 5

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn 21 17 14 8 4

Medel 22 17 13 9 5

Artist/grupp Album VB PN NN AB JJ

1 Patrik Isaksson När verkligheten 
tränger sig på 27 21 9 7 2

2 Lisa Nilsson Viva 25 21 11 9 5

3 Tomas Ledin Hela vägen 22 18 12 12 6

4 Gyllene tider (Per Gessle) Finn 5 fel! 21 17 12 8 5

5 Per Gessle En händig man 22 17 11 10 6

6 Nordman Djävul eller gud 25 17 15 7 2

7 Oskar Linnros Vilja bli 21 15 10 10 4

8 Melissa Horn Innan jag kände dig 25 24 6 10 4

9 Petra Marklund Inferno 21 20 12 9 3

10 Gyllene tider (Per Gessle) Dags att tänka på 
refrängen 21 17 13 9 6

11 Stiftelsen Ljungaverk 26 22 10 10 3

12 Danny Saucedo Hör vad du säger men 
jag har glömt vad du sa 25 19 10 8 1

Medel 23 19 11 9 4

!20



Ickevinnare har ett medelvärde av 23% verb inom spannet 21 – 27%. De har ett medelvärde av 19% 

pronomen inom spannet 17 – 24%. Vidare har de ett medelvärde av 11% substantiv inom spannet 6 

– 15%. De har ett medelvärde av 9% adverb inom spannet 7 – 12%. Slutligen har de ett medelvärde 

av 4% adjektiv inom spannet 1 – 6%.  

 

Tabell 19: Korpus Hellström ordklassfrekvens (%).  

 

Hellström har ett medelvärde av 21% verb inom spannet 18 – 24%. Han har ett medelvärde av 17% 

pronomen inom spannet 15 – 20%. Vidare har han ett medelvärde av 12% substantiv inom spannet 

10 – 15%. Han har ett medelvärde av 9% adverb inom spannet 4 – 11%. Slutligen har han ett 

medelvärde av 4% adjektiv inom spannet 2 – 5%.  

 

Tabell 20: Korpus Gessle ordklassfrekvens (%).  

Album VB PN NN AB JJ

1 Känn ingen sorg för mig Göteborg 19 16 10 9 5

2 Det är så jag säger det 20 16 11 8 5

3 Ett kolikbarns bekännelser 22 18 12 10 3

4 Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått 24 20 10 9 2

5 För sent för Edelweiss 19 16 14 10 5

6 2 steg från paradise 21 16 14 8 3

7 Det kommer aldrig va över för mig 22 15 14 9 5

8 Du gamla du fria 20 17 15 4 4

9 Illusioner 21 15 12 11 5

10 Rampljus 18 16 12 8 4

Medel 21 17 12 9 4

Album VB PN NN AB JJ

1 Mazarin 22 15 13 11 4

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) 21 17 12 8 5

3 En händig man 22 17 11 10 6

4 Dags att tänka på refrängen (Gyllene 
tider) 21 17 13 9 6

5 En vacker dag 22 19 11 11 4

6 En vacker natt 21 16 13 8 6

7 Samma skrot och korn (Gyllene tider) 24 17 15 7 4

8 Gammal kärlek rostar aldrig 23 17 15 8 4
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Gessle har ett medelvärde av 22% verb inom spannet 21 – 24%. Han har ett medelvärde av 17% 

pronomen inom spannet 15 – 19%. Vidare har han ett medelvärde av 10% substantiv inom spannet 

11 – 15%. Han har ett medelvärde av 9% adverb inom spannet 7 – 11%. Slutligen har han ett 

medelvärde av 5% adjektiv inom spannet 4 – 6%.  

 

5.4 Ordfrekvenser 

 

Jag presenterar (minst) de två högst frekventa orden i varje innehållsordklass (VB, PN, NN, AB och 

JJ) i tabell 26 – 33. Medelvärden presenteras där så är möjligt. I, exempelvis, tabell 26 plats 3 

(NN1) förekommer Liv på första plats eftersom ordet enligt Swegram förekommer till en grad av 

3,33%, och Dag (NN2) förekommer till en grad av 3,1%. I de fall då procentsatsen är den exakt 

samma i Swegram hamnar orden i fråga på samma plats.  

 Samtliga ordfrekvenstabeller anger procentsats utifrån ordklassen i fråga. I, exempelvis, 

tabell 21 plats 1 (Vinnare) förekommer verbet vara till en grad av 17%. Således förekommer 

samtliga resterande verb tillsammans till en grad av 83%.  

 Möjligtvis skiljer sig procentsatserna något mellan tabell 21 – 25  och tabell 26 – 33 då jag i 

de senare har avrundat innan jag räknat ut medelvärden (i tabell 21 – 25 har Swegram räknat ut 

medelvärden baserat på korpusarna i sin helhet).  

 

Tabell 21: Samtliga korpusar topp 20 VB (%).  

Medel 22 17 10 9 5

Vinnare Ickevinnare Hellström Gessle

1 Vara (17) Vara (13) Vara (16) Vara (14)

2 Ha (6) Ha (6) Ha (6) Ha (6)

3 Komma (4) Kunna (4) Gå (4) Vilja (5)

4 Kunna (3) Komma (4) Kunna (4) Komma (5)

5 Gå (3) Vilja (4) Komma (3) Bli (3)

6 Säga/Se (3) Säga (3) Se (3) Gå (3)

7 – Gå (3) Säga (3) Skola (3)

8 Bli (2) Se (3) Veta (2) Kunna (3)

9 Skola (2) Bli (3) Ta (2) Känna (2)

10 Finnas/Veta (2) Skola (2) Vilja (2) Tro (2)
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(Binde-)verbet vara förekommer på första plats i samtliga korpusar. Hjälpverbet ha förekommer på 

andra plats i samtliga korpusar. Det mest frekventa huvudverbet hos Vinnare är gå. Det mest 

frekventa huvudverbet hos Ickevinnare är säga. Det mest frekventa huvudverbet hos Hellström är 

se. Det mest frekventa huvudverbet hos Gessle är gå. 

 

Tabell 22: Samtliga korpusar topp 20 PN (%).  

11 – Ta (2) Skola (2) Ta (2)

12 Vilja (2) Veta (2) Älska (2) Få (2)

13 Få (2) Tro (2) Måste (2) Se (2)

14 Göra (2) Få (2) Bli (2) Veta (2)

15 Ta (2) Känna (2) Göra (2) Finnas/Säga (2)

16 Höra (1) Ge (1) Tro (2) –

17 Känna (1) Finnas (1) Finnas (1) Göra (1)

18 Tro/Måste (1) Göra (1) Få (1) Tänka (1)

19 – Stå (1) Känna (1) Höra/Stå (1)

20 Stå (1) Tänka (1) Vänta (1) –

Vinnare Ickevinnare Hellström Gessle

1 Jag (31) Jag (35) Jag (37) Jag (37)

2 Du (22) Du (26) Du (22) Du (24)

3 Det (15) Det (11) Det (12) Det (14)

4 Vi (8) Vi (8) Vi (6) Hon (6)

5 Hon (3) Hon (4) Man (3) Vi (4)

6 Allt (2) Allt (3) De (3) Allt (3)

7 Dom (2) Den (2) Hon (3) Man (2)

8 Han (2) Man (1) Han (2) Den (2)

9 Man (2) Sig (1) Allt (2) Någon (1)

10 Ingen (2) Någon (1) Någon (1) Sig (1)

11 Den (1) Dom (1) Sig (1) Han (1)

12 Sig (1) Allting (1) Den (1) Ingenting (1)

13 De (1) De (1) Ingen (1) Inget (1)

14 Någon (1) Varandra (1) Dom/Alla (1) Varandra (1)

15 Alla (1) Ingenting (1) – Något/Någonting (1)

16 Allting (1) Inget (1) Inget (1) –

17 Ingenting (1) Någonting (0) Något (1) Alla (1)
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Pronomenet jag (första person singularis) förekommer på första plats i samtliga korpusar: Vinnare 

31%, Ickevinnare 35%, Hellström 37% och Gessle 37%. Pronomenet du (andra person singularis) 

förekommer på andra plats i samtliga korpusar: Vinnare 22%, Ickevinnare 26%, Hellström 22% och 

Gessle 24%. Pronomenet det (tredje person singularis) förekommer på tredje plats i samtliga 

korpusar: Vinnare 15%, Ickevinnare 11%, Hellström 12% och Gessle 14%.  

 

Tabell 23: Samtliga korpusar topp 20 NN (%).  

 

Då substantiv är en förmedlare av information och fakta berättar dessa tabeller något, om inte det 

18 Något (1) Ingen (0) Ni (0) Ingen (0)

19 Inget (1) Något/Alla (0) Varandra (0) De/Allting (0)

20 Ni (0) – Allting (0) –

Vinnare Ickevinnare Hellström Gessle

1 Dag (2) Tid (3) Väg (2) Gång (3)

2 Gång (2) Dag (3) Dag (2) Tid (2)

3 Stad (2) Liv (2) Kärlek (2) Hjärta/Liv/Vän (2)

4 Tid (2) Gång (2) Gång (2) –

5 Natt (2) Himmel (2) Liv (2) –

6 Liv/Väg (1) Natt/värld (2) Tid (1) Dag/Dröm (2)

7 – – Natt (1) –

8 Kärlek (1) Hjärta/Hand (2) Stad (1) Hand (2)

9 Vän (1) – Hand (1) Natt (1)

10 Sång (1) Eld (1) Öga (1) Öga (1)

11 Hjärta/Hand (1) Kärlek (1) År/Vän (1) Hår (1)

12 – Ord/Vän (1) – Sång (1)

13 Barn (1) – Ljus (1) Sol (1)

14 Värld (1) Tanke (1) Hjärta/Oro (1) Regn/Vind/Håll (1)

15 År (1) Namn (1) – –

16 Gata/Öga (1) Svar/Dröm/Väg (1) Himmel (1) –

17 – – Gata/Slut/Värld (1) Tanke/Stad (1)

18 Kvinna (1) – – –

19 Himmel/Dröm (1) Stad/Sol (1) – Sak (1)

20 – – Paradis (1) Väg (1)
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mesta, om tematiken i korpusarna. Till att börja med kommenterar jag topp 10 ord för ord hos 

Vinnare.  

 Dag är det mest förekommande substantivet hos Vinnare. Därefter kommer gång. Efter att 

ha djupanalyserat genom att titta igenom korpusen med avseende på gång och dess kontexter visar 

det sig att ordet förekommer övervägande som det abstrakta tillfälle (en gång/flera gånger). Vidare 

följer stad. Noterbart är att antonymerna skog eller land inte förekommer alls på topp 20. Därpå 

följer tid, natt (antonym till dag) och liv. Väg är tillsammans med liv det sjätte mest förekommande 

substantivet vilket visar sig, efter djupanalys, förekomma både konkret – en väg, och abstrakt – på 

väg. Det senare som rektion till prepositionen på. Vad jag själv, som nämnt, är intresserad av är 

tematiken (och i viss mån symboliken). Enligt symbolism.org har väg (road) ett antal symboliska 

betydelser: Dels är det en metafor för liv (livets väg), dels känner vi alla till det engelska uttrycket 

’on the road’ (’på resande fot’, ’på väg’) vilket handlar om att vara i rörelse, iväg från hemmets 

trygghet. Därnäst följer kärlek, vilket är det ord jag själv förväntade mig högst upp. Dock finns det 

många sätt att gestalta kärlek på, exempelvis är hjärta (som kommer på plats 11) ofta en metafor för 

kärlek.  

 Vidare i listan följer vän och sång. 

 Hellström har en liknande tematik, men där väg är det mest använda substantivet.  

 

Tabell 24: Samtliga korpusar topp 20 AB (%).  

Vinnare Ickevinnare Hellström Gessle

1 Inte (10) Så (10) Inte (16) Så (12)

2 Så (9) Inte (9) Så (7) Inte (7)

3 Aldrig (7) Nu (8) Aldrig (7) Här (5)

4 Nu (5) Här (6) Nu (5) Aldrig (5)

5 Här (5) Aldrig (5) Bara (5) Bara (3)

6 Bara (4) Mycket (4) Länge (4) Då (3)

7 Där/Sen (3) Bara (4) Där (3) Nu (3)

8 – Där (3) Här (3) Mycket (3)

9 Länge (2) Litet (2) Mycket (2) Än (2)

10 Igen (2) Igen (2) Igen (2) Alltid (2)

11 Då (2) Nog (1) Sen (2) Litet (2)

12 Mycket (2) Än/Länge (1) Alltid (2) Igen (2)

13 Alltid (2) – Kanske (1) Tillsammans (1)

14 Kanske (2) Ju/Bra (1) Härifrån (1) Bra/Just (1)
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Vinnare (10%) och Hellström (16%) har negationen inte på första plats. Ickevinnare (9%) och 

Gessle (7%) har samma adverb på andra plats. Vinnare (9%) och Hellström (7%) har adverbet så på 

andra plats. Ickevinnare (10%) och Gessle (12%) har samma adverb på första plats.  

 

Tabell 25: Samtliga korpusar topp 20 JJ (%).  

15 Ändå (1) – Ändå (1) –

16 Väl (1) Alltid (1) Upp (1) Där (1)

17 Än (1) Då (1) Nästan/In (1) Kanske/För (1)

18 Just (1) Lätt (1) – –

19 Gärna (1) Tillsammans/För (1) Då (1) Alls/Nästan (1)

20 Precis (1) – För (1) –

Vinnare Ickevinnare Hellström Gessle

1 Annan (4) Lång (7) God (4) Lång (5)

2 Själv (4) Underbar (4) Lång (4) Sann (4)

3 Lång (4) Annan (4) Ung (4) Annan (4)

4 God (3) Hel (3) Liten (3) Underbar (3)

5 Gammal (2) Själv (3) Kär (3) God (3)

6 Flera (2) Stor/Ny (3) Hel (3) Stor (3)

7 Stor (2) – Själv/Annan (3) Hel (3)

8 Hel (2) Vacker (2) – Trött (2)

9 Fri (2) Sann (2) Mången/Gammal/Sist (2) Gammal (2)

10 Ung (2) Galen/God (2) – Ensam/Vanlig (2)

11 Sist (2) – – –

12 Ensam (2) Trött/Mycken/Bra (2) Hög/Fin (2) Ny (2)

13 Klar (2) – – Möjlig/Varm/Själv (2)

14 Blind/Enda (2) – Ny (2) –

15 – Gammal (2) Vacker (2) –

16 Trött/Ny/Vacker/Stackars/Sjuk 
(1) Snäll/Ensam (1) Blind (2) Ung/Liten (2)

17 – – Fel (2) –

18 – Full/Vanlig/Kär (1) Snäll/Mycken (2) Mycken/Bra/Enkel (1)

19 – – – –

20 – – Öppen (1) –
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Ickevinnare (4%) och Gessle (3%) har adjektivet underbar högt upp medan Vinnare och Hellström 

inte har det alls på topp 20. Ickevinnare (2%) och Gessle (4%) har också adjektivet sann högt upp 

medan Vinnare och Hellström inte har det alls på topp 20.  

 

Tabell 26: Korpus Vinnare ordfrekvenser VB, PN och NN (%). 

 

Tabell 27: Korpus Vinnare ordfrekvenser AB och JJ (%).  

Textförfattare Album VB1 VB2 PN1 PN2 NN1 NN2

1 Lars Winnerbäck Kom Vara (16) Ha (7) Jag (30) Det (19) Liv (3) Dag (3)

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg 
för mig Göteborg Vara (22) Ha (9) Jag (39) Du (21) Dag (7) Kärlek (5)

3 Joakim Berg Vapen & 
ammunition Vara (19) Höra (8) Du (26) Jag (24) Bonde (4) Sång (3)

4 Lars Winnerbäck Vatten under 
broarna Vara (18) Ha (6) Du (24) Jag (22) Natt (3) Väg (3)

5 Annika Norlin Säkert! Vara (16) Ha (9) Jag (31) Du (25) Stad (5) Dag/Tid (4)

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom Vara (17) Säga (10) Jag (30) Du (15) Kärlek (6) Tåg (3)

7 Håkan Hellström 2 steg från 
paradise Vara (12) Ha (5) Jag (33) Du (12) Paradis (4) Gång/Steg (3)

8 Veronica Maggio/
Christian Waltz Satan i gatan Vara (13) Finnas (8) Jag (24) Du (24) Hall (5) Grej/Stad (4)

9 Peter Lemarc Svag doft av 
skymning Vara (20) Ha (9) Jag (25) Du (25) Sång (7) Hjärta (6)

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig 
va över för mig Vara (16) Gå (8) Jag (29) Du (28) Väg (5) Slut (3)

11 Joakim Berg Tigerdrottningen Vara (24) Se (6) Jag (38) Du (17) Tid (3) Liv (3)

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn Vara (16) Ha (6) Jag (32) Du (28) Barn (5) Kvinna (5)

Medel Vara (17) – – (Jag (30)) – – –

Textförfattare Album AB1 AB2 JJ1 JJ2

1 Lars Winnerbäck Kom Här (10) Så (8) Gammal (5) Hel (5)

2 Håkan Hellström Känn ingen sorg för mig Göteborg Inte (11) Så (9) Blind (14) Sjuk (12)

3 Joakim Berg Vapen & ammunition Långsamt (12) Så (12) Annan (12) Stor (5)

4 Lars Winnerbäck Vatten under broarna Aldrig (11) Inte (10) Stackars (14) Främmande (5)

5 Annika Norlin Säkert! Inte (11) Så (10) Själv (6) God/Ond (6)

6 Joakim Thåström Kärlek är för dom Så (9) Inte (9) Lång (30) God (4)

7 Håkan Hellström 2 steg från paradise Inte (18) Så (7) God (10) Vacker (9)

8 Veronica Maggio/
Christian Waltz Satan i gatan Så (16) Aldrig (11) Flera (20) Annan (8)

9 Peter Lemarc Svag doft av skymning Bara (10) Inte (8) Annan (10) God/Naken (9)

10 Håkan Hellström Det kommer aldrig va över för mig Aldrig (16) Inte (11) Ung (15) Egen (12)

11 Joakim Berg Tigerdrottningen Så (12) Inte (10) Själv (10) God (5)

12 Frida Hyvönen Kvinnor och barn Inte (13) Så (5) Klar (5) Svår/Stor (4)

Medel – – – –
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Hos Vinnare förekommer (binde-)verbet vara på första plats på samtliga album. Det har ett 

medelvärde av 17% inom spannet 12 – 24%. Pronomenet jag förekommer på första plats på tio av 

tolv album. Det har ett medelvärde av 30% inom spannet 24 – 39%.  

 

Tabell 28: Korpus Ickevinnare ordfrekvenser VB, PN och NN (%).  

 

Tabell 29: Korpus Ickevinnare ordfrekvenser AB och JJ (%).  

Artist/grupp Album VB1 VB2 PN1 PN2 NN1 NN2

1 Patrik Isaksson När verkligheten 
tränger sig på Vara (8) Kunna (7) Du (32) Jag (30) Natt (9) Eld (7)

2 Lisa Nilsson Viva Vara (9) Ha (7) Jag (38) Du (29) Kärlek (6) Värld (3)

3 Tomas Ledin Hela vägen Vilja (14) Ha (11) Jag (42) Du (18) Dag (8) Liv (7)

4 Gyllene tider 
(Per Gessle) Finn 5 fel! Vara (16) Ha (9) Jag (36) Du (24) Tid (5) Gång (5)

5 Per Gessle En händig man Vara (16) Komma (7) Jag (36) Du (24) Tanke (5) Dag/Hjärta/Fru (3)

6 Nordman Djävul eller gud Vara (9) Kunna (5) Du (31) Jag (24) Längtan (4) Liv (3)

7 Oskar Linnros Vilja bli Vara (17) Gå (8) Jag (36) Du (28) Namn (5) Ex (5)

8 Melissa Horn Innan jag kände dig Vara (15) Ha (6) Jag (40) Du (23) Dag (7) Natt (4)

9 Petra Marklund Inferno Vara (18) Kunna (7) Jag (41) Du (28) Värld (8) Liv (5)

10 Gyllene tider 
(Per Gessle)

Dags att tänka på 
refrängen Vara (15) Bli (8) Jag (35) Det (21) Tid (6) Dag (4)

11 Stiftelsen Ljungaverk Vara (15) Vilja (7) Jag (41) Du (29) Hjärta (9) Vän (8)

12 Danny Saucedo Hör vad du säger men 
jag har glömt vad du sa Vara (9) Säga (8) Vi (24) Du (23) Himmel (7) Tag (7)

Medel – (Vara (13)) – – (Jag (35)) – – –

Artist/grupp Album AB1 AB2 JJ1 JJ2

1 Patrik Isaksson När verkligheten 
tränger sig på Nu (18) Ju (13) Ny (32) Sann (10)

2 Lisa Nilsson Viva Inte (12) Nu (11) Hel (8) Vacker (6)

3 Tomas Ledin Hela vägen Där (11) Så (9) Lång (36) Galen (26)

4 Gyllene tider 
(Per Gessle) Finn 5 fel! Så (11) Inte (9) Underbar/Annan (8) –

5 Per Gessle En händig man Så (13) Än (5) Trött (11) Underbar (7)

6 Nordman Djävul eller gud Här (12) Bara (7) Stor (8) Sist (7)

7 Oskar Linnros Vilja bli Mycket (14) Så (12) Mycket (19) Skön (13)

8 Melissa Horn Innan jag kände dig Inte (17) Litet/Så (8) Själv/Bra/Gammal (7) –

9 Petra 
Marklund Inferno Inte (14) Mycket (8) Snäll (12) Underbar (11)

10 Gyllene tider 
(Per Gessle)

Dags att tänka på 
refrängen Aldrig (15) Nu/Här (9) Lång (24) Dyr (6)

11 Stiftelsen Ljungaverk Inte (15) Nu (13) Annan (10) Själv/Dum/Hel (8)

12 Danny 
Saucedo

Hör vad du säger men 
jag har glömt vad du sa Så (17) Nu (16) Oförväntad (15) Bra (11)

Medel – – – –
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Hos Ickevinnare förekommer (binde-)verbet vara på första plats på elva av tolv album. Det har ett 

medelvärde av 13% inom spannet 8 – 18%. Pronomenet jag förekommer på första plats på nio av 

tolv album. Det har ett medelvärde av 35% inom spannet 23 – 41% (Danny Saucedo).  

 

Tabell 30: Korpus Hellström ordfrekvenser VB, PN och NN (%).  

Tabell 31: Korpus Hellström ordfrekvenser AB och JJ (%).  

 

Hos Hellström förekommer (binde-)verbet vara på första plats på nio av tio album. Det har ett 

medelvärde av 16% inom spannet 9 – 22%. Pronomenet jag förekommer på första plats på samtliga 

Album VB1 VB2 PN1 PN2 NN1 NN2

1 Känn ingen sorg för mig Göteborg Vara (22) Ha (9) Jag (39) Du (21) Dag (7) Kärlek (5)

2 Det är så jag säger det Vara (22) Kunna (5) Jag (39) Du (17) Dag/Liv (5) –

3 Ett kolikbarns bekännelser Vara (13) Ha (8) Jag (40) Du (28) Dag (4) Hand (4)

4 Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått Älska (11) Vara (9) Jag (39) Du (29) Kärlek (8) Vän (3)

5 För sent för Edelweiss Vara (16) Gå/Se (5) Jag (45) Du (24) Gång (4) Dag (3)

6 2 steg från paradise Vara (12) Ha (5) Jag (33) Du (12) Paradis (4) Gång/Steg (3)

7 Det kommer aldrig va över för mig Vara (16) Gå (8) Jag (29) Du (28) Väg (5) Slut (3)

8 Du gamla du fria Vara (16) Ha (10) Jag (30) Det (17) Oro (5) Pärla (3)

9 Illusioner Vara (13) Vänta (7) Jag (38) Du (19) Vår (5) Väg (5)

10 Rampljus Vara (19) Ha (6) Jag (31) Du (22) Väg (5) Ljus (4)

Medel – (Vara (16)) – Jag (36) – – –

Album AB1 AB2 JJ1 JJ2

1 Känn ingen sorg för mig Göteborg Inte (11) Så (9) Blind (14) Sjuk (12)

2 Det är så jag säger det Inte (12) Så (10) God (11) Ung/Hög (9)

3 Ett kolikbarns bekännelser Inte (11) Aldrig (10) Ensam (10) Mången (9)

4 Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått Inte (29) Så/Härifrån (11) Ond (12) Annan (7)

5 För sent för Edelweiss Inte (15) Aldrig (7) Lång (20) Liten (7)

6 2 steg från paradise Inte (18) Så (7) God (10) Vacker (9)

7 Det kommer aldrig va över för mig Aldrig (16) Inte (11) Ung (15) Egen (12)

8 Du gamla du fria Så (16) Aldrig/Bara/Länge (7) Öppen (9) Liten (9)

9 Illusioner Inte (21) Bara (11) Sist/Hård/God (6) –

10 Rampljus Inte (19) Bara (6) Sweet (9) Snäll (7)

Medel – – – –
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album. Det har ett medelvärde av 36% inom spannet 30 – 45%.  

 

Tabell 32: Korpus Gessle ordfrekvenser VB, PN och NN (%).  

 

Tabell 33: Korpus Gessle ordfrekvenser AB och JJ (%).  

 

Hos Gessle förekommer (binde-)verbet vara på första plats på sju av tolv album. Det har ett 

medelvärde av 14% inom spannet 9 – 18%. Pronomenet jag förekommer på första plats på samtliga 

album. Det har ett medelvärde av 36% inom spannet 28 – 41%.  

 

6 Slutsats och diskussion 
 

Angående den allmänna statistiken har, till att börja med, Vinnare ett medelvärde av 227 ord/låt. 

Således är det ett faktum att de bästa texterna har detta medelvärde. Att detta relativt höga värde är 

Album VB1 VB2 PN1 PN2 NN1 NN2

1 Mazarin Vara (13) Vilja (6) Jag (41) Du (27) Håll (6) Natt (4)

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) Vara (16) Ha (9) Jag (36) Du (24) Tid (5) Gång (5)

3 En händig man Vara (16) Komma (7) Jag (36) Du (24) Tanke (5) Dag/Hjärta/Fru (3)

4 Dags att tänka på refrängen (Gyllene tider) Vara (15) Bli (8) Jag (35) Det (21) Tid (6) Dag (4)

5 En vacker dag Vara/Vilja (9) – Jag (33) Du (26) Öga (9) Gång (8)

6 En vacker natt Vara (18) Dansa (8) Du (28) Jag (28) Liv (5) Tussilago (5)

7 Samma skrot och korn (Gyllene tider) Vara (14) Vilja (8) Jag (37) Det (19) Vän (4) Sång/Hår (3)

8 Gammal kärlek rostar aldrig Vara (11) Komma (8) Jag (38) Du (28) Vind (5) Moln (4)

Medel Vara (14) – – (Jag (36)) – – –

Album AB1 AB2 JJ1 JJ2

1 Mazarin Så (12) Än (8) Sann (7) Stor/Hel/Ensam/Öppen (6)

2 Finn 5 fel! (Gyllene tider) Så (11) Inte (9) Underbar/Annan (8) –

3 En händig man Så (13) Än (5) Trött (11) Underbar (7)

4 Dags att tänka på refrängen (Gyllene tider) Aldrig (15) Nu/Här (9) Lång (24) Dyr (6)

5 En vacker dag Inte (29) Tillsammans (9) Möjlig (20) God (17)

6 En vacker natt Så (24) Här (12) Ny (10) Naken (8)

7 Samma skrot och korn (Gyllene tider) Inte (8) Så (8) Annan (8) Vanlig (6)

8 Gammal kärlek rostar aldrig Då (14) Så (14) Sann (9) Annan/Nära (6)

Medel – – – –
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optimalt styrks av att Hellström har ett medelvärde av 201 ord/låt. Detta eftersom de kontrasteras 

mot Ickevinnares 186 ord/låt och Gessles 160 ord/låt, vilka är jämförelsevis låga värden.  

 Något liknande finns att säga om Vinnares relativt höga medelvärde av 29 ord/mening. Att 

detta är optimalt styrks av Hellströms endast marginellt skilda medelvärde av 28 ord/mening. Dessa 

värden kontrasteras mot Ickevinnares och Gessles 21 ord/mening, vilka är jämförelsevis låga 

värden.  

 Vidare kan något liknande, om än mer marginellt, även sägas om Vinnares relativt höga 

medelvärde av 4,2 bokstäver/ord. Att detta är optimalt styrks av Hellströms identiska värde. 

Ickevinnare och Gessles 4,1 bokstäver/ord är (som nämnt), om än marginellt, så lägre.  

 Det finns alltså ett generellt samband mellan fler antal ord, längre meningar och ord, och 

bättre text.  

 

Angående läsbarhet har, till att börja med, Vinnare ett LIX-medelvärde på 41 (dags- och veckopress 

– medelsvår). Att detta relativt höga värde är optimalt styrks av Hellströms närapå identiska LIX-

medelvärde på 40 (dags- och veckopress – medelsvår). Dessa värden kontrasteras mot Ickevinnares 

och Gessles jämförelsevis låga (identiska) LIX-medelvärde på 32 (barn- och ungdomsböcker (nära 

skönlitteratur – lätt)).  

 Vidare har Vinnare ett relativt högt OVIX-medelvärde på 50. Att detta relativt höga värde är 

optimalt styrks av Hellströms identiska OVIX-medelvärde, detta trots att inget av dessa världen når 

upp till nedersta texttypen (bruksprosa – 79,5) i 5.2 tabell 2. Dessa värden kontrasteras mot 

Ickevinnare och Gessles jämförelsevis låga (identiska) OVIX-medelvärde på 44.  

 Angående typ-token ratio finns inte några särskilda slutsatser att dra eftersom samtliga 

korpusar har medelvärdet 0,3.  

 Vidare finns inte heller särskilt mycket att säga om full nominalkvot eftersom samtliga 

korpusar har så pass lika värden. Här är Vinnares medelvärde på 0,4 (talspråk) identiskt med 

Ickevinnare. Hellströms något högre medelvärde 0,5 (talspråk) är identiskt med Gessle.  

 Detsamma gäller enkel nominalkvot där Vinnares medelvärde 0,6 är mitt emellan 

Hellströms 0,7 och Ickevinnares 0,5. Vidare är Gessles medelvärde 0,7 identiskt med Hellströms.  

 Det finns ett generellt samband mellan högre lässvårighetsgrad och ordvariation, och bättre 

text.  

 

Angående ordklassfrekvens har, till att börja med, Vinnare ett medelvärde av 22% verb. Detta liknar 

samtliga övriga korpusar: Hellström 21%, Ickevinnare 23%, och Gessle 22%. Vidare har Vinnare ett 
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medelvärde av 17% pronomen. Även detta liknar samtliga övriga korpusar: Hellström 17%, 

Ickevinnare 19% och Gessle 17%. Gällande substantiv har Vinnare 13% och Hellström 12%, vilka 

är något högre medelvärden än Ickevinnares 11% och Gessles 10%. Vidare är samtliga korpusar 

identiska gällande adverb med medelvärdet 9%. Slutligen finns inte särskilt mycket att säga om 

adjektiv då Vinnare och Gessle är identiska (5%). Likaså är Hellström och Ickevinnare (4%).  

 Det finns tendenser till ett generellt samband mellan högre användning av substantiv och 

bättre text.  

Angående ordfrekvenser är, till att börja med, det mest förekommande (binde-)verbet vara i 

samtliga korpusar. Hjälpverbet ha förekommer på andra plats i samtliga korpusar. Det mest 

frekventa huvudverbet hos Vinnare är gå. Det mest frekventa huvudverbet hos Ickevinnare är säga. 

Det mest frekventa huvudverbet hos Hellström är se. Det mest frekventa huvudverbet hos Gessle är, 

likt hos Vinnare, gå. 

 Hos Vinnare förekommer verbet vara till ett medelvärde av 17%. Hos Hellström 

förekommer vara till ett marginellt lägre medelvärde på 16%. Hos Ickevinnare förekommer vara till 

ett lägre (än Vinnare och Hellström) medelvärde på 13%. Hos Gessle förekommer vara till ett 

medelvärde av 14%, vilket är marginellt lägre än Ickevinnare men väl lägre än Vinnare och 

Hellström.  

 Pronomenet jag (första person singularis) förekommer på första plats i samtliga korpusar: 

Vinnare 31%, Ickevinnare 35%, Hellström 37% och Gessle 37%. Pronomenet du (andra person 

singularis) förekommer på andra plats i samtliga korpusar: Vinnare 22%, Ickevinnare 26%, 

Hellström 22% och Gessle 24%. Således förekommer det i identisk (lägre) grad mellan Vinnare och 

Hellström. Pronomenet det (tredje person singularis) förekommer på tredje plats i samtliga 

korpusar: Vinnare 15%, Ickevinnare 11%, Hellström 12% och Gessle 14%.  

 Hellström och Gessle är (till skillnad från Vinnare och Ickevinnare) identiska i att deras 

samtliga album är självcentrerade.  

 Det finns åtta gemensamma substantiv på topp 10 hos Vinnare och Hellström. Dessa är dag, 

gång, stad, tid, natt, liv, väg och kärlek. Dessa torde således visa på optimal tematik, där vissa 

substantiv kan sammanfogas i två övergripande teman: 

• Tid (dag + gång + tid + natt + liv) 

• Liv (tid + liv + väg) 

 Det har visat sig svårt att säga något särskilt om adverb eftersom dessa värden är så 

marginella.  

 Slutligen har Ickevinnare (4%) och Gessle (3%) adjektivet underbar högt upp medan 
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Vinnare och Hellström inte har det alls på topp 20. Ickevinnare (2%) och Gessle (4%) har också 

adjektivet sann högt upp medan Vinnare och Hellström inte har det alls på topp 20.  

 Det finns ett generellt samband mellan högt användande av verbet vara, och tendenser till 

ett generellt samband mellan sparsamt användande av pronomenet du, och bättre text. Det finns ett 

generellt samband mellan ämnen som tid, liv, stad och kärlek, samt sparsamt användande av 

adjektiven underbar och sann, och bättre text.  

 

Sammanfattning: De bästa texterna har längre meningar, fler och längre ord, högre 

lässvårighetsgrad och ordvariation. Deras tematik kretsar kring tiden, livet, staden och kärleken. De 

har ett högt användande av verbet vara och ett sparsamt användande av adjektiven underbar och 

sann. Det finns tendenser till att de bästa texterna har högre andel substantiv och sparsamt 

användande av pronomenet du. Dock finns det undantag från i princip alla dessa företeelser då 

enstaka album bryter mot dessa ”regler”. Således finns det ingen mall för hur en text ska skrivas för 

att bli bra/bäst eller vinna priser, men nämnda element torde vara fördelaktiga.  

 För övrigt är det intressant att notera att det i Schmidtkes (2013) artikel visar sig att Bob 

Dylans två mest frekvent använda substantiv är love och time, vilka är de enda substantiven på den 

presenterade listan med mest frekventa (här ickelemmatiserade) orden ur samtliga ordklasser. Detta 

går i linje med mina fynd.  

 Nog hade det varit intressant att jämföra Vinnare och Hellström mot en korpus av samtliga 

svenska pop/rockalbum på listorna under 2000-talet. Men så länge denna inte existerar får vi nöja 

oss med relevanta referenskorpusar.  

 Slutligen låter jag det fortfarande vara osagt huruvida ”bara ett ord kan sätta eld på en skog” 

eller inte. Dock verkar vissa ord, och därmed viss tematik, brinna lite starkare än andra.  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