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Abstract 

Denna uppsats handlar om relationen mellan startposition och topplaceringar. Syftet handlar 

om att analysera jurygruppernas poängfördelning, för att se om de har följt ett visst 

beteendemönster för att bestämma bidragens poäng i Melodifestivalen. Jag använder både 

kvantitativ studie och musikanalys i detta arbete.  

I den kvantitativa studien fokuserar jag främst på tabeller där tävlingarna hade 8, 10 och 12 

bidrag i startfältet. Jag har gjort en uppdelning av Melodifestivalen, som består av den 

”gamla” och den ”nya” Melodifestivalen. Den här uppdelningen går främst ut på hur 

röstningen har sett ut under Melodifestivalens alla år. Tävlingarna från 1959 till 1998, med 

undantag för 1962 och 1993, avgjordes med hjälp av juryrösterna. Och tävlingarna 1999 till 

idag avgjordes/avgörs med både jury- och telefonröster. Eftersom det är endast juryarbetet 

som ligger i fokus, exkluderades alla tävlingar som inte valde ut sina vinnare enbart med hjälp 

utav jurygrupper. Därmed utgår den kvantitativa studien från resultaten hos den ”gamla” 

Melodifestivalen. 

I den musikanalytiska delen av uppsatsen används Björn Skifs ”Det Blir Alltid Värre Framåt 

Natten” som forskningsobjekt, och sedan jämförs resultatet från analysen med de resterande 

bidragen i startfältet. Resultatet av denna uppsats visar att det finns bevis för att juryn har följt 

ett beteendemönster, men den visar också belägg för det motsatta. 

Sammanfattningsvis argumenterar jag i uppsatsen att det finns en möjlighet att jurygrupper 

har följt ett beteendemönster vid deras bedömande av bidrag.  
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Förord 

När vi skulle tänka ut olika frågeställningar till våra uppsatser, tänkte jag genast på 

gymnasietiden då vi skulle ha redovisningar om olika ämnen. En av mina klasskamrater 

redovisade vid ett tillfälle att människan har ett beteendemönster som vi följer omedvetet. Om 

vi tar tio personer, och får de att gå in i ett rum. Ställer dem i den ordningen de kom in och 

sedan skickar ut dem efter några sekunder senare. Vilka av de här personerna skulle vi 

komma ihåg? Såvida det inte fanns något utmärkande hos personerna, skulle vi komma ihåg 

den första och den sista personen.  

Hon lade till att det här var vanligt förekommande för tävlingar som Melodifestivalen. Vid det 

tillfället såg jag ingen koppling i hennes påstående. Men när jag skulle tänka på 

frågeställningar, var detta det första som jag tänkte på. Tänk om vissa perceptionsmönster kan 

ha varit avgörande för vissa beslut i Melodifestivalen? Med det i tankarna beslöt jag mig för 

att använda det till uppsatsen. Det är tack vare henne som jag kunde genomföra den här 

uppsatsen och testa hypotesen.  

Jag vill också tacka min handledare Lars Berglund för de råd han har gett mig under 

lektionerna och under våra samtal. Jag vill tacka mina universitetskamrater Amandus 

Lindblad, Simon Thor och Johan Åberg för att de gav mig råd under lektionerna för hur jag 

kunde förbättra uppsatsen. Och dessutom vill jag rikta ett riktigt stort tack till Jan Johansson 

som har tagit fram tabellerna och räknat ut sannolikheten för alla startpositioner. Utan er hade 

inte det här varit möjligt!   
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Inledning 

Melodifestivalen är en musiktävling som från starten 1958 till idag har utvecklat sig till en av 

TV-Sveriges främsta underhållningsprogram, och en av Europas största uttagningstävlingar 

till Eurovision Song Contest. Trots att SVT och SR valde ut och skickade bidrag till 1958 års 

Eurovision Song Contest, anordnades den allra första stora tävlingen 1959.1 Och tävlingen har 

efter denna start anordnats varje år - förutom vid tre tillfällen på grund av bland annat 

artiststrejk och dålig ekonomi.2 Men hur kommer det sig att tävlingen har utvecklat sig till det 

underhållningsprogram det är idag? Varför är den framgångsrik? Det finns många olika 

anledningar till att Melodifestivalen har blivit framgångsrik, men främst är det två viktiga och 

starka grundpelare som gör att tävlingen blir mer spännande och originellt. Dessa pelare är 

musiken och röstningen. 

Grundpelare 1: Musiken 

Melodifestivalen måste ha musik, eftersom det är en musiktävling. Om tävlingens fokus var 

exempelvis inriktad på artisten, då hade denna tävling varit en talangtävling som till exempel 

Idol. Artisten är självfallet viktig, men det är inte hen som är det viktigaste i Melodifestivalen. 

Artisten är en del av musiken, och måste bedömas i relation till musiken. Utan de nyskrivna 

låtarna i Melodifestivalen, är detta ingen Melodifestival.  

Vilken typ av musik förkommer då i denna tävling? Schlager kan enklast beskriva musiken. 

Schlager är en hit som slår, och i nutiden har ordet schlager också blivit synonymt med de 

låtar som deltar i tävlingen, eftersom många av dessa bidrag blir hits efter deras medverkan.3 

Musikstilen på schlagerlåtarna kan varieras från bidrag till bidrag, men det märks att vissa av 

stilarna har olika storhetsperioder. Bland annat kan det sägas att den så kallade rockschlagern 

var vanligt förekommande vid mitten av 70-talet.4 

Då vet vi lite om musiken, men hur bedöms bidragen? Detta leder in oss till den andra 

grundpelaren, röstningen.  

                                                           
1 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s.12 och 16 
2 Ibid, s.48, 82 och 120 
3 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/schlager. 2015-11-18. 
4 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s.47. 
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Grundpelare 2: Röstningen 

Röstmomentet är det som gör att Melodifestivalen blir spännande. Efter att alla bidragen har 

framförts, börjar jurygrupperna diskutera bidragens värde. När de har diskuterat färdigt 

presenterar grupperna poängen muntligt till allmänheten. 

I dagens tävlingar är det en internationell jury som hjälper till att dela ut poängen. Fram till 

2009 delades de ut av endast olika jurygrupper från olika svenska städer.5 I de ”nya” 

Melodifestivalerna är det också vanligt att telefonrösterna får en större roll i tävlingen, medan 

i de ”gamla” Melodifestivalerna har arrangörerna låtit juryröstningen stå för avgörandet av 

tävlingen. Och det är juryröstningen hos den ”gamla” Melodifestivalen som jag lägger fokus 

på i uppsatsen. 

Hypotes och Frågeställningar 

Min hypotes går ut på att jurygrupperna har följt ett visst beteendemönster när de värderade 

bidragen. Efter att alla bidragen har framförts, kommer juryn ihåg det första och/eller det sista 

bidraget bäst. Därmed får dessa bidrag höga poäng och en bra placering. Med andra ord kan 

det sägas att de bidrag som startar först och/eller sist, har en stor chans att hamna bland de tre 

bästa eller eventuellt vinna Melodifestivalen. Detta sätts på prov i analysdelen av uppsatsen. 

Juryns uppgift är att bedöma bidragen rättmätigt, men finns det en möjlighet att de har blivit 

påverkade av ett beteendemönster?  

Uppsatsen är uppdelat i två delar. Den ena delen handlar om att undersöka hur stor chans ett 

bidrag i Melodifestivalen kan få en bra placering, beroende på om bidraget startar först eller 

sist. För att göra detta tas tabeller och statistik fram, som ska visa hur juryledamöterna har 

placerat bidragen från 1959 till 1998.  

Den andra delen av uppsatsen handlar om att undersöka möjligheten om ett bidrag, som 

startade först eller sist, kan vinna Melodifestivalen utan att utmärka sig från de andra 

tävlingsbidragen i texten, musiken och framträdandet. Med utmärkande menas i det här fallet 

att bidraget skiljer sig i den utsträckningen av att låten hade någonting som inget annat bidrag 

hade. För att ta reda på det, kommer jag först att göra en musikanalys av Björn Skifs ”Det blir 

alltid värre framåt natten”. Jag kommer senare att jämföra likheter och skillnader mellan låten 

och de andra tävlingsbidragen från samma tävlingsår, 1978.  

 

                                                           
5 http://www.svt.se/melodifestivalen/om-melodifestivalen/melodifestivalen-2010. 2015-11-18. 
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Forskningsläge 

Mycket av det material som finns gällande Melodifestivalen och dess statistik finns främst i 

icke-vetenskaplig litteratur. Det har förekommit forskning kring Melodifestivalen i diverse 

uppsatser – totalt 10 stycken. Mycket av den forskningen handlar bland annat om hur media 

kan ha påverkat resultatet och om vilka olika orättvisor som finns med i nutidens 

Melodifestival. Dessa uppsatser och avhandlingar behandlar inte huruvida en startposition kan 

ge en fördel placeringsmässigt. Dessutom fokuserar uppsatserna på den ”nya” 

Melodifestivalen (främst 2004-2012). Dessa uppsatser är mindre intressanta i denna uppsats. 

Exempelvis kandidatuppsatsen ”Favoriter och Förlorare: En studie i hur rapporteringen av 

Melodifestivalen 2007 såg ut på Aftonbladet.se” skriver Malin Sahl om hur stor påverkan 

media – Aftonbladet i det här fallet – har haft för resultatet i Melodifestivalen 2007. Hon 

kommer fram till att ju mer ett bidrag lyfts fram positivt i media, desto större chans kan 

läsaren bli påverkad av den mediala bilden hos låten. På detta sätt kan media påverka 

resultatet i Melodifestivalen. 

Det finns en tidigare avhandling om Melodifestivalen som heter En liten sång som alla andra: 

Melodifestivalen 1959-1983 och är skriven av Alf Björnberg. Den här avhandlingen handlar 

om hur Melodifestivalens musik och texter har utvecklat sig i stil och kontext under perioden 

1959-1983. Inte heller denna avhandling behandlar frågan om huruvida en bra startposition 

kan ge en bra placering. Men avhandlingen är användbar när musikanalysen ska genomföras. 

I litteraturen redogör Björnberg för olika analysmetoder han använde för att analysera 

musiken och texterna. Vissa delar av de här metoderna kommer jag att använda i analysen. 

I huvudkapitlet Melodifestivalen: Tävlingen finns dessutom historisk information om 

tävlingens och jurygruppernas bakgrund. Denna information tillsammans med informationen 

från den icke-vetenskapliga litteraturen Melodifestivalen genom tiderna: De svenska 

uttagningarna och de internationella finalerna kommer att användas i kontextdelen av 

uppsatsen, där bland annat tävlingens och jurygruppernas bakgrund förklaras.  
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Boken Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de internationella 

finalerna, av Leif Thorsson och Martin Verhage, kommer att användas genom hela uppsatsen. 

Den presenterar, liksom i första huvuddelen hos En liten sång som alla andra: 

Melodifestivalen 1959-1983, viktiga historiska fakta som blir nödvändiga att använda när det 

ska berättas om jurygruppernas bakgrund.  

Dessutom innehåller den viktig statistik över slutresultat och olika jurygruppers 

poängutdelning från alla Melodifestivals år från 1959 till 2006. Statistiken ska användas för 

uträkning av sannolikheten att en låt som till exempel startar sist kan ta en bra placering.  

Metod 

Det är två metoder som används i denna uppsats. Den ena är en uträkning, som tagits fram 

med hjälp utav sannolikhetsprincipen. Och den andra är en analys av ett enskilt bidrag, som 

jämförs med andra bidrag. 

Sannolikhetsprincipen 

Sannolikhetsprincipen används i statistiken för att framställa ett resultat som förklarar om min 

hypotes håller eller inte. Vid min bedömning av resultatet har jag utgått från låtar som hamnat 

bland topp tre, och kopplat det i relation till startpositionerna. Ju fler bidrag som hamnat topp 

tre, desto större procent får startpositionen. Och den startposition som har störst 

procentomfång, har den bästa förutsättningen att få ett bidrag bland de tre bästa. På detta sätt 

ska den visa hur juryn har röstat och om röstningen har en koppling till min hypotes. 

Fallstudie av bidrag och jämförelse 

I slutet av analysdelen kommer jag att utföra en fallstudie av Björn Skifs ”Det blir alltid värre 

framåt natten”. Genom denna tar jag reda på vad som finns i låten, och vilka likheter och 

skillnader den har gemensamt med de andra konkurrenterna vid 1978 års tävling i texten, 

musiken och framträdandet.  

På Framträdandena från Melodifestivalen 1978 finns videoklipp uppladdade på Youtube. 

Dessa videoklipp har observerats för att se vad artisterna/grupperna gjorde på scenen, och 

sedan har resultatet av dessa observationer jämförts med varandra. På detta sätt kan jag få 

fram likheter och skillnader på framträdandena. 
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Två analysmetoder - som jag har förenklat - från Alf Björnbergs avhandling har använts i 

analysen på texterna och musiken. Trots att dessa metoder utgår från hur texten och musiken i 

schlagern har förändrats under perioden 1959-1983, kan dessa också användas i fallstudien 

och jämförelsen.  

Den ena metoden är en textanalys. Där kategoriseras texterna inom olika huvudteman, 

subkategorier och andra diverse småkategorier. För att inte gå för djupt in i texterna, har jag 

valt att endast fokusera på de olika huvudtemana och subkategorierna. Om exempelvis 

könsroller och textmodus inkluderades i jämförelsen, skulle detta inte tillföra lika mycket 

information till uppsatsen. Genom att endast fokusera på huvudtema och dess subkategorier, 

kan jag hitta texternas likheter och skillnader.  

Den andra metoden är en musikanalys. Den utgår från ett analysschema som är uppdelat i sju 

delar (Form, Melodik, Rytmik, Harmonik, Instrumentation/Instrumentklang, Arrangemang 

och Ljudteknik). I denna analys kommer tre av dessa delar användas - form, melodik och 

harmonik. 

Sångerskan Vicki Benckert sa vid Melodifestivalens galashow Alla Tiders Melodifestival från 

2005, att ”en riktig schlagerhit är en låt som man kan sjunga med i”.6  Detta kan också 

kopplas till en vinnarmelodi. Om ett bidrag ska vara en rättmätig vinnare av tävlingen måste 

den ha en melodi som nästan alla kan sjunga med i. Därmed är det relevant att analysera 

melodiken. 

När det gäller formen och harmoniken, kan det finnas mönster i jämförelsen som är 

intressanta att ta med i uppsatsen. Exempelvis kan forskningsobjektet ha en form bestående av 

A-B-A, som liknar fem andra låtars form från Melodifestivalen 1978. Eller så har 

forskningsobjektet en massa tonartsfrämmande ackord, som gör att den skiljer sig från de 

andra.  

För att arbetet med uppsatsen inte ska vara för stort, har jag valt att göra en avgränsning. Om 

alla delar togs in i analysen, skulle denna information tillföra mycket för att få fram en 

slutdiskussion.  

                                                           
6http://www.oppetarkiv.se/video/1358873/alla-tiders-melodifestival. 2015-07-07. 
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Eftersom musikanalysen utgår främst från hur en vinnarlåt skiljer sig från de resterande 

bidragen från samma tävlingsår, vilket är för lite om det ska räknas som en heltäckande 

analys, är denna analysdel bara ett exempel.  

Disposition 

Först går jag igenom den historiska bakgrunden om hur tävlingen och juryarbetet har sett ut. 

Detta för att få en inblick i hur tävlingen var anordnad i den ”gamla” Melodifestivalen, men 

framförallt se hur arbetet i juryn har varit. Hela Melodifestivalens bakgrund delas upp i tre 

delkapitel. Hos varje delkapitel beskrivs tävlingsupplägg, röstfördelning och juryarbete. Efter 

detta kommer perceptionsteorin att förklaras, och hur denna teori kan förknippas med 

Melodifestivalen.  

Sedan analyseras slutresultaten och startpositionerna med hjälp av tabeller och statistik. 

Därefter analyseras musiken från en vinnarlåt, Björn Skifs ”Det blir alltid värre framåt 

natten”. Och resultatet av detta kommer att jämföras med de resterande bidragen från 

Melodifestivalen 1978. Till sist kommer en slutdiskussion, där jag diskuterar vad analysen 

visar och varför den visar på detta sätt.
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Melodifestivalens Bakgrund 

Tävlingarna har förändrats från år till år, i både tävlingsformat och juryns poängutdelning. 

Detta har handlat om att dels hitta ett format som passade tävlingen, och dels ett 

värderingssätt som juryn kunde använda sig av vid deras bedömning av bidragen. Därmed 

kommer jag i detta kapitel att inledningsvis beskriva hur tävlingsformatet har sett ut, och gå 

vidare in på juryn och röstningen. I sista delen av kapitlet kommer perceptionsteorin, en teori 

inom psykologin där den utgår från att personer följer ett visst beteendemönster, att förklaras.  

Tävlingen 

Melodifestivalen började med sina tävlingar 1959, detta trots att själva urvalsprocessen till 

Eurovision Song Contest började 1958 för Sveriges del. Vid det tillfället kallades tävlingen 

Säg det med musik: Stora schlagertävlingen. Urvalsprocessen gick ut på att Sveriges Radio 

valde ut sexton olika melodier av de bidrag som hade skickats in, parade bidragen två och två, 

och sedan radiosände de åtta semifinaler där lyssnarna fick bestämma via vykortsröstning 

vilka som skulle bli vinnarna av semifinalerna.  

Detta var från början tänkt att vara en intern svensk tävling. Men samtidigt som tävlingen 

pågick, beslutade TV-underhållningen att tävlingens final skulle TV-sändas. Dessutom skulle 

vinnaren av den här tävlingen representera Sverige i Eurovision Song Contest som hölls i 

Cannes, Frankrike. 7 

SR och SVT beslutade tillsammans att tävlingen skulle avgöras med hjälp av en tävlingsjury 

som via omröstning skulle utse en vinnare i tävlingen. Hur de delade ut poängen och vilka 

som fick ingå i juryn kommer att behandlas senare i uppsatsen. 

Tävlingen har efter denna start utvecklats på många olika plan. Dels har musiken och 

framträdandena utvecklats, dels tävlingsupplägget. När det gäller det förstnämnda har bland 

annat koreografin förändrats från att vara stillastående sång till mer rörliga, och kanske till 

och med avancerade, dansrörelser.  

  

                                                           
7 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s.16. 
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Det första tydliga exemplet, som jag kunde hitta i en TV-inspelning, där en artist använder sig 

av en rörlig koreografi i sitt bidrag är Claes-Göran Hederström när han uppträdde med 

bidraget ”Det börjar verka kärlek banne mig” 1968. Där går han på stället samtidigt som han 

knäpper med fingrarna under hela låten.8  

Musiken har i sin tur förändrats från bland annat 60-talets jazz, dansmusik och amerikanska 

schlagers, som exempelvis jazzlåten ”När min vän” från 1962, till 90-talets pop-, rock- och 

balladmusik, som till exempel poplåten ”Fångad av en stormvind” från 1991.9  

När det gäller tävlingsformatet har också denna förändrats med åren. Bland annat har antalet 

bidrag i finalen varierats. Finalbidragen vid tävlingarna från 1959 till 1998 var som lägst fyra 

bidrag i antalet, och som högst 12 bidrag. 1966 var första gången som SVT och SR hade 10 

bidrag i finalen, och detta antal är det mest använda tävlingsformatet i musiktävlingen.10  

Innan Melodifestivalen fick sitt namn, har namnet på tävlingen varierats under perioden 1959-

1967. Bland annat, som det nämndes i inledningen av delkapitlet, hette den första tävlingen 

Säg det med musik: Stora schlagertävlingen. Det var inte förrän 1967 som ”Melodifestivalen” 

användes som officiell benämning på tävlingen.11 

Från början var det endast Stockholm som skötte Melodifestivalen, främst genom att 

arrangera tävlingarna på konsertscenen i Cirkus. Men i senare år har även Göteborg och 

Malmö tagit del av tävlingen. 1975 var första gången då en annan stad arrangerade 

Melodifestivalen, nämligen Göteborg. Hela tävlingen TV-sändes då i Göteborgs Radio- och 

TV-hus.12 

  

                                                           
8 Melodifestivalen 50 år: Vinnarna (2005). [Video], Sveriges Television och Panvision. 2015-04-09. 
9 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s.150. 
10 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 24, 43, 59, 190-193, 196-199 och 259. 
11 Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983, s. 12 
12 Thorsson och Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de internationella 
finalerna, s. 113. 
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Juryn & Röstningen 

Det mesta av den här informationen som nämndes i underkapitlet ”Tävlingen” är generell 

information som många vet om när det gäller Melodifestivalen. Speciellt gäller det dem som 

verkligen är insatta i tävlingen och tittar hängivet på tävlingen varje år. Men det har inte 

funnits någon tydlig information om hur juryns arbete har sett ut från starten till nu idag. I det 

här underkapitlet kommer jag att gå närmare in på hur juryn har sett ut och hur röstningen har 

gått till under den ”gamla” Melodifestivalen. 

Under perioden mellan 1959 till 1973 bestod jurygrupperna mestadels av det som Alf 

Björnberg kallade ”musikexperter”.13 Även om det fanns ”lekmän” som deltog i juryn 

tillsammans med ”experterna” vid fem av tävlingarna, var det ganska klart att SVT och SR 

förlitade sig främst på ”musikexperterna” för att välja ut vinnarbidraget under den här 

perioden.14 Men vilka var det då som SVT och SR betraktade som ”experter”?  

Att döma av det inledande kapitlet från Björnbergs avhandling En Liten Sång Som Alla 

Andra: Melodifestivalen 1959-1983, framgår det inte tydligt vad en ”musikexpert” var för typ 

av person i dessa sammanhang. Vilka som benämdes ”expert” hade under den här tiden 

varierats i tävlingen. Vid till exempel 1963 års tävling var bland annat diverse 

musikadministratörer och musikjournalister inom populärmusikbranschen dessa experter. Och 

vid 1967 och 1969 års tävlingar, bestod ”expertjuryn” utav populärmusiker, SR-anställda, 

journalister och musiklärare.15 

Vad innebar detta? Trots att populärmusiker och musiklärare förväntades ha en 

grundläggande kunskap om musik, eftersom detta ingick i deras respektive yrke, var inte 

fackkunskapen om musiken nödvändig. Med tanke på att SVT och SR också valde in diverse 

journalister och SR-anställda i expertjuryn, räckte det med att vara exempelvis programledare 

i ett radioprogram för att anses som en ”expert”.16 

  

                                                           
13 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987,  s. 27. 
14 Ibid, s. 27. 
15 Ibid, s. 27-30. 
16 Ibid, s. 27-28. 
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Utformningen av jurygrupperna och fördelningen av poängen har varierat från år till år. Från 

1959 till 1960 bestod dessa grupper av fyra juryområden (Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Luleå). Varje jurygrupp var uppdelad på tre personer, och varje jurymedlem fick då under de 

här åren ge ut 1 till 10 poäng till varje bidrag. Det bidrag som hade fått flest poäng fick 

representera Sverige i Eurovision Song Contest. Samma procedur användes även i 1961 års 

tävling, med skillnaden att Umeå ersatte Luleå som ett av de fyra juryområdena. 17 

Efter tre år valde SVT och SR att ta bort juryn helt vid 1962 års tävling. TV-underhållningen 

lät istället TV-tittarna och radiolyssnarna avgöra tävlingen via vykortsröster.18 Denna 

urvalsprocess var dock kortvarig och redan året därpå, 1963, var juryn tillbaka igen. Den här 

gången bestämde sig SVT för att ha en så kallad ”expertjury”, som bestod av tolv personer. 

Dessa var viktiga människor inom bland annat TV, radio och tidningar. Till skillnad från de 

tre första åren, 1959 till 1961, presenterades de tre topplaceringarna muntligt istället för att ha 

en poängutdelning.19 

1964 var det ingen Melodifestival på grund av en artiststrejk i Sverige, men tävlingen var 

tillbaka året efter, 1965. Och från 1965 till 1967 återanvändes juryområdena. Denna gång 

bestod dessa av elva juryområden. Bland annat inkluderades originalområdena Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Luleå och Umeå. Dessa jurygrupper hade bara nio poäng att dela ut. De 

här poängen kunde delas ut på tre olika sätt. Antingen belönade jurygrupperna tre av bidragen 

med ett, tre och fem poäng, de belönade två av bidragen med tre och sex poäng, eller så kunde 

de belöna ett av bidragen med totalsumman nio poäng.20 

Vid 1968 och 1969 års tävling behöll Melodifestivalen juryområdena men röstningsformatet 

ändrades. Varje jurymedlem hade endast en poäng till sitt förfogande som de delade ut till ett 

av bidragen.  

  

                                                           
17 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 19, 24 och 29. 
18 Ibid, s. 39. 
19 Ibid, s. 43. 
20 Ibid, s. 50, 59 och 65. 
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1969 var ett speciellt år. Detta eftersom två av bidragen, ”Hej clown” med Jan Malmsjö och 

”Judy, min vän” med Tommy Körberg, hamnade på samma antal poäng efter röstningen. En 

skiljeomröstning fick här avgöra vem som skulle vinna tävlingen. Förutsättningen för denna 

röstning var densamma som innan, nämligen att varje jurymedlem hade ett poäng till sitt 

förfogande som de delade ut till ett av bidragen. Efter skiljeröstningen stod det klart att Judy, 

Min Vän med Tommy Körberg blev vinnaren i tävlingen.21 

Efter att EBU hade utsett fyra länder (Spanien, Storbritannien, Holland och Frankrike) som 

segrare i 1969 års Eurovision Song Contest, beslutade SVT och SR att protestera mot ESC. 

De deltog inte i 1970 års tävling, och därmed blev det ingen Melodifestival detta år.22  

Men redan året efter var Melodifestivalen tillbaka och ännu en gång ändrades 

tävlingsformatet. Först anordnades fem tv-sända semifinaler, där TV-publiken skulle utse 

deras vinnare med hjälp av brev eller vykort.  

Efter detta sändes en stor direktsänd TV-final där en jurypanel bestående av fem personer, 

bland annat en ung Björn Skifs, satte ett till fem poäng på bidragen. Endast tre artister deltog 

detta år. Dessa var Tommy Körberg, Sylvia Vrethammar och Family Four. Men eftersom det 

var Family Four som hade vunnit alla semifinaler, var det redan klart att Family Four skulle 

representera Sverige. ”Vita vidder” utnämndes som vinnarmelodi.23 

Vidare in på 1972 och 1973 års tävling beslöt SVT att återanvända idén om att låta en 

expertjury avgöra Melodifestivalen – det vill säga samma grundidé som användes vid 1963 

års tävling. De bestod av olika musiker och journalister, där bland annat personer som 

musikern Tommy Rander och artisten Svante Thuresson ingick. Till skillnad från 

Melodifestivalen 1963 där expertjuryn muntligt redovisade de tre bästa bidragen, fick var och 

en av juryledamöterna redovisa sina poäng. Tre bidrag belönades med ett, tre och fem 

poäng.24  

  

                                                           
21 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 72 och 79. 
22 Ibid, s. 82. 
23 Ibid, s. 86-87. 
24 Ibid, s. 93 och 98. 
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Jurydistrikten kom tillbaka vid 1974 års tävling och den här gången bestod jurygrupperna av 

femton personer, mellan åldrarna 16-60 år, i varje grupp. Varje jurymedlem hade ett, två och 

tre poäng att fördela ut till sina tre favoriter, vilket gör att varje distriktsjury hade 90 poäng till 

sitt förfogande.  

Som det nämndes tidigare i detta delkapitel bestod de flesta tävlingar av jurymedlemmar som 

var kallade ”musikexperter”. Men efter det att TV-publiken blev ilskna över att fel låt vann 

tävlingen 1973, fick de ”vanliga” svenska medborgarna ett inflytande i juryarbetet till 1974 

års Melodifestival.  Det skulle visa sig sedan att de fick fortsatt förtroende även i framtida 

Melodifestivaler. Detta berodde främst på att de valde ABBAs ”Waterloo” som vinnarmelodi 

i Melodifestivalen 1974, och detta val ledde i sin tur till Sveriges första seger i Eurovision 

Song Contest.25 Med andra ord kan det sägas att det var ett smart drag att använda sig av 

”vanliga” medborgare i juryn. 

Dock gjordes några ändringar till 1975 års Melodifestival. Istället för att SVT och SR skulle 

välja ut femton personer i varje jurygrupp, beslutade de att jurygrupperna skulle bestå av tio 

personer plus en juryordförande som agerade röstavlämnare. Dessutom hade varje 

jurymedlem och juryordförande totalt 5 poäng att fördela till varje bidrag.26  

Efter den stora Eurovision-finalen i Stockholm hade Sveriges Radios ekonomi gått till botten, 

samtidigt som vänsterrörelsen demonstrerade mot det ”kommersiella jippot”. Detta ledde 

också till att demonstrationsrörelsen Tältprojektet och motsvarigheten till Melodifestivalen 

(Alternativfestivalen) skapades.27 På grund av dessa händelser ansåg SVT och SR att 

Melodifestivalen skulle ta en paus från allt tävlande.  

Melodifestivalen var tillbaka igen 1977, och den här gången var SVT och SR angelägna om 

att tävlingen skulle sändas varje år utan någon som helst avbrott. Detta bevisades 1986 då 

arrangörerna beslutade att förflytta tävlingen en månad senare på grund av Palmemordet, 

istället för att ställa in tävlingen det året.  

  

                                                           
25 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 104 och 107. 
26 Ibid, s. 114. 
27 Ibid, s. 120. 
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Från 1977 till 1980, men också under åren 1989 och 1990, började tävlingen att använda sig 

av en tidigare upplaga av vad som skulle bli den nutida juryröstningen. Elva jurydistrikt, som 

har funnits i många av de tidigare tävlingarna, och ett nytt poängsystem där de ger bidragen 

ett till åtta, 10 och 12 poäng. Det här poängsystemet är också samma poängssystem som 

Eurovision Song Contest använde första gången 1975 i Stockholm, och de har använt detta 

system sedan dess.28  

I 1978 års Melodifestival slutade tävlingen på exakt samma sätt som i Melodifestivalen 1969. 

Två bidrag, ”Miss Decibel” Med Lasse Holm, Kikki Danielsson och Wizex och ”Det blir 

alltid värre framåt natten” med Björn Skifs, hamnade på samma antal poäng. Därmed fick en 

skiljeomröstning avgöra tävlingen. Till skillnad från röstningen i 1969 års tävling, var 

poängfördelningen annorlunda. Istället för att varje jurymedlem hade ett poäng till sitt 

förfogande, hade varje jurygrupp endast en poäng att dela ut till endast ett av bidragen. Björn 

vann skiljeröstningen med åtta röster mot tre.29  

Till Melodifestivalen 1981 ändrades tävlingsformatet, från tio bidrag till fem bidrag. Vissa 

förändringar gjordes även i juryns valprocess. Jurydistrikten och antalet jurymedlemmar var 

densamma, men valörerna på poängen var den här gången ett, två, fyra, sex och åtta poäng.30  

Det här poängsystemet skulle även prägla Melodifestivalen under 80- och 90-talet när ett nytt 

tävlingsformat skapades.31 Tävlingsformatet gick ut på att tio bidrag, vid vissa tävlingar tolv 

bidrag, var med i tävlingen. Efter att alla låtar hade spelats upp, var juryns första uppgift att 

välja ut hälften av dessa bidrag. Dessa bidrag deltog sedan i en avgörande finaldel.   

När juryn har presenterat finalbidragen, spelades låtarna upp en gång till. Och när det var klart 

delade juryn ut poängen. Poängfördelningen i tävlingarna med tolv bidrag var annorlunda. 

När det var sex bidrag i finalomgången kunde poängfördelningen vara ett, två, fyra, sex, åtta 

och tio poäng - användes vid 1987 års tävling – eller ett till fyra, sex och åtta poäng – 

användes vid 1988 års tävling.32 

  

                                                           
28 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 124, 130, 136 och 147. 
29 Ibid, s. 130. 
30 Ibid, s. 151. 
31 Ibid, s. 157, 164, 171, 177, 185, 193, 199, 218, 226, 240, 246, 253 och 264.  
32 Ibid, s. 193, 199. 
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Antalet jurymedlemmar varierades under perioden, främst mellan sju och tio personer. Även 

uppdelningen av jurygrupperna varierades. Vid vissa Melodifestivaler använde de sig av den 

traditionella uppdelningen av jurydistrikt, under hela 90-talet bestod uppdelningen enbart av 

jurydistrikt. Och i andra melodifestivaler förekom det en uppdelning i nio åldersgrupper, 

denna uppdelning förekom i tävlingarna 1982, 1984, 1985, 1986 och 1987.33 

Vid 1997 års tävling ändrades tävlingsformatet igen. Den här gången skulle inte tävlingen 

vara tvådelad, utan låtarna skulle spelas upp en gång och sedan skulle juryn välja ut sin 

vinnare. Antalet jurymedlemmar skulle vara sju stycken i varje grupp och poängutdelningen 

var en utvecklad version av poängsystemet, som användes vid 1977-1980, 1989 och 1990 års 

Melodifestival. Istället för att dela ut ett till åtta, tio och tolv poäng till bidragen, var valören 

på poängen ett, två, fyra, sex, åtta, tio och tolv poäng.34  

Det här poängsystemet skulle från och med 1999 års tävling bli det poängsystem som den så 

kallade ”nya” Melodifestivalen användes flitigt.  

  

                                                           
33 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 157, 164, 171, 177, 185, 193, 199, 218, 226, 240, 246, 253 
och 264. 
34 Ibid, s. 259. 
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Intervjuer Om Juryarbeten 

I boken Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de internationella 

finalerna finns det två intervjuer om juryarbetet berättat från två juryordförande. I en av 

intervjuerna beskriver Maritta Selin (Juryordförande och röstavlämnare i Sundsvall 1977-

1981, 1983, 1989-1998) om hur juryarbetet har sett ut innan den stora finalkvällen.  

Hon beskriver i intervjun att det vanligaste som de blivande jurymedlemmarna tar förgivet var 

att bedömningen av bidraget skulle vara något enkelt, men som visade sig vara någonting 

svårt när de kom med i jurygruppen. Jurymedlemmarna får lyssna på bidragen flera gånger 

innan den stora finalen, men trots detta finns det ingen självklarhet i det slutgiltiga valet av 

vinnarmelodin.  

Dessutom nämner hon i intervjun att jurygrupperna har varit närvarande i de tidigare 

Melodifestivalerna när artisterna framförde deras låtar. Om någon av artisterna exempelvis 

glömde bort texten under repetitionerna, kunde det vara spännande för juryn om artisten 

skulle klara av bedriften när det var dags för final.35  

I den andra intervjun beskriver Larz-Thure Ljungdahl (Juryordförande i Norrköping 1968, 

1969, 1974, 1975, 1977-1981, 1983, 1988-1998) att det aldrig hade varit svårt att hitta 

jurymedlemmar. Den enda gången som det blev komplicerat var när en juryledamots fru hade 

blivit mycket sjuk, och då kunde inte han vara med. Därmed fick Larz-Thure kalla in en 

ersättare. 

Vidare i intervjun förklarar Larz-Thure att han brukar tala om för sina jurymedlemmar att det 

är i regel det första intrycket av en melodi som kommer att bestå hos dem. Detta var något 

som inte alla höll med om, enligt honom, men som många ändå kunde relatera till när de 

genomförde arbetet. Trots detta kunde åsikterna gå isär. Han förklarar att även om de under 

eftermiddagen hade en klar uppfattning om bidragen, kunde detta ändras när det blev final. 

Mycket kan påverka juryns bedömning, som till exempel hur artisten framför låten, hur hen är 

klädd, och så vidare.36     

                                                           
35 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 265. 
36 Ibid, s. 139. 
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Perceptionsteorin 

Vad är då perception? Perception är den information som vi tar in med hjälp av våra sinnen. 

Med hjälp av perceptionen får vi en uppfattning om våran omgivning. 37 Till exempel får vi 

reda på ett äpples form och färg genom att titta på det. Om vi använder våra andra sinnen för 

att analysera äpplet, får vi också reda på äpplets smak, lukt, och så vidare.  

Trots att vi tar emot en ständig ström av olika sinnesintryck, innebär det inte att vi 

uppmärksammar allt på en och samma gång. Vi tar endast in en liten del av den 

informationen. Låt oss ta det sinnesintryck som du får just nu som ett exempel. Just nu lägger 

du all din uppmärksamhet på att läsa texten, men du kan också välja att koncentrera dig på 

någonting annat. Exempelvis kanske väljer du att fokusera på orden jag skriver, använder 

synfältets periferi för att se vad som finns runt omkring dig, noterar de olika ljud som finns i 

din närhet, etcetera. Det finns egentligen mycket som vi kan ta in och lägga fokus på. Men 

eftersom vårt medvetna intresse har en begränsad kapacitet, kan vi endast välja vissa saker 

som vi tycker är värt att ta in. Den resterande informationen väljer vi att ta bort.38 

Perceptionsteorin i Melodifestivalen 

På vilket sätt kan detta kopplas till Melodifestivalen? Föreställ er att vi sitter i ett rum. 

Plötsligt öppnas dörren till rummet och in kommer tio personer. De här tio personerna har 

ingenting som utmärker sig speciellt i deras stil, klädsel, och så vidare. Alla ser ungefär 

likadana ut. Efter tio sekunder går de ut ur rummet. Vilka av de här tio personerna kommer vi 

att komma ihåg bäst? Om vi utgår från vad som skrivits gällande vår perception, är det den 

första och den sista personen som vi främst kommer att lägga märke till. Eftersom ingen av 

dem har någonting som skiljer sig från mängden, lägger vi vår fokus på de personer som 

kommer in först och sist i rummet. Därmed kommer vi ihåg de bäst. Samma princip gäller för 

Melodifestivalen. 

För om vi förutsätter oss att alla låtarna inte skiljer sig mycket från varandra vid en 

Melodifestival, och att jurygrupperna har lyssnat på bidragen i den startordning som de 

startar. Då finns det en möjlighet att jurymedlemmarna har främst noterat bara det första 

och/eller det sista bidraget. Och på detta vis får dessa bidrag flest poäng.   

  

                                                           
37 Lars Gunnar Lundh, Henry Montgomery och Yvonne Waern, Kognitiv Psykologi. Lund: 1992. s. 35 
38 Ibid. s.36 
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Men detta är förutsatt om bidragen inte har någonting som utmärker sig på ett speciellt sätt. 

Om vi gör om samma procedur en gång till, fast den här gången har person nummer fyra en 

grön tyrolerhatt och de resterande har inget utmärkande. Vad händer då? Då kommer person 

nummer fyra att skilja sig från de andra med hjälp av sin gröna tyrolerhatt, och därmed blir 

hen mer minnesvärd än de andra personerna. 

Finns det då en möjlighet att många av dessa juryledamöter utgår från detta beteendemönster i 

Melodifestivalen? Det finns en potentiell chans att det är så. Och det är detta som jag kommer 

att ta reda på i undersökningen. 
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Relationen Mellan Topplaceringar Och Startpositioner 

Vi börjar undersökningen med att gå igenom statistiken, och för att ta ut statistiken måste vi 

först ta reda på vad vi vet om Melodifestivalen. Det här är vad som har tagits fram gällande 

Melodifestivalen: 

 Det finns bidrag från 35 olika Melodifestivaler från 1959 till 1998.  

 I de här 35 Melodifestivalerna finns totalt 331 bidrag som har deltagit från 1959 till 

1998. 

 Som mest har Melodifestivalen under dessa år haft 12 startande bidrag. 

 Som minst har Melodifestivalen under dessa år haft 4 startande bidrag. 

Några saker måste noteras innan vi går vidare till tabellerna. Först har Melodifestivalerna 

1962 och 1993 räknats bort i den här uträkningen. Anledningen till detta är att de båda 

tävlingarna inte avgjordes med hjälp av juryröster, som uppsatsen utgår från, utan de 

avgjordes med hjälp utav andra röstmedel (vykorts- och telefonröstning). Därmed är de 

tävlingsresultaten inte relevanta för de tabeller som presenteras i det här kapitlet.  

Tabellerna med 8, 10 och 12 bidrag kommer att användas i denna undersökning. Det finns 

också tabeller för tävlingar som hade 4, 5 och 6 startande bidrag, men dessa kommer inte att 

tas med i undersökningen. Det finns inget problematiskt med dessa tabeller, men eftersom 

uppsatsens hypotes utgår från att ett beteendemönster har haft en påverkan på juryarbetet, blir 

undersökningen inte trovärdigt om tabellerna med färre bidrag inkluderas.  

Med fyra eller fem bidrag kan låtarna memoreras enkelt. Med sex bidrag blir det svårare, men 

kan fortfarande memoreras. Därmed måste min fokus i undersökningen läggas på de tabeller 

som har 8, 10 och 12 startande bidrag. 

Nu när vi har den här informationen kan vi börja räkna ut vilka startpositioner som ger bäst 

resultat.  
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Statistik över startpositioner och placeringar 

 

Startpositioner Antalet 

Starter 

Antalet 

Vinster 

Procent-

omfång 

Antalet  

1:a & 2:a 

placeringar 

Procent-

omfång 

Antalet  

1:a, 2:a & 

3:e 

placeringar 

Procent-

omfång 

1 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

3 1 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

4 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

5 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

6 1 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

7 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

8 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 

 

Startpositioner Antalet 

Starter 

Antalet 

Vinster 

Procent-

omfång 

Antalet  

1:a & 2:a 

Placeringar 

Procent-

omfång 

Antalet 

1:a, 2:a & 3:e 

Placeringar 

Procent-

omfång 

1 25 2 7.1-8.9 4 15.1-16.9 6 23.1-24.9 

2 25 0 0.0 5 19.1-20.9 7 27.1-28.9 

3 25 2 7.1-8.9 3 11.1-12.9 8 31.1-32.9 

4 25 5 19.1-20.9 9 35.1-36.9 13 51.1-52.9 

5 25 3 11.1-12.9 5 19.1-20.9 7 27.1-28.9 

6 25 3 11.1-12.9 6 23.1-24.9 8 31.1-32.9 

7 25 0 0.0 1 3.1-4.9 6 23.1-24.9 

8 25 1 3.1-4.9 3 11.1-12.9 8 31.1-32.9 

9 25 3 11.1-12.9 6 23.1-24.9 6 23.1-24.9 

10 25 6 23.1-24.9 8 31.1-32.9 10 39.1-40.9 
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Startpositioner Antalet 

Startande 

Antalet 

Vinster 

Procent-

omfång 

Antalet  

1:a & 2:a 

placeringar 

Procent-

omfång 

Antalet  

1:a, 2:a & 3:e 

placeringar 

Procent-

omfång 

1 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

3 4 0 0.0 0 0.0 1 24.1-25.9 

4 4 0 0.0 2 49.1-50.9 2 49.1-50.9 

5 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

6 4 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 

7 4 0 0.0 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 

8 4 0 0.0 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 

9 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

10 4 0 0.0 0 0.0 1 24.1-25.9 

11 4 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 1 24.1-25.9 

12 4 2 49.1-50.9 2 49.1-50.9 4 100.0 

Exempel 1. Tabeller indelade i 8, 10 och 12 antalet startande bidrag. På grund av 

avrundningsfel, har jag satt in procentomfånget inom marginalen +/- 0,9 procentenheter. 

Det som visas i tabellerna (Exempel 1) är att de bidrag som startar först har låga 

procentomfång, medan sista startpositionen visar högre procentsiffror. I inledningen av denna 

uppsats förklarade jag att ju större procentomfång en startposition har, desto större chans för 

en bra placering. Eftersom den första startpositionen visar låg procentomfång, innebär detta 

att hypotesen är felaktig på den punkten, om vi enbart fokuserar på vad statistiken säger.  

Men eftersom tabellerna också visar högt procentomfång när det gäller sista startpositionen, 

kan inte hypotesen helt uteslutas. I de tre tabeller som presenteras kan vi tydligt se att sista 

startpositionen har gett en god förutsättning att hamna topp 3. 

Det som är mest intressant när vi studerar tabellen med 10 startande bidrag, som även är det 

vanligaste tävlingsformatet för Melodifestivalen, är att det bidrag som startar fyra i en tävling 

har bäst förutsättning att hamna på en pallplats. Men även om tabellen visar en klar fördel för 

bidrag som startar fyra, kan vi också se att den startposition som ger den näst bästa 

möjligheten för en topplacering är den sista startpositionen – nummer 10 i det här fallet.  
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Att döma av tabellerna, kan den sista startpositionen ge väldigt stor fördel i tävlingen. Med 

det sagt betyder inte det att uppsatsen är färdigskriven. Bara för att statistiken påpekar att det 

kan ge en vinstchans, eller åtminstone en Topp 3-placering, innebär det inte att alla bidrag 

som startat sist har lyckats vinna tävlingen enbart på deras startposition.  

Låt oss ta Melodifestivalen 1983 som ett exempel. Vinnaren av detta års tävling var Carola 

Häggkvists ”Främling”, som startade sist i tävlingen. När tävlingen var avgjord, hade 

”Främling” krossat all motstånd genom att ro hem alla juryns åtta poängare. Var detta en 

slump? Det är inte troligt, med tanke på den stora framgång som ”Främling” fick efter 

tävlingen.  

Enligt Malin Sahls uppsats ”Favoriter och förlorare: En studie i hur rapporteringen av 

Melodifestivalen 2007 såg ut på Aftonbladet.se”, var det bara två gånger som Aftonbladets 

läsare ansåg att rätt låt vann tävlingen. Det var 1974, då ABBA vann med ”Waterloo”, och 

1983, då Carola vann med ”Främling”.39  

När Melodifestivalen firade Eurovision Song Contests 50 års jubileum, fick svenska folket 

chansen att rösta fram den populäraste Melodifestivalslåten genom tiderna – mellan 1958 till 

2005. Vid en stor galashow som kallades ”Alla Tiders Melodifestival”, utnämndes ”Främling” 

som den andra mest populära Melodifestivalslåt genom tiderna, bakom den segrande 

”Waterloo”.40  

Anledningen till denna framgång, speciellt den senare framgången, kan ha berott på låtens 

merit av att vinna Melodifestivalen och/eller bra marknadsföring av skivbolaget. Men faktum 

kvarstår ändå att juryn och en stor del av Svenska folket ansåg båda att det var rätt låt som 

vann tävlingen det året. 

  

                                                           
39 Malin Sahl, ”Favoriter och förlorare: En studie i hur rapporteringen av Melodifestivalen 2007 såg ut på 
Aftonbladet.se”, 2007, s. 9. 
40 http://www.oppetarkiv.se/video/1358873/alla-tiders-melodifestival. 2015-07-07. 
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Fallstudie av Melodifestivalslåt 

För att ta reda på möjligheten av beteendemönstrets påverkan på juryn, måste olika kriterier 

uppfyllas gällande forskningsobjektet. Dessa kriterier består främst av två punkter: 

1. Låten som ska analyseras måste vara ett bidrag som startade sist i dess respektive 

tävlingsår. 

2. Den ska inte vara ansedd som rättmätig vinnare enligt Aftonbladets läsare (och den 

resterande delen av svenska folket). 

Med dessa kriterier i åtanke, valde jag att göra en fallstudie i Björn Skifs bidrag från 1978, 

”Det blir alltid värre framåt natten”. Den fyller kriterierna 1 och 2, eftersom den startade sist 

och Aftonbladets läsare ansåg att ”Miss Decibel” med Kicki Danielsson, Lasse Holm och 

Wizex var det bästa bidraget.41  

Vicki Benckert sa vid Melodifestivalens galashow från 2005 Alla Tiders Melodifestival, att 

”en riktig schlagerhit är en låt som man kan sjunga med i”.42 Detta kan också kopplas till en 

vinnarmelodi. Om ett bidrag ska vara en rättmätig vinnare av tävlingen måste den ha en 

melodi som nästan alla kan sjunga med i.  

Om vi endast lyssnar igenom låtarna utan att analysera dem, är ”Miss Decibels” melodi 

mycket lättare att följa med i än hos ”Det blir alltid värre framåt natten”. Även fast Björn 

Skifs sjunger med en kraftfull sång på refrängen som gör det hela mer intressant, är det svårt 

att inte nynna med på Kickis, Lasses och Wizex bidrag. 

Med det sagt innebär det inte att ”Det blir alltid värre framåt natten” är på något sätt dålig, 

men med intressanta låtar som exempelvis den stora favoriten, ”Miss Decibel”, finns det vissa 

frågetecken till varför just Björn Skifs bidrag vann detta års tävling. Varför blev den just 

vinnaren? Hur tänkte juryn vid deras bedömningar?  

För att göra detta kommer jag först inleda med att visa vad som finns i forskningsobjektet, och 

sedan jämförs resultatet med de andra bidragen från 1978. 

  

                                                           
41 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article14317172.ab. 2015-07-20 
42 http://www.oppetarkiv.se/video/1358873/alla-tiders-melodifestival. 2015-07-20. 
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Björn Skifs – Det Blir Alltid Värre Framåt Natten 

Texten 

I Alf Björnbergs avhandling En Liten Sång Som Alla Andra: Melodifestivalen 1959-1983, 

förklara han den analysmetod han använt sig av för att analysera texterna från 

Melodifestivalen 1959 till 1983. Denna analysmetod går ut på att texterna delas upp i olika 

kategorier. Först delas dessa upp i Huvudtematik (Kärlek, Vardagsliv, etcetera), sedan delas 

dessa kategorier upp i subkategorier, sen delas de upp i andra indelningar, etcetera.43  

För att analysen ska ta del av likheter och skillnader mellan ”Det blir alltid värre framåt 

natten” och de resterande bidragen från 1978, kommer fokusen främst att läggas på 

huvudtematikens uppdelningar och dess subkategorier. Eftersom det är just där dessa likheter 

och skillnader finns.  

Det finns tio olika kategorier inom huvudtematik och en av dessa kategorier är ”kärlek”. I 

denna kategori ska texter som ”behandlar kärlek mellan två människor eller flera människor” 

finnas. 

Ur den här kategorin finns det sex olika subkategorier. Enligt Alf Björnbergs avhandling, är 

dessa subkategorier: 

 Drömmar/Längtan: Texter som uttrycker längtan efter en kärleksrelation samt 

eventuellt också planer för hur en sådan ska komma till stånd. 

 Förälskelse/Uppvaktning: Framställningen av det första stadiet i ett parförhållande, 

eventuellt i form av ett anbud till den tilltänkte partnern. 

 Lyckligt Förhållande: Framställning av en harmonisk kärleksrelation utan 

komplikationer. 

 Kärleksproblem/Separation: Texter som beskriver störningar i ett parförhållande, 

såsom exempelvis rivalitet, tillfällig skilsmässa eller definitiv separation. 

 Ensamhet/Tillbakablick: Texter som uttrycker sorg över ensamheten efter ett 

avslutat kärleksförhållande, eventuellt kombinerad med en vädjan till den förre 

partnern att återuppta relationen eller planer för en ny relation. 

 Övrig Kärlekstematik: Texter som tematiserar kärlek mellan människor men faller 

utanför ovanstående kategorier. 

                                                           
43 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s. 160-161. 
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De resterande kategorierna kommer att tas upp senare i uppsatsen när jämförelsen ska 

presenteras.  

Efter att ha gått igenom hela texten, är det klart att textens huvudtematik handlar om ”kärlek”, 

och den behandlar ”ensamhet/tillbakablick”. Detta eftersom låten handlar om en man som 

avslutat en kärleksrelation. Den här mannen beskriver för lyssnaren att på dagarna och 

kvällarna verkade allting vara normalt för honom. Han kände att allting var bra och han kunde 

göra vad han ville som exempelvis ”sticka ut och ta en öl” och ”dansa med någon flicka”.44 

Han kunde leva sitt liv. Men när natten kommer, visas en annan sida hos honom. Han ligger 

vaken på nätterna med tankar om personen och den tid de var tillsammans. Han känner sig 

ångerfull och ensam. 

Musiken 

I Alf Björnbergs avhandling finns ett analysschema på hur melodifestivalsmusiken kan 

analyseras. Detta schema består av sju delar: 

 Form: Vilken sorts form har låtarna? Exempel på form är A-A-B-A1-formen 

 Melodik: Hur ser melodin ut i bidragen? 

 Rytmik: Vilken taktart går musiken i? 

 Harmonik: Vilka ackord används i musikens uppbyggnad? 

 Instrumentation/Instrumentklang: Vilka instrument används vid framförandet av 

låtarna? 

 Arrangemang: Hur har de arrangerat bidragen? 

 Ljudteknik: Vilka ljudeffekter används när artisterna/grupperna framför bidragen? 

I denna del av analysen kommer jag att använda mig av tre delar från Alf Björnbergs 

analysschema (Form, Melodik och Harmonik).  

Eftersom målet i den här analysen handlar om att ta reda på vad ”Det blir alltid värre framåt 

natten” består av och att finna likheter och skillnader med dess konkurrenter från 1978, känns 

det inte relevant att använda alla delarna hos Björnbergs analysmetoder för att få fram det 

resultat som analysen söker. Det blir för mycket oviktig information om annat än det analysen 

försöker att finna svar på. Därför kommer jag främst att fokusera på endast dessa tre delar. 

 

                                                           
44 http://4lyrics.eu/esc/1978/bjorn-skifs-det-blir-alltid-varre-framat-natten/. 2015-07-17. 
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Under genomförandet av analysen, har detta tagits fram om Björn Skifs bidrag: 

 Tonarten är i F-dur. 

 Den har ett tempo som slår 80 BPM (Fjärdedelsnot). 

 Låtens längd är 2:49 i liveversionen. 

 De instrument som användes i det här bidraget var en sång, två pianon, två elgitarrer, 

en elbas, ett trumset, åtta violiner, två violor, två violoncellos, ett klockspel och en 

tamburin. 

Denna information kommer inte att användas vid jämförelsen senare. Tonarten kommer att 

fungera som en bra grund när framförallt harmoniken ska analyseras.  

När det gäller låtens form, ser den ut på följande vis: Intro - A (Vers) - A - B (Refräng) - 

Mellanspel 1 (Intro) - A - A - B - Mellanspel 2 (Instrumentalt Solo, Elgitarr) - B - B1. Den 

sista refrängen blir som ett kort outro i den här låten. 

Det som kännetecknar melodin i låten är att den inte går stegvis uppåt eller neråt i F-durs 

tonskala, utan den rör sig språngvis främst mellan de olika ackordens toner. Med andra ord 

om exempelvis ett F-dur spelas, då används främst F-durs treklang (tonerna F, A och C) som 

huvudsakliga toner i melodin, vilket gör att det uppstår olika språngvisa rörelser mellan 

tonerna i låten.  

Detsamma gäller vid byte till ett annat ackord. Då används främst tonerna från denna ackords 

treklang som toner till melodin. Detta kan vi se tydligast i Introt, men detta kan också ses i 

början av versen samt i stora delar av refrängen (se Exempel 2 på sida 31).  

En annan sak som kännetecknar melodin är appoggiaturorna som finns i versen och refrängen. 

Appoggiatura är en musikterm som betyder att en ton sätts in som en dissonans i förhållande 

till det underliggande ackordet, och som senare upplöses till en ackordsegen ton.45 Denna 

melodi visar två olika appoggiaturor (se Exempel 2).  

I versen finns förberedda dissonanser, medan i refrängen finns oförberedda appoggiaturor. 

Det finns ingen ton som sätts in för att förbereda dessa. Dessa dissonanser kommer utan 

förvarning. De oförberedda appoggiaturorna ger en mer känslosamhet i melodin, vilket också 

märks när Björn Skifs framför låten. Efter den kraftfulla sången i inledningen av refrängen, 

blir sången mjukare och mer ledsamt.  

                                                           
45 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/appoggiatura. 2015-11-19. 
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Exempel 2. Noter på intro-, vers- och refrängdelen från Björn Skifs bidrag Det Blir Alltid 

Värre Framåt Natten. Noter på versdelen kommer från Alf Björnbergs 

avhandling.46Förberedda appoggiaturor markeras med fyrkanter, och oförberedda 

appoggiaturor markeras med cirklar.  

När det gällde harmoniken, ansåg Björnberg att en funktionsanalys inte var något att ha i hans 

avhandling. Anledningen till detta var att många av Melodifestivalens låtar hade ackordföljder 

som kunde ge ”ett mångtydigt resultat eller en missvisande bild av den harmoniska syntaxen” 

om funktionsanalysen användes.47  

Men eftersom forskningsobjektet i den här uppsatsen kommer senare att jämföras med de 

resterande bidragen från 1978, blir funktionsanalysen, tillsammans med ackordanalysen, 

användbar. Genom ackorden och deras funktioner kommer likheter och skillnader mellan 

bidragen att finnas. 

  

                                                           
46 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s. 108. 
47 Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983, s. 60. 
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Enligt ackord- och funktionsanalysen, finns det två ackord som är tonartsfrämmande i F-dur. 

Den ena är ett C#dim-ackord (ofullständig mellandominant) som finns i versdelen, och den 

andra är ett D7-ackord (mellandominant med en septima) som dyker upp två gånger i 

refrängen. Förutom det innehåller låten mycket septimackord, som präglar genom stora delar 

av bidraget (se Exempel 3). 

Det Blir Alltid Värre Framåt Natten 

Tonart: F-dur 

Ackord: 

Intro/Mellanspel: | F | Gm7 | F | Gm7 | Am7 | Gm7 | Am7 | F | B | 

Vers: |: F Gm | Am B | F C#dim | Dm7 Gm7 C7 :| 

Refräng 1: | F Am Am7 | B C | F Am Am7 | B D7 | Gm7 C7 | F D7 | Gm9 C7 | F | 

Mellanspel 2 (Instrumentalt Solo): | F Gm7 | Am7 Bmaj7 | Am7 Gm7 | Fmaj7 Gm7/C | 

Refräng 2 (Outro): | F Am Am7 | B | F Am Am7 | B | F Am Am7 | B | F | 48 

Funktionsanalys:  

Intro/Mellanspel: | T | Sp7 | T | Sp7 | Dp7 | Sp7 | Dp7 

Vers: |: T Sp | Dp S | T (Ofull. D) | Tp7 Sp9 D7 :| 

Refräng 1: | T Dp Dp7 | S D | T Dp Dp7 | S (D7) | Sp7 D7 | T (D7) | Sp7 D7 | T | 

Mellanspel 2 (Instrumentalt Solo): | T Sp7 | Dp7 Smaj7 | Dp7 Sp7 | Tmaj7 Sp7/4 | 

Refräng 2 (Outro): | T Dp Dp7 | S | T Dp Dp7 | S | T Dp Dp7 | S | T | 

Exempel 3. Ackord- och funktionsbeteckningen i verserna, refräng 1 och mellanspel 2 från 

Det Blir Alltid Värre Framåt Natten. Mellandominanterna markeras med en understrykning 

och Septimackord markeras i fetstil. 

Utifrån detta kan vi säga att antalet septimackord är ett karaktäristiskt drag i låten. Dessa 

septimackord tillsammans med låtens tonartsfrämmande ackord kommer att jämföras senare i 

undersökningen.  

                                                           
48 Melodifestivalen 1978 (Musiktryck). Sonet Music, 1978. 
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Framförande 

I den här delen av analysen ligger fokus på artistens framförande. Hur framförde han låten? 

Vad gjorde han på scenen? Fanns det något utmärkande?  

Just detta nämndes tidigare i Larz-Thure Ljungdahls intervju. Där förklarade han att 

jurymedlemmarnas uppfattning om ett bidrag kunde ändras helt när de fick se bidragen i 

direktsändning.49  

Detta kan tolkas på många sätt, men det som känns relevant för uppsatsen är att perceptionens 

påverkan inte enbart handlar om ljudet i det här fallet. Utan det finns också andra 

varseblivningar från exempelvis synen som kan påverka uppfattningen. De får först ett intryck 

av hur låtarna låter, och sedan får de ett annat intryck när de ser framträdandena. Därmed blir 

framförandet av bidragen också en viktig del att studera om hypotesen är sann. Men hur 

genomförde Björn Skifs sitt framförande? 

Med utgångspunkt från ett inspelat videoklipp från Melodifestivalen 197850, inleds det hela 

med att Björn Skifs sitter vid en flygel, som var placerad intill scenen, och började spela 

bidragets intro. När versdelen inleds, börjar han genomföra sin sång. Liksom musiken i låten 

är sångrösten mjuk i versdelen, men när han kommer till de fyra första takterna i refrängen 

blir sången lite kraftigare för att sedan bli mjuk igen. Detta sångmönster förekommer under 

hela låten. 

Efter att han har sjungit det sista i refrängen, förflyttas kamerabilden till violinsektionen av 

orkestern. Vi får inte se mycket av vad Björn Skifs gör under denna del. Men eftersom han 

sitter kvar vid pianot när kamerabilden är riktad tillbaka mot honom vid mellanspelets slut, 

kan vi utgå från detta att han spelade med i mellanspelet. 

  

                                                           
49 Leif Thorsson och Martin Verhage. Melodifestivalen genom tiderna: De svenska uttagningarna och de 
internationella finalerna. 2 uppl. Stockholm: 2006, s. 139. 
50 https://www.youtube.com/watch?v=Y8XPA9psXhk. 2015-07-26. 
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Efter mellanspelet, tar han mikrofonen från stativet, ställer sig upp, går runt pianot, och 

slutligen ställer han sig framför pianot samtidigt som han sjunger nästa vers och refräng. Efter 

att han har sjungit den sista delen av refrängen och det andra mellanspelet med elgitarr-solot 

börjar spela, förflyttas kamerabilden återigen till orkestern – den här gången visas hela 

orkestern. Efter mellanspelet har Björn tagit sig upp på scenen, och sjunger slutligen den 

resterande delen av låten. 

Av det som har tagits fram i denna analys, är det tre saker jag har främst noterat. Användandet 

av instrument (flygeln), koreografin och framförandet av sång. Dessa tre delar kommer jag att 

lägga fokus på i jämförelsen av framförandet. 

Jämförelse Med De Resterande Bidragen Från 1978 

Jämförelse av texter 

När analysen går in på jämförelsen av texter, kommer vi tillbaka till frågan om huvudtematik 

och de olika subkategorierna. Som det nämndes tidigare i ”Det blir alltid värre framåt nattens” 

textanalys var ett av huvudteman hos Melodifestivalsmusiken ”kärlek”. Och ”kärlek” har i sin 

tur olika subkategorier, där exempelvis ”ensamhet/tillbakablick”, som bland annat är 

subkategorin för Björn Skifs bidrag, finns. 

De resterande huvudtemana och dess respektive subkategorier är: 

 Livsglädje: Texter som uttrycker en generell livsglädje utan att ha någon specifik 

orsak till denna livsglädje. 

 Livsfilosofi/Identitet. De texter vars tematik faller inom detta huvudtema har indelats 

i två subkategorier: 

1. Närvarande/Bekräftad: Framställning som explicit uttrycker en livsfilosofi, 

världsåskådning, moralisk hållning och/eller positiv känsla av stabil identitet 

och självförtroende. 

2. Frånvarande/Sökt: Texter som uttrycker sökande efter en livsmening, 

livsåskådning och/eller identitet och självkänsla. 

 Vardagsliv: Texter som centreras kring händelser och situationer ur vardagligt arbets- 

eller familjeliv. 

 Fritid: En framställning som beskriver typiska fritidsaktiviteter och/eller i allmänna 

ordalag hyllar fritiden i sig, eventuellt kontrasterad mot de tvång och begränsningar 

som arbetet innebär. 

 Musik/Populärkultur. Detta huvudtema har indelats i tre subkategorier: 
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1. Musik Allmänt: En framställning centrerad kring musik i allmänhet utan 

närmare specificering av musikalisk genre. Hit räknas också texter som 

behandlar företeelser från det konstmusikaliska området. 

2. Samtida Populärkultur: Texter som behandlar företeelser inom 

populärkulturen (exempelvis film eller populärmusik) vilka är aktuella vid 

tiden för textens tillkomst. 

3. Äldre Populärkultur: Texter som behandlar företeelser inom äldre former av 

populärkultur; hit räknas också texter som anknyter till bondesamhällets 

folkliga musikkultur. Det som avgör vilka texter som speglar den ”äldre 

populärkulturen” är att texten markerar den skildrade företeelsen som tillhör 

det förflutna. 

 Samhällsproblematik: Framställning som behandlar aktuella samhälleliga problem, 

såsom exempelvis krigshot, miljöförstöring, energiförsörjning, etcetera. 

 Natur: Texter som framställer naturen som en positiv och eftersträvansvärd miljö 

(eventuellt i motsättning till mänsklig civilisation) eller domineras av naturbeskrivning 

som stämningsskapande bild eller symboliskt uttryck för mänskliga känslor. 

 Eskapism/Exotism. Till detta huvudtema tillhör tre subkategorier: 

1. I Tid: En framställning som beskriver ett annat tidsskede (en tidig historisk 

epok eller framtiden) i positiva termer, eventuellt kontrasterad mot en nutid 

beskriven i negativa ordalag. 

2. I Rum: En framställning som skildrar upplevelser i en främmande, exotisk 

miljö, eventuellt kontrasterad mot en vardagstillvaro vilket framställs som 

trivial och enformig. 

3. Mental: Textinnehåll som framställer en fiktiv värld, ospecificerad i tid och 

rum, vilket fungerar som tillflyktsort eller skådeplats för (positivt och negativt 

färgade) mentala upplevelser. 

 Övrigt: Texter vars tematik inte faller inom något av de ovanstående huvudtemana.51 

Vilken sorts tematik användes då hos de resterande låtarna från 1978? Som vi kan se i 

tabellen med alla bidragens huvudteman (se exempel 4 på sida 36), innehåller sex av bidragen 

(till dessa inkluderas ”Det blir alltid värre framåt natten) texter som är centrerade inom kärlek.  

                                                           
51 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s. 160-161. 
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Om vi går närmare in på dessa sex bidrags subkategorier, kan vi se att det finns ett bidrag som 

behandlade ”ensamhet/tillbakablick” liksom i Björn Skifs bidrag. Denna melodi är Tomas 

Ledins ”Mademoiselle”. 

Melodifestivalen 1978 Låtar Huvudtema & Subkategori 

1. Idag Är Det Vår Kärlek (Drömmar/Längtan) 

2. Nåt Som Gör Dig Glad Kärlek 

(Förälskelse/Uppvaktning) 

3. Mademoiselle Kärlek 

(Ensamhet/Tillbakablick) 

4. Harlequin Kärlek (Drömmar/Längtan) 

5. Längtan Om Livet Med Dig Kärlek (Drömmar/Längtan) 

6. Miss Decibel Vardagsliv 

7. Åh Evergreens Musik/Populärkultur (Äldre 

Populärkultur) 

8. Nattmara Övrigt 

9. Lilla Stjärna Livsfilosofi/Identitet 

(Närvarande/Bekräftad) 

10. Det Blir Alltid Värre Framåt 

Natten 

Kärlek 

(Ensamhet/Tillbakablick) 

Exempel 4. Lista på alla låtar från Melodifestivalen 1978 och vilken huvudtema låtarna har. 

Tomas Ledins låt handlar om en man som upplever en separation mellan honom själv och en 

kvinna. I refrängen sjunger han om att den tid de hade tillsammans kändes som äkta kärlek 

enligt honom (se Exempel 5 på sida 37). Och trots denna separation påpekar han att om hon 

”känner sig ensam och tänker på honom någon gång”, då kan hon kontakta honom via 

telefonen.52 

  

                                                           
52 http://4lyrics.eu/mf/mf-1978/tomas-ledin-mademoiselle/. 2015-07-27. 
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Exempel 5. Textens refrängdel från Mademoiselle.53 

Om vi jämför ”Mademoiselle” med ”Det blir alltid värre framåt natten” (se exempel 6 på sida 

38), kan vi se att det finns någonting gemensamt mellan dessa bidrag. I båda bidragen 

beskrivs en sorts separation mellan en man och en kvinna.  

Men skillnaden mellan dessa låtar är främst att mannen från Tomas Ledins bidrag försöker 

föreslå eller ge en vädjan om att han och kvinnan ska bli ett par igen. Han menar att den 

relation de hade innan de separerade var bra, och har därmed inte gett upp hoppet om att de 

kan ännu en gång bli tillsammans. I Björn Skifs låt handlade mer om att beskriva den 

ensamhet som mannen känner i låten. Han låtsas som ingenting under dagen, men när natten 

kommer växer känslan av ensamheten fram hos honom. 

Med andra ord kan det sägas att ”Mademoiselle” handlar mer om tillbakablick, medan ”Det 

blir alltid värre framåt natten” handlar mer om ensamheten. Därmed skiljer sig Björn Skifs 

bidrag i jämförelse med de andra bidragen, och kan vara en del utav anledningen till varför 

den vann tävlingen.  

Samtidigt som det här ger belägg för att texten kan vara en vinnande faktor, finns det också 

mycket som talar emot detta. Om vi går tillbaka till tabellen på sidan 36, kan vi se alla 

bidragens startpositioner. Där ser vi att de fem första bidragen handlar främst om kärlek, 

liksom i Björn Skifs låt. Sedan efter dessa melodier blir det en blandning mellan andra 

huvudteman, för att slutligen återgå till en låt som handlar om kärlek.  

                                                           
53 http://4lyrics.eu/mf/mf-1978/tomas-ledin-mademoiselle/. 2015-07-27. 

Mademoiselle 

Du var solen, Mademoiselle. 

Jag var havet, Mademoiselle. 

Och det glimrade och glänste 

mellan oss 

Mademoiselle, Mademoiselle, 

Mademoiselle 
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Exempel 6. Textdelar från Det Blir Alltid Värre Framåt Natten och Mademoiselle.54  

Eftersom det finns ett mellanrum mellan de fem kärleksbaserade bidragen och ”Det blir alltid 

värre framåt natten”, finns också möjligheten att de som lyssnar på låtarna i den ordningen 

upplever att låtens text blir någonting nytt i jämförelse med de andra bidragen. Om 

exempelvis Björn Skifs melodi hade bytt startposition med ”Mademoiselle”, då skulle vi 

kunna spekulera i att resultatet kunde ha sett annorlunda ut. Därmed räcker det inte att texten 

skiljer sig från de andra bidragen. 

Jämförelse av musiken 

Låt oss inleda jämförelsen med formen. Enligt listan med bidragens former (se Exempel 7 på 

sida 39), där intron, mellanspel, diverse instrumentaliska solon och outron räknas bort, finns 

det åtta bidrag (”Det blir alltid värre framåt natten” inkluderat) där A-delen beskrivs som 

versen och B-delen beskrivs som refrängen. Endast i Kikki Danielsson, Lasse Holm Och 

Wizex ”Miss Decibel” och Harlequins ”Harlequin” är beskrivelsen av delarna annorlunda. 

Exempelvis beskrivs B-delen i Kikki, Lasse och Wizex bidrag som en brygga och C-delen 

beskrivs som en refräng.  

  

                                                           
54 http://4lyrics.eu/sweden/mf-1978/. 2015-07-27. 

Det Blir Alltid Värre Framåt 

Natten 

Versdel: Dagarna och kvällarna, 

då lever jag. 

Trivs med mitt jobb har kompisar 

att snacka med. Det flyter! 

Refrängdel: Ligger vaken, tänker 

på dig. 

Minns för mycket, och är ensam. 

 

Mademoiselle 

Versdel: Om du tänker på mig 

nån gång, en sekund. 

Ring då, du har telefon, så ring 

då. För du har väl inte glömt. 

Refrängdel: Du var solen, 

Mademoiselle. Jag var havet, 

Mademoiselle. 

Och det glimrade och glänste 

mellan oss. 
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Melodifestivalen 1978 Låtar Musikaliska Form 

1. Idag Blir Det Vår A (Vers) -A-B (Refräng)-

B1-A-A-B-B1-B-B1 

2. Nåt Som Gör Dig Glad A (Vers)-A-B (Refräng)-A-

B1-B-B 

3. Mademoiselle A (Vers)-A-B (Refräng)-A-

B-B-B 

4. Harlequin A (Refräng)-B (Vers)-A1-B-

A2 

5. Längtan Om Livet Med Dig A (Vers)-A1-B (Refräng)-

A2-C (Stick)-A1-B-A2-C 

6. Miss Decibel A(Vers)-A-B (Brygga)-A1-

C (Refräng)-C-A-A-B-A1-

C-C1 

7. Åh Evergreens A (Vers)-B (Refräng)-B1-A-

B-B1-B-B1 

8. Nattmara A (Vers)-A-B (Refräng)-A-

A-B-B-B-B 

9. Lilla Stjärna A (Vers)-A1-B (Refräng)-

B1-A-A1-B-B2 

10. Det Blir Alltid Värre Framåt 

Natten 

A (Vers)-A-B (Refräng)-A-

A-B-B-B1 

Exempel 7. Lista på alla låtar från Melodifestivalen 1978 och vilken form låtarna har.  

Här blir det svårare för Björn Skifs bidrag att utmärka sig från mängden. Dels eftersom de tre 

låtar som startade före hans melodi har en liknande form i deras låtar, men dels också för att 

det finns tre andra bidrag (Pastellernas ”Idag är det vår”, Thomas Muncks ”Nåt som gör dig 

glad” och Tomas Ledins ”Mademoiselle”) som är lik formen hos Björn Skifs melodi.  
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”Mademoiselle” och Pugh Rogefeldts ”Nattmara” är de bidrag som är närmast att ha samma 

musikaliska form som ”Det blir alltid värre framåt nattens”. Men det finns också liknande 

formdelar hos bland annat ”Nåt som gör dig glad” och ”Idag är det vår”, med den skillnaden 

att de har antingen exempelvis lagt till en refrängdel eller tagit bort en versdel. 

Om formen hade en viktig betydelse vid juryns bedömning av bidragen, hade ”Miss Decibel”, 

”Harlequin” och Göran Fristorps ”Längtan om livet med dig” haft en större chans att vinna 

tävlingen. Eftersom dessa bidrag skiljer sig från de andra bidragen med deras formupplägg. 

”Längtan om livet med dig” är snarlik de andra sju bidragens former men skiljer sig genom att 

sticket bryter upp detta mönster.   

Melodiken är nästa del i jämförelsen. Melodin hos många av bidragen från 1978 som 

exempelvis Pastellernas ”Idag är det vår” och Tomas Ledins ”Mademoiselle”, bestod främst 

av en melodisk rörelse som rör sig stegvis i deras respektive tonarts dur- eller mollskala (se 

Exempel 8a). I detta anseende skiljer sig Björn Skifs bidrag från de resterande låtarna. 

Eftersom den använder sig, som det nämndes tidigare i bidragets musikanalys, främst av en 

melodisk rörelse där tonerna rör sig mellan ackordens treklang (se Exempel 8b på sida 42).  

Exempel 8a. Melodin från Idag Är Det Vår55 och Mademoiselle. 

  

                                                           
55 Alf Björnberg. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. 1987, s. 107 
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Exempel 8b. Melodin från refrängen i Det Blir Alltid Värre Framåt Nattens. 

Men det finns också delar hos de andra låtarna där olika melodiska språng sker inom de olika 

ackorden, som i exempelvis ”Miss Decibel” och ”Nattmara” (se Exempel 9a och 9b). Förvisso 

sker inte detta i lika stor utsträckning som i Björn Skifs låt, men det är ändå något som 

förekommer i låtarna.  

 

Exempel 9a. Kikki Danielssons Melodistämma från Miss Decibels brygga och 

versvariationen. 

  

Exempel 9b. Melodin från Nattmaras versdel. 
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Trots likheterna i melodiken har Björn Skifs låt någonting i melodiken, som kan vara en av 

anledningarna till att den utmärkte sig mer och vann Melodifestivalen 1978. Genom att den är 

till stor del uppbyggd av brutna ackord, som vi kan se i notexempel 8b, blir den utmärkande 

till skillnad från de övriga bidragen. Dessutom tillsammans med appoggiaturorna i versen och 

refrängen, som det nämndes tidigare i fallstudien, blir melodin mer speciell.  

Det innebär dock inte att det skulle vara den främsta anledningen till segern. Definitionen av 

vad som utmärker en melodi kan vara olika. Om vi tänker tillbaka på Vicki Benckerts 

uttalande, var en sångbar melodi det viktigaste för en schlagerhit, och eventuellt en vinnarlåt. 

Därmed innebär inte det att Björn Skifs bidrag skulle vinna på grund av att melodin var 

utmärkande från det resterande genom att melodin skrivs på detta sätt. 

Slutligen i denna musikdel av jämförelsen ska harmoniken jämföras. Som det nämndes i 

analysen av Björn Skifs bidrag, var det två saker som utmärktes främst när låten analyserades. 

Det första var att låten hade två tonartsfrämmande ackord - ett C#dim-ackord (ofullständig 

mellandominant) och ett D7-ackord (mellandominant med en septima) –, och det andra var att 

den också innehöll många septimackord.  

När det gäller tonartsfrämmande ackord är Björn Skifs bidrag inte utmärkande. Hos alla 

tävlingsmelodier finns det åtminstone ett eller två tonartsfrämmande ackord (Dominantens 

dominanter inräknad). Exempelvis kan detta ses i refrängerna hos Pugh Rogefeldts 

”Nattmara” och Kikki, Lasse och Wizex ”Miss Decibel” (se Exempel 10).  
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Nattmara 

Tonart: A-dur 

Ackord: 

Refräng: | D E | D | F#m | H7 | Hm7 | D | E |56 

Funktionsanalys: 

Refräng: | S D | S | Tp | DD7 | Sp7 | S | D | 

Miss Decibel 

Tonart: C-dur 

Ackord: 

Refräng: |: C F | G | Am F D7| Gsus G | C F | E Am | F G | C G | C :|57 

Funktionsanalys: 

Refräng: |: T S | D | Tp S DD7 | D4-3 | T S | (D) Tp | S D | T D | T :| 

Exempel 10. Ackord- och funktionsbeteckningar i refrängdelarna från Nattmara och Miss 

Decibel. Tonartsfrämmande ackord markeras med en understrykning.  

Antalet septimackord som används i bidragen kan variera sig från låt till låt. Hos vissa bidrag 

som exempelvis ”Det blir alltid värre framåt natten” och ”Lilla stjärna” finns många 

septimackord som präglar låtarna. Medan hos andra bidrag som bland annat ”Nattmara” och 

”Nåt som gör dig glad” har endast ett fåtal septimackord, och de resterande 

tävlingsmelodierna ligger någonstans där emellan (se exempel 11). Därmed utmärks alla 

bidragen från varandra, vilket innebär att alla har haft en lika stor chans att vinna om det hela 

gällde att bedöma harmoniken. 

  

                                                           
56 Melodifestivalen 1978 (Musiktryck). Sonet Music, 1978. 
57 Ibid. 
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Lilla Stjärna 

Tonart: G-dur 

Ackord: 

Intro/Mellanspel: | C | F/C | x2 

Vers 1: | C | F/C | D/C | Hm7 Em7 | Am7 D7 | Hm7 Em7 | Am7 | C/D D | 

Vers 2: | G | C | D/C | Hm7 Em7 | Am7 D7 | Hm7 Em7 | Cmaj7 Am7 | C/D D | 

Refräng 1: | F/G G | Em7 Am7 | F G/F | Em7 C7 | F G/F | Em7 Am7 | F Dm7 | F/G G |  

Refräng 2: | F/G G | Em7 Am7 | F G/F | Em7 C7 | F G/F | Em7 Am7 | F | Dm7 | F/G | C | 

F/C | G/C |58 

Nattmara 

Tonart: A-dur 

Ackord: 

Intro/Mellanspel: | E | x4 

Vers: |: A | E | F#m F#m/E | D C#m7 | Dmaj7 C#m7 | Hm7 E | F#m :| 

Refräng: | D E | D | F#m | H7 | Hm7 | D | E |59 

Exempel 11. Ackorden i Lilla Stjärna och Nattmara. Septimackord märks med fetstil. 

  

                                                           
58 Melodifestivalen 1978 (Musiktryck). Sonet Music, 1978. 
59 Ibid. 



45 
 

Jämförelse av framförande 

Om vi utgår från det som har skrivits i analysen om Björn Skifs framförande, är den inte helt 

olik andra bidrag. Vi går igenom hela hans framförande bit för bit, och vid varje del kommer 

att tas fram exempel från de resterande bidragen för att påvisa likheter och skillnader. 

Låt oss inleda med att jämföra spelande av ett eller flera instrument. Enligt inspelningen av 

uppträdandet, spelade Björn Skifs på en pianoflygel från introt till slutet av mellanspelet. I 

hälften av bidragen förekommer spelande av instrument, bland annat i ”Längtan om livet med 

dig” där Göran Fristorp står på scenen och spelar på sin gitarr.60 

Efter mellanspelet tar Björn med sig mikrofonen och går runt pianot för att sedan ställa sig 

framför. Endast ett bidrag gör samma sak, och det är ”Miss Decibel”. Efter att ha sjungit 

versdelarna och bryggan sittandes bredvid Lasse Holm, som spelade pianot, går Kikki 

Danielsson under det korta mellanspelet runt pianot med mikrofonen i sin hand och ställer sig 

framför pianot för att sedan sjunga refrängen.61    

Slutligen under mellanspelet innan den sista delen av låten, går Björn Skifs upp på scenen och 

sjunger refrängen. Kombinerat med de delar som beskrivs, är detta framträdande åtminstone 

lite utmärkande från de resterande tävlingsbidragen.  

Endast ”Miss Decibel” har en liknande koreografi, med den skillnaden att istället för att Kikki 

går upp på scenen inför sista refrängen, går hon direkt tillbaka till Lasse Holm när hon sjunger 

nästa versdelar och brygga. Sedan under mellanspelet, innan de sista refrängdelarna spelas, 

sätter hon sig bredvid honom, och sedan sjunger hon den resterande delen av låten 

tillsammans med Lasse.  

Trots att koreografin skiljer sig från de andra innebär inte detta att ”Det blir alltid värre framåt 

natten” hade den enda utmärkande koreografin. Bland annat i Pugh Rogefeldts ”Nattmara” 

sker ett litet klädbyte, där han tog av sig sin blåa kavaj under mellanspelet och visade sedan 

upp en vit paljettskjorta.62 

  

                                                           
60 https://www.youtube.com/watch?v=-CCXoiJr__I. 2015-07-30. 
61 https://www.youtube.com/watch?v=ErFLMhS63hw. 2015-07-30. 
62 https://www.youtube.com/watch?v=aKI8jM5nVQk. 2015-07-30. 
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När det gällde sången nämndes det tidigare att Björns sångröst var mjuk i versdelen, men när 

han kommer till refrängen blir sången lite kraftigare för att sedan bli mjuk igen under 

refrängdelen. Att sången växlar mellan mjukhet och kraft är inget ovanligt för många av 

bidragen. Bland annat i Kenneth Greuz ”Åh, Evergreens” sjunger Kenneth mjukt vid de första 

åtta takterna, sedan i fyra takter sjunger han lite kraftigare för att sedan bli mjuk vid de sista 

takterna innan refrängen, och slutligen när refrängen kommer blir sången kraftig igen. 

Det finns andra aspekter inom sången som gör att sången hos en låt kan utmärka sig från de 

andra bidragen. Bland annat är användandet av stämmor bland solister ett bra exempel på 

detta. Beroende dels på hur stämmorna skrivs och dels hur många stämmor som finns med, 

kan ge en effekt som skiljer den låten från det resterande. Detta finns exempelvis i ”Miss 

Decibel” där det är två stämmor, Kikkis och Lasses stämmor, som utgör låten sångmässigt (se 

Exempel 12). 

 

Exempel 12. Melodistämmor från Miss Decibels versvariation. 

En annan aspekt är träffsäkerhet och nervositet. Om artisterna och/eller grupperna ska ha en 

chans att nå en hög placering, är det viktigt för solisterna att sjunga med inlevelse och känsla. 

Annars kan framförandet bli utmärkande på ett annorlunda sätt. Ett exempel på detta är 

Thomas Muncks ”Nåt som gör dig glad”. Vid framförandet av låten verkade Thomas vara 

nervös och kunde inte hitta rätt toner i melodin. Sången blir utmärkande, men troligtvis inte 

på ett sätt som gjorde om att den kunde vinna tävlingen, därmed den sistaplats som den fick.63 

                                                           
63 https://www.youtube.com/watch?v=XM4vuPZYD8o. 2015-07-30. 
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Slutdiskussion 

Som det nämndes i uppsatsens inledning handlar den här uppsatsen om två saker. Dels att 

undersöka hur stor möjligheten är att ett bidrag, som startar först eller sist, kan vinna 

Melodifestivalen genom enbart startpositionen. Och dels att ta reda på om bidrag som startar 

först eller sist kan vinna tävlingen utan att låten utmärker sig. Detta för att försöka ta reda på 

om ett beteendemönster kan ha haft en påverkan på juryn under någon av tävlingarna från 

1959 till 1998.  

Av att bedöma från vad som tagits fram i analysen, finns det inget konkret svar till denna 

hypotes. Det finns nämligen belägg som kan både påvisa möjligheten för beteendemönstrets 

påverkan på juryn och det motsatta. 

Det första som gjordes i analysen var att ta fram statistik för att ta reda på sannolikheten för 

att detta kan hända. I den här statistiken fanns mycket som talade för att hypotesen stämde. 

Främst stämde detta in på de bidrag som startade sist i tävlingarna, eftersom den 

startpositionen fick bäst procentuell chans att hamna topp tre hos de tre tabeller som togs 

fram.  

Detta kan jämföras med det som stod i en ickevetenskaplig bok som kallas The Complete 

Eurovision Song Contest Companion 1999. I den boken framgår det att de bästa 

förutsättningarna för en vinst i Eurovision Song Contest är att bidragen startar antingen sist 

eller tredje från sist.64 Därmed finns det belägg för att åtminstone ett bidrag, som startade sist, 

kunde vinna Melodifestivalen med hjälp utav sin startposition. 

Men som det nämndes vid slutet av statistikdelen av analysen fanns det också bevis för det 

motsatta. Carolas ”Främling” nämndes som ett exempel. Skulle detta innebära då att 

anledningen till att Carola vann var främst på grund av att bidraget startade sist i tävlingen? 

Förvisso är detta möjligt, men det är inte troligt att det skulle vara den främsta orsaken till 

segern. 

  

                                                           
64 Paul Gambaccini, Jonathan Rice och Tony Brown, The Complete Eurovision Song Contest Companion 1999, 
1999, s. 105. 
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Om lottningen av startpositionerna hade slutat annorlunda och Carolas bidrag skulle ha startat 

som exempelvis nummer sju i tävlingen, skulle detta troligen inte ha gjort någon större 

skillnad. Bland annat är innehållet av texten annorlunda genom exempelvis användandet av 

historiska personer (Mona Lisa) för att beskriva personliga uttryck. Dessutom har den en 

harmonik som skulle vara intressant att gå närmare in på vid något tillfälle i livet. 

Men framförandet av detta bidrag var den främsta anledningen till att bidraget skiljde sig från 

de resterande låtarna i denna tävling. Framförallt var Carolas kraftiga och vackra sångröst en 

mycket viktig faktor, men också hennes koreografi med en slutpose, som skulle framöver 

förknippas med Melodifestivalen, också vara en av faktorerna till hennes förkrossande seger. 

Därmed fungerar inte denna hypotes på alla Melodifestivaler.  

Men för att ändå analysera möjligheten av att beteendemönstret kan ha haft en påverkan på 

juryn, krävdes en musikanalys av ett bidrag som skulle fylla dessa två kriterier: 

1. Låten som ska analyseras måste vara ett bidrag som, i det här fallet, startade sist i dess 

respektive tävlingsår. 

2. Den ska inte vara ansedd som rättmätig vinnare enligt Aftonbladets läsare (och den 

resterande delen av svenska folket). 

Detta för att visa om juryn hade en speciell tanke kring deras val av vinnare, eller om de 

endast utgick från ett beteendemönster. Forskningsobjektet blev Björn Skifs vinnarbidrag från 

1978, ”Det blir alltid värre framåt natten”, och denna låt skulle sedan jämföras med de 

resterande bidragen det året för att se om det finns något utmärkande i Björn Skifs 

vinnarmelodi. 

Enligt musikanalysen hade ”Det blir alltid värre framåt natten” några små utmärkande drag, 

som gav en viss förståelse till att juryn valde detta bidrag som vinnare. Bland annat fanns 

detta i melodiken. I melodiken hade låten en sångmelodi som framförallt rörde sig språngvis 

mellan de uppbrutna ackordens toner, som användes under stora delar av låten. Dessutom har 

den appoggiaturor som gör att melodiken blir mer känslosam i låten. Självklart ska det 

nämnas att Björn Skifs scennärvaro och sångröst är också exempel på viktiga faktorer till hans 

seger. 
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Men trots detta fanns det inte mycket som var speciellt utmärkande hos bidraget. De andra 

bidragen från detta år hade också utmärkande delar, som lika mycket kunde ha varit en 

avgörande faktor för att dessa låtar skulle ha vunnit detta års tävling. Bland annat hade 

publikfavoriten ”Miss Decibel” en tvåstämmig melodi i versvariationen som var annorlunda 

från andra bidrag. Därmed hade alla bidragen en lika stor chans att vinna tävlingen, och att 

starta sist kunde ge en stor fördel.  

Denna analys ger dock inte ett hundraprocentigt svar eftersom det finns många faktorer, som 

kan motbevisa denna hypotes. Bland annat nämndes det i Maritta Selins intervju vid slutet av 

kontextdelen att juryledamöterna fick lyssna på bidragen flera gånger innan finalen. Detta kan 

innebära att efter varje lyssning, blir juryledamöterna mer säker på vad som kommer och 

finner de delar som utmärker låten bäst. På detta vis finns det inte mycket som talar för att 

juryn har blivit påverkade av beteendemönstret.  

Men detta beror i sin tur främst på hur de har lyssnat igenom alla bidragen. Om de hade 

lyssnat igenom alla låtarna som det hade stått enligt den officiella startordningen och följde 

den ordningen regelbundet, då har hypotesen fortfarande en chans. Eftersom de följer 

startordningen regelbundet, blir det svårt för juryledamöterna att hålla reda på alla låtarna och 

måste fokusera på de bidrag som de ansåg stack ut från mängden.  

Eftersom det inte finns en klarhet i vilken ordning juryn lyssnade igenom bidragen, är det 

svårt att bedöma om hypotesen stämmer eller inte. Det enda som jag kan utgå från, är det som 

nämndes i Larz-Thure Ljungdahls intervju. När han förklarade för sina juryledamöter att det 

första intrycket hos bidraget är det som kommer att bestå. Detta kan tolkas som att 

jurygrupperna följde den officiella startordningen när de lyssnade igenom bidragen.  

Med utgångspunkt från detta och det som presenterats fram i analysen, är det fullt möjligt att 

hypotesen kan vara sann. Men det skulle inte förvåna mig om en annan student, som finner ett 

visst intresse i detta ämne och väljer att skriva om det i sin uppsats, kunde bevisa motsatsen. 

Eftersom det finns faktorer som ännu inte är besvarade, och ger uppsatsen endast en bild av 

hela sanningen. 
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