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Abstrakt

I det här arbetet har jag undersökt topline-låtskrivande, det vill säga låtskrivande av text och melodi, 

enligt två specifika metoder. Metoderna som använts är Melody-and-lyrics and a cappella samt 

Track-and-hook, där den förstnämnda tekniken innebär att toplinen skrivs helt a cappella utan 

instrumentell stöttning där produktionen görs i efterhand, medan den andra metoden innebär att ett 

track produceras i första hand och att toplinen sedan skrivs till den färdiga tracket. Metoderna står 

därmed i motsats till varandra.  

 

Låtarna har skrivits enligt båda metoderna, efter bestämda tidsramar och mot tre olika leads 

(påhittade uppdrag från artister), vilket resulterade i totalt sex låtar. Den konstnärliga processen har 

dokumenterats i en loggbok och när det klingande materialet var färdigt kunde jag reflektera över 

skapandeprocessen, diskutera hur de båda metoderna fungerade samt hur väl låtarna passade till 

aktuella leads. Jag kom fram till att det som främst styrde min kreativa process, förutom valet av 

metod, var min sinnesstämning i aktuell session, vilken lead jag jobbade mot samt vilken tidsram 

jag skrev inom. Jag kan konstatera att det finns styrkor och svagheter hos båda tillvägagångssätten 

och att metoderna fungerar bra på olika sätt till mina olika leads, men att jag trots allt föredrar den 

första metoden (melody-and-lyrics and a cappella) sett till det klingande resultatet. Det passade mig 

bättre att skriva låtar enligt den tekniken, samtidigt som jag anser att denna metod genererade 

starkast toplines.  
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Innan jag började studera musik på Linnéuniversitetet skrev jag alltid låtar på samma sätt: jag satte 

mig med min gitarr och försökte hitta ett antal ackord som kändes bra i stunden, för att sedan famla 

omkring bland potentiella textidéer och melodier. Jag hade sällan någon plan eller struktur i mitt 

skrivande, vilket gjorde processen rörig och oinspirerande. Tack vare min utbildning på 

Musikproduktionsprogrammet har jag lärt mig en mängd verktyg, knep och tillvägagångssätt som 

har förbättrat mitt låtskrivande avsevärt, genom att jag numer skriver mer strukturerat. Trots detta 

ser min låtskrivarprocess olika ut i princip varje gång jag skriver - jag börjar i olika ändar utifrån 

olika idéer och det är ofta de olika delmomenten av låtskapandet (skrivande av text, melodi och 

harmonik, arrangering, produktion och mixning) smälts samman till en enda stor röra. Även om 

denna process i bästa fall resulterar i en färdig låt, vore det givande för mig att undersöka mitt 

skapande när jag förhåller mig till en specifik metod. 

Min konstnärliga undersökning fokuserar på topline-skrivande, det vill säga skapandet av text och 

melodi. Toplinen är låtens ”ansikte utåt” och att skriva denna blir därför den mest centrala delen av 

låtskrivandet enligt mig. Förutom att jag anser att det är det roligaste momentet i 

låtskrivarprocessen är det dessutom den process som jag anser att jag behärskar som bäst. Då jag 

vill satsa på en karriär som låtskrivare är det avgörande hur jag hanterar toplineskrivandet, för att ha 

en chans att etablera mig på marknaden. Undersökningen ska dessutom försöka återspegla hur en 

topline-låtskrivares vardag ser ut, som bygger på att skriva under tidspress mot specifika uppdrag 

från branschen. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Jag vill i detta arbete undersöka två olika metoder för toplineskrivande. För att göra arbetet mer

verklighetsnära kommer jag dessutom att arbeta mot specifika uppdrag och under bestämda

tidsförhållanden.  
 
Frågeställningar:  
- Vilka för- och nackdelar innebär de två metoderna?  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- Hur fungerar de två tillvägagångssätten, under specifika tidsförhållanden och mot specifika 

uppdrag, i min konstnärliga process?  
- På vilka sätt skiljer sig min konstnärliga process i de två metoderna?

1.3 Teori 

1.3.1 Begreppet topline/topliner

Låtskrivaren och producenten Makeba Riddick, skolad på det väletablerade Berklee College of 

Music, förklarar begreppet topliner på följande sätt:

 
Top-Line Songwriter - A unique hybrid of singer and songwriter, top-line songwriters work in popular music 

genres, where they create the vocal melodies, harmonies, and lyrics to accompany producers’ ”beats”.  

Kan vem som helst bli topliner? Enligt Riddick finns det vissa krav: personen i fråga måste ha en 

bra sångröst samt en välutvecklad förmåga att skriva text såväl melodi. Hen bör också besitta 

förmågan att improvisera, ha en känsla för business samt vara uppmärksam på hur det aktuella 

musiklandskapet ser ut. Gränsen mellan att vara artist och och topliner kan dock vara hårfin och 

många bygger karriärer parallellt inom dessa områden. En topliner med talang och driv kan komma 

att bli en stor och viktig aktör i branschen, där det finns alla möjligheter till kontinuerligt 

inkommande jobb som kan leda till potentiella listettor, menar Riddick. 

Riddick förklarar vidare att det främst finns två sätt att arbeta för en topliner: antingen Studio gigs, 

där toplinern jobbar med producenten på plats i studion, eller Remote gigs, där toplinern jobbar 

självständigt med filer som producenten skickar elektroniskt. 1

1.3.2 Låtskrivande på olika sätt
 
I boken The Song Machine - Inside The Hit Factory beskriver författaren John Seabrook att det 

finns två erkända tillvägagångssätt för låtskrivande: det ena sättet (som jag tidigare berört) innebär 

att låtskrivaren skriver topline till ett färdigt track, vilket Seabrook kallar för ”track-and-hook”. 

Metoden bygger på att en producent skapar ett track bestående av ett beat + instrumentation med 

harmonik, för att sedan samarbeta med en topliner som skriver melodi och text. Den här approachen 

 https://www.berklee.edu/careers/roles/top-line-songwritervocal-producer  Sidan besökt: 2019.01.101
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menar Seabrook har blivit en standardmodell för hur dagens poplåtar skrivs. Metoden i sig uppkom 

på Jamaica, där reggae-producenter skapade rytmbaserade tracks för att sedan bjuda in ett flertal 

sångare/sångerskor som fick spela in sång till tracket. Tekniken spred sig snabbt från Jamaica till 

New Yorks hiphopscen, men det var svenskarna i Cheiron-studion som industrialiserade metoden.   2

 
Det andra tillvägagångssättet kallar Seabrook för ”melody-and-lyrics” och det innebär att en 

låtskrivare provar olika ackord på piano eller gitarr och improviserar fram melodier till ackorden 

parallellt, medan ytterligare en låtskrivare skissar på låtens handling och potentiella rim. Melody-

and-lyrics-approachen som tidigare var standardmetoden har ersatts av track-and-hook-metoden, 

menar Seabrook. Det är dock annorlunda i genrer såsom country, där melody-and-lyrics-metoden 

fortfarande anses som standard, men när det gäller mainstream pop och R&B så är det track-and-

hook-metoden som dominerar. 

 
Seabrook pekar på flera anledningar till att track-and-hook-metoden tagit över - bland annat på 

grund av att metoden passar in i den löpande band-princip som råder i musikindustrin, där 

producenter självständigt producerar tracks som mailas ut till olika topliners. Det blir en slags 

låtskrivarfabrik i två steg, helt enkelt. Metoden gör att producenten och toplinern får tydliga ramar 

att jobba inom och skapar därmed en form av specialisering, då exempelvis refräng-delen eller 

någon annan del av en låt kan skickas till den topliner som är specialiserad inom just det området. 3

Författaren förklarar att en fördel med metodens framfart är att den skara personer, som tidigare 

befunnit sig i studion för att endast tycka till och sedan kräva en del av den upphovsrättsliga 

ersättningen, inte blir delaktiga på samma sätt som tidigare. Metoden gör att det bara är producenten 

och toplinern som är delaktiga i processen och obehöriga stängs därmed ute. En nackdel med track-

and-hook-metoden enligt författaren är dock att låtarna tenderar att låta likadant. Producenter som 

gör dansmusik har alltid kunnat låna ljud från andra producenters ljudbibliotek och återskapa ett 

visst sound vid skapandet av egna beats - eftersom endast text och melodi kan skyddas av 

upphovsrätten har detta inte varit några problem. Grooviga beats har blivit grunden till dagens pop, 

vilket därmed orsakar att låtarna eventuellt upplevs som likadana. 4

 Denniz Pop, Tom Talomaa, Max Martin, John Amatiell, Kristian Lundin, David Kreuger, Per Magnusson, Andreas 2

Carlsson, Jörgen Elofsson, Rami Yacoub

 John Seabrook, The Song Machine - Inside The Hit Factory, London: 2015, s. 2003

 Ibid s. 2014
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Seabrook poängterar att track-and-hook-metoden innebär att producenten får en slags huvudroll i 

låtskrivandet. Den som arbetar som topliner jobbar för producenten, då det är producenten som 

bokar samt betalar för studiotid (ofta med ett skivbolags stöttning) samt styr själva sessionen. 

Producenten får dessutom nästan alltid en andel av copyrightspliten, vilket är en stor skillnad från 

hur det har varit tidigare.  I teorin ska producenten och toplinern dela lika på förlagsintäkterna, men 5

i slutändan resulterar det ändå inte i att de tjänar lika mycket. Det beror på att producenten ofta får 

betalt för den avsatta tiden i studion, oavsett om låten blir en hit eller ej, medan toplinern endast får 

betalt om låten faktiskt spelas in och sedan släpps. Producenten kan dessutom ofta förhandla sig till 

att få en viss procent på låtens försäljning - vilket en topliner i princip aldrig kan. Genom att 

producenten dessutom skickar ut samma track till en mängd topliners så ökar chanserna att få en 

hitlåt. 6

Track-and-hook-metodens framfart har dock inte varit lika uppskattad hos alla, menar Seabrook, 

som beskriver hur många singer-songwriters är upprörda över att deras ställning har sjunkit i den 

låtskrivarfabrik som råder. Den ”klassiska låtskrivaren”, som kommer från en melody-and-lyrics-

bakgrund, har ofta svårt att acceptera skiftet i hur låtar skapas samt vilka konsekvenser det får. 7

Författaren citerar därmed toplinern Ester Dean:  
 

Anybody can be a producer, but not anybody can be a writer. Hell, you can buy beats and tracks online! But 

the melody gotta come from in here! I don’t care how good the track is, the track don’t make the song.  8

 
Det finns en variant av melody-and-lyrics-metoden, som bygger på att skriva a cappella. Metoden 

innebär att låtskrivaren komponerar melodier ”i huvudet” utan instrumentellt stöd av exempelvis 

piano eller gitarr. Låtskrivaren och författaren Jason Blume lyfter i boken 6 Steps To Songwriting 

Success fram denna metod och menar att han, liksom många andra låtskrivare, rekommenderar 

denna teknik för att skriva starkast möjliga melodier. Blume menar att det mer standardiserade 

sättet, det vill säga att skriva melodier anpassade till en ackordföljd, inte alltid är rätt väg.  Han 9

hävdar till och med att detta är den vanligaste fallgropen som nya låtskrivare faller i. Melodin är 

 Seabrook, 2015, s. 2025

 Ibid s. 2056

 Ibid s. 2487

 Ibid s. 2058

 Jason Blume, 6 Steps To Songwriting Success, New York: 2004, s. 1009
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aldrig sekundär - snarare är den ofta den primära orsaken till att en låt över huvud taget spelas in, 

understryker Blume. 10

Hur bra låtar det här tillvägagångssättet än må generera så är inte alla lika övertygade om att skriva 

melodier a cappella. Låtskrivaren Jimmy Webb nämner problematiken i boken Tunesmith - Inside 

the art of songwriting, där han framhåller att en bestämd harmonik ofta ligger till grund för 

inspiration till eventuella melodier: 

Many contemporary composers, myself included, believe that oftentimes the germs of beautiful melody exist 

in chord structure itself; that the chord structure leads us in interesting directions melodically, paths that might 

not be discovered otherwise.  11

Efter att ha läst boken Vägen till sångerna - samtal om kreativitet och låtskrivande av Stefan 

Warnqvist, som bygger på intervjuer med ett antal svenska artister som skriver sina egna låtar, kan 

jag konstatera att majoriteten av dessa singer-songwriters inte använder sig av en specifik metod i 

sitt skapande. Vissa inleder processen med att sätta sig med gitarren och försöka hitta en 

inspirerande ackordföljd att bygga en låt kring, medan vissa börjar med att skriva text. De beskriver 

också att låtskrivarprocessen ser väldigt olika ut från gång till gång. Det finns därmed ofta inget 

specifikt tillvägagångssätt som används kontinuerligt och för att exemplifiera detta så frågar 

författaren låtskrivaren Edith Sönderström om hur en typisk låtskrivardag ser ut, där hon svarar:  
 

Jag tror inte att det finns en sådan dag för mig. Jag jobbar inte så, utan det kan vara så att jag vaknar en 

morgon och känner för att sätta mig vid pianot. Det är alltid en spontan grej. Det är ingenting jag planerar, att 

jag ska sätta mig och skriva en låt. Det kan jag däremot göra när det gäller texter, då kan jag sätta mig och 

skriva dem. Men musiken är som en hemlig vän som man har med sig vid sidan om och som ibland tar tag i 

ens hand och leder en till pianot på något sätt och då kan det hända grejer. Men det är aldrig riktigt på mitt 

initiativ om du förstår vad jag menar.  12

 
För att knyta ihop säcken kring just denna del av ämnet så vill jag återgå till Jimmy Webb, som 

diskuterar just val av metod i boken Tunesmith - Inside the art of songwriting. Webb menar att 

oavsett vilken metod som används så är låtskrivarens mål att uppnå kompromisslös originalitet som 

presenteras på ett så pass logiskt sätt att det nästintill väcker nostalgi hos lyssnaren - låtarna ska 

 Ibid s. 10110

 Jimmy Webb, Tunesmith - Inside The Art Of Songwriting, New York: 1998,  s. 21311

 Stefan Warnqvist, Vägen Till Sångerna - Samtal Om Kreativitet Och Låtskapande, Lund: 2010, s. 10512
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upplevas bekanta just för att varje ton i melodin är perfekt placerad. Att skapa något nytt och unikt 

som ändå upplevs som bekant kan låta motsägelsefullt, men det är i just detta landskap som 

fantastiska låtar uppstår enligt Webb.  Författaren liknar skapandet av en låt med konstruktionen 13

av ett hus - husets väggar är låttexten, själva husgrunden är harmoniken och taket är melodierna. I 

vilken ordning dessa komponenter sätts ihop är dock mindre viktigt. Till skillnad från att bygga ett 

hus är vi i konstruktionen av en låt helt befriade från jordens dragningskraft, vilket ger oss friheten 

att sätta ihop låtens komponenter i vilken ordning som helst. 14

1.3.3 Låtskrivande under tidspress 

Att skriva låtar ”på beställning” och under tidspress jämfört med att endast skriva när inspirationen 

infinner sig är en spännande fråga, både enligt mig personligen och enligt många andra. Frågan 

diskuteras av Paul Zollo i boken Songwriters on songwriting, där han i förorden kommenterar:  
 

Many songwriters said that their greatest songs were written in a flash, words and music arriving 

simultaneously, like uncovering something that was already there. Even those who scoffed at the suggestion of 

a spiritual source of songs admitted that the process is mysterious and can’t be controlled. Rickie Lee Jones 

said that inspiration is like a distant rumbling she hears coming from far away. Paul Simon said, ’Mostly it’s 

a lot of waiting - waiting for the show to begin.’  15

Vad är det då som krävs för att få se ”showen” som Paul Simon beskriver? Handlar det om en enda 

lång väntan, eller går det att tvinga inspirationen att infinna sig när en önskar? Dessa frågor är 

exempel på frågor som diskuteras i boken Songwriters on songwriting, som består av Zollos 

intervjuer med några av världens mest erfarna och erkända låtskrivare. Som läsare kan en konstatera 

att det som majoriteten av dessa låtskrivare har gemensamt är det konstanta sökandet efter den inre 

källan av kreativitet som genererar låtar. Huruvida en sådan källa finns och om det går att kanalisera 

sig dit är frågor som diskuteras i boken, men Zollo menar att svaret är mer komplicerat än så. Enligt 

honom är själva skapandet av en låt är en prestation i sig - oavsett hur lång tid det tar.  16

Frågan om att vara kreativ under tidspress återfinns även i boken som tidigare nämnts, Vägen till 

sångerna - Samtal om kreativitet och låtskrivande av Stefan Warnqvist, där låtskrivarna som 

 Webb, 1998, s. 21813

 Webb, 1998, s. 28614

 Paul Zollo, Songwriters On Songwriting, USA: 2003, förorden15

 Ibid16
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intervjuas ställer sig något olika till frågan. Låtskrivaren Sandra Vilppala berättar:  
 

[…] Och jag måste ha tid. Om jag vet att jag ska iväg om någon timma kan jag inte sjunka in och börja skriva 

utan jag vill gärna ha en vecka som är helt fri. Då kan jag känna att jag bara kan sjunka in i det.17

Låtskrivaren Anna Einarsson däremot förespråkar att jobba mot skarpa deadlines, då en som 

professionell låtskrivare måste sköta sitt jobb precis som vem som helst - en har inte tid att vänta på 

att inspirationen ska infinna sig. Einarsson berättar:  
 

[…] Beställningsverk ställer större krav på struktur, men det är bra, det vill jag lära mig, konsten att planera sitt 

arbete och driva på sig själv. Sånger kan ramla fram lite mer intuitivt, även om de också behöver planeras. Det 

är som vilket jobb som helst, man behöver avsätta tid för det. Jag tror inte på idén om den stora inspirationen 

som kommer. Visst kan det fungera så ibland, att man får en väldigt stark idé, men den ska ändå omsättas. 18

1.4 Tidigare forskning

Det var svårt att hitta tidigare forskning om just det här ämnet, där toplineskrivandet stod i fokus, 

men Patrik Falk’s konstnärliga examensarbete Track vs Melody   är minst sagt relevant och 19

påminner mycket om mitt projekt. I arbetet har Falk undersökt hur de två metoderna som nämnts 

ovan, track-and-hook och melody-and-lyrics, fungerar i skapandet av fyra olika låtar. Efter att 

låtarna skapats jämfördes låtarnas sound, när det gäller instrumentering, genretillhörighet och 

eventuella övriga effekter. 

Den viktigaste lärdomen som Falk lyfter fram efter projektets slut är betydelsen av hans 

sinnesstämning och känsla till musiken i den stund låtarna skapats. Känslan har han baserat på en 

viss referenslåt som han valt ut innan låtskrivandet inletts, vilket med andra ord innebär att valet av 

referenslåt har varit den största påverkan på hur slutresultatet har blivit. Falk blev förvånad över att 

valet av metod inte verkade spela så stor roll sett till resultatet och anser att vinsten med projektet 

framför allt är att han lärt sig skriva musiken mer strukturerat. Trots de fördelar han finner i att 

 Warnqvist, 2010, s. 25517

 Ibid s. 17718

 Patrik Falk, 201719
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skriva efter dessa metoder kommer han fram till att han fördrar att skriva helt fritt, utan att låsa sig 

till ett visst tillvägagångssätt - metoden ska inte vara ett hinder.    20

  Ibid20
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2. Metod 

2.1 Låtskrivande
 
Jag ska totalt skriva sex stycken toplines utifrån två olika metoder samt mot tre olika artister/band, 

vilket därmed blir två toplines per artist/

band då båda metoderna ska prövas på 

varje artist/band.

De två metoder jag använder är de som 

nämnts i teoriavsnittet:

1. ”Melody-and-lyrics and a cappella”: 

att börja med att skriva topline utan 

något backingtrack eller harmonik att 

luta mig mot, det vill säga helt a 

cappella utan något instrument till hjälp, för att i nästa skede producera ett track till det skrivna 

materialet. Toplinen dokumenteras som röstmemon på min mobiltelefon. Jag tillåter mig själv 

att ändra toplinen i mindre utsträckning när tracket produceras, om jag exempelvis märker att 

något inte känns helt rätt i texten eller om melodin behöver ändras något. Jag måste dock 

försöka hålla mig till den ursprungliga idén så mycket som möjligt, för att verkligen hålla isär 

toplineskrivandet och producerandet. 

2.    ”Track-and-hook”: att börja producera upp ett backingtrack (med beat, harmonik och så gott      
       som färdig instrumentering) för att i nästa skede skriva topline till tracket. Likaså här tillåter     
       jag mig själv att ändra tracket något om det är nödvändigt för toplinen, men jag försöker tänka  
       att tracket är ”låst” när det är producerat och att grundidén inte kan ändras. 

2.2 Leads

Jag väljer att skriva mot leads, det vill säga (påhittade) uppdrag från artister/band, i det här arbetet 

eftersom det oftast är så vardagen ser ut för en professionell låtskrivare. Däremot brukar begreppet 

lead innebära ett specifikt önskemål på vilken typ av låt artisten söker, men att få ett sådant 

önskemål har inte varit möjligt i mitt arbete. Med det sagt så innefattar lead-begreppet i det här 

fallet endast vilken artist som låten skrivs till. 
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LEAD 1: Up 
Tempo - män:

LEAD 2: Up 
Tempo - kvinnor:

LEAD 3: Low 
Tempo/akustiskt:

George Ezra Dua Lipa Sam Smith

Maroon 5 Zara Larsson Dean Lewis

Shawn Mendes Lady Gaga Lewis Capaldi

5 Seconds Of 
Summer

Anne-Marie James Arthur

Sandro Cavazza Rita Ora Ed Sheeran



För att bestämma vilka 3 leads jag ska jobba mot väljer jag ut 15 st artister/band med den 

gemensamma faktorn att de befinner sig inom pop-genren. De artister/band jag har valt ut är sådana 

som jag kände till sedan tidigare och som jag kände att det var fullt möjligt för mig att kunna skriva 

en låt till, då min bild av artisten/bandet var ganska tydlig. Jag ville dessutom välja artister/band 

som var aktuella när arbetet påbörjades, vilket dessa var då samtliga gick att hitta på tre olika 

topplistor på Spotify vid denna tidpunkt.  De topplistor jag har tittat på är Billboard Top100 21

(USA), The Official Chart Top 40 (Storbritannien) och Topp 50 Sverige.  

 
De 15 utvalda artisterna/banden är indelade i tre kategorier beroende på vilken typ av artist/band det 

är och vilken typ av popmusik den/de gör. En lead slumpas fram från varje kategori, med hjälp av 

en slumpgenerator.  I samma stund som en session ska inledas får jag reda på vilken leaden blir, för 22

att göra projektet mer verklighetstroget - just att få ett uppdrag på kort varsel är så det i regel ser ut. 

Leaden som slumpas fram analyseras översiktligt i sitt sound och sin karaktär, för att jag i 

låtskrivarprocessen ska veta vad jag strävar mot och i efterhand kunna avgöra hur lämplig min låt 

skulle kunna vara, sett till leaden. Jag ska jobba mot samtliga leads enligt metod 1 innan jag byter 

till metod 2, för att djupdyka i metoden ordentligt innan jag byter. Jag ska dessutom göra tidsramen 

snävare för varje pass: mot den första leaden ska jag ha fyra dagar på mig, mot lead nummer två ska 

jag ha tre dagar på mig och mot lead nummer tre ska jag ha två dagar på mig. Hur länge jag arbetar 

under aktuell session får variera, så länge jag håller mig till mina deadlines. Tidsplanen ser ut såhär: 

 Aktuellt datum: 2019.01.0721

 https://sv.calcprofi.com/online-slumpgenerator.html Sidan besökt: 2019.01.1522
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ARBETSVECKA: ATT GÖRA:

1 Tisdag: SESSION 1 (Lead 1, Metod 1) 
Onsdag: SESSION 1 (Lead 1, Metod 1) 
Torsdag: SESSION 1 (Lead 1, Metod 1) 
Fredag: SESSION 1 (Lead 1, Metod 1)

2 Tisdag: SESSION 2 (Lead 2, Metod 1)  
Onsdag: SESSION 2 (Lead 2, Metod 1) 
Torsdag: SESSION 2 (Lead 2, Metod 1)  
Fredag: SESSION 3 (Lead 3, Metod 1)

3 Måndag: SESSION 3 (Lead 3, Metod 1) 
Tisdag: SESSION 4 (Lead 1, Metod 2) 
Onsdag: SESSION 4 (Lead 1, Metod 2) 
Torsdag: SESSION 4 (Lead 1, Metod 2) 
Fredag: SESSION 4 (Lead 1, Metod 2)

4 Måndag: SESSION 5 (Lead 2, Metod 2) 
Tisdag: SESSION 5 (Lead 2, Metod 2) 
Onsdag: SESSION 5 (Lead 2, Metod 2) 
Torsdag: SESSION 6 (Lead 3, Metod 2)  
Fredag: SESSION 6 (Lead 3, Metod 2) 

https://sv.calcprofi.com/online-slumpgenerator.html


 

2.3 Loggbok

För att tolka resultatet och reflektera kring metoderna ska en loggbok skrivas där så mycket som 

möjligt av processen dokumenteras. Loggboken ska kunna hjälpa mig att jämföra och reflektera 

över min process, där jag efter 

varje session reflekterar fritt men 

även diskuterar lämpligheten till 

leaden. Följande mall ska fyllas i 

för varje låt:

2.4 Avgränsningar  

Det finns naturligtvis fler än två metoder värda att prova när det gäller toplineskrivande. Jag valde 

att använda två metoder delvis ur en tidsaspekt, men också för att dessa två kändes mest relevanta 

och verklighetsnära. De två metoderna står dessutom i motsats till varandra, vilket gör det lättare att 

kunna jämföra dem.  

Låtarna ska skrivas på engelska då samtliga artister/band jag valt ut endast har gett ut musik på just 

engelska. Att skriva på svenska hör inte till något som jag brukar göra och då jag vill att det här 

projektet ska utveckla hur jag skriver låtar känns det mest logiskt att använda det engelska språket.  
Längden på låtarna ska vara 3-4 minuter. Hur formen på låtarna ska bli och vilka medel jag 

använder mig av är inget jag bestämmer i förväg, utan allt bestäms i aktuell session. 

 
Trots att låtarna kräver en produktion för att bära upp toplinen är det inte själva produktionen och 

mixen som är i fokus för projektet. Visst kan produktionen avgöra hur toplinen upplevs, men det är 

just toplinen i sig och toplineskrivandet som jag vill belysa.  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LEAD: x  
METOD: x

SJÄLVA ARBETSFLÖDET:

TIDSÅTGÅNG:



3. Genomförande - Utdrag ur loggboken 

3.1 Helhetsanalys av sound  
 
3.1.1 Lead 1

Leaden som slumpades fram från den första kolumnen (med 

hjälp av slumpgeneratorn) blev nummer 5 - den svenska artisten 

Sandro Cavazza. För att kunna börja spåna idéer på en topline 

behöver jag göra lite research kring de låtar som Cavazza har 

gett ut. Jag lyssnade igenom några av de låtar som fanns på 

Spotify  och försökte hitta gemensamma nämnare och skapa en 23

slags helhetsuppfattning som skulle bidra till inspiration och 

ideer i mitt kommande låtskrivande.  
Det jag kom fram till var följande:  
 
-   Cavazza har släppt ett antal akustiska låtar, men främst uptempo-pop med tydliga inslag av 

tropical house. 

- Texter handlar ofta om kärlek.  

- Soundet präglas av akustiska instrument såsom gitarr eller piano, som ofta spelas väldigt 

rytmiskt.

- Verserna består generellt sett av korta fraser. 

- Låtarna har ofta någon form av drop/post chorus med en stark leadmelodi.  

3.1.2 Lead 2

Lead nummer två slumpades från den andra kolumnen, som 

består av 5 kvinnliga artister. Leaden slumpades fram ur samma 

slumpgenerator som tidigare och denna gång föll lotten på den 

brittiska artisten Anne-Marie.

 Cavazza, Sandro. Kygo. 2018, ”Happy Now”  23

 Cavazza, Sandro. 2018, ”High With Somebody”  
Cavazza, Sandro. 2018, ”Used To”
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LEAD 1: Up Tempo - män:

George Ezra

Maroon 5

Shawn Mendes

5 Seconds Of Summer

Sandro Cavazza 

LEAD 2: Up Tempo - kvinnor:

Dua Lipa

Zara Larsson

Lady Gaga

Anne-Marie

Rita Ora



 

Precis som förra gången så började jag min session med att lyssna igenom några av de låtar som 

artisten släppt på Spotify  och kika efter gemensamma faktorer - detta för att lättare veta vilken typ 24

av låt och topline som kan passa. Det jag kom fram till var:

- Anne-Marie har samarbetat en del med olika houseproducenter och har därmed ofta ett 

”dansvänligt” sound, medan de låtar som hon släppt helt i eget namn är mer renodlade poplåtar.

- Soundet är generellt sett akustiskt men med elektroniska inslag.   

- Soundet bygger på beats och samplade ljudeffekter. 

- Flera av låtarna kännetecknas av arpeggion på gitarr eller synth.  

-   Låttexterna förmedlar väldigt mycket girl power och attityd, ofta med en skämtsam underton.

 

3.1.3 Lead 3 

Samtliga artister i lead 3-kolumnen kännetecknas av akustiska och 

finstämda låtar där sången verkligen står i centrum.  

Den artisten som slumpades fram ur denna kolumn blev Lewis 

Capaldi - en singer-songwriter från Skottland.

För att samla inspiration och idéer till toplineskrivandet började jag 

även denna session med att lyssna in mig mer på den musik som 

artisten har släppt på Spotify  och kom fram till följande faktorer 25

som skulle hjälpa mig att hitta idéer till mitt egna låtskrivande:

- Arrangemangen av låtarna är generellt sett avskalade och minimalistiska.

- Låtarna har väldigt få instrument - oftast endast på sång och piano. 

- Låtarna bygger extremt mycket på hur artisten förmedlar känslor i sitt sätt att sjunga - därav blir 

texten extra viktigt.  

- Texterna handlar oftast om olycklig kärlek.   

 Anne-Marie. Marshmello, 2018. ”FRIENDS”  24

Anne-Marie. Guetta, David. 2018. ”Don’t Leave Me Alone”  
Anne-Marie, 2018. ”Ciao Adios”

 Capaldi, Lewis. 2018. ”Someone You Loved”  25

Capaldi, Lewis. 2017. ”Bruises”  
Capaldi, Lewis. 2017. ”Lost On You”
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LEAD 3: Low Tempo/
akustiskt:

Sam Smith

Dean Lewis

Lewis Capaldi

James Arthur

Ed Sheeran



3.2 Skapandeprocessen: Metod 1 - melody-and-lyrics and cappella

3.2.1 Lead 1

Tidsram: 4 dagar  
Det första jag gjorde var att försöka hitta ett BPM som kändes lagom för just den här genren, vilket 

landade runt 88-90. Jag knäppte med fingrarna för att försöka hitta ett groove, som jag sedan 

började improvisera fram melodier till genom att nynna. När jag hade hittat en melodislinga som 

kändes bra och catchy spelade jag in den som röstmemo i min mobil för att kunna komma ihåg den.

 

Det låtelement jag tog mig an först var refrängen, då jag ofta tycker att det är lättast att börja i den 

änden. Jag kom på en potentiell refrängmelodi och började spåna på textidéer: jag bestämde mig för 

att låten skulle komma att handla om någon som ångrar sig efter ett uppbrott och inte tvekar på att 

försöka igen. Texten skulle vara ett enda stort frågetecken (bokstavligen), genom att personen 

bakom låten går igenom ett antal frågor och funderingar. Jag kom på titeln ”Called You Mine” och 

jobbade vidare utifrån den. Jag fortsatte sedan med att försöka improvisera fram en versmelodi, som 

skulle bygga på korta fraser och vara relativt entonig för att lämna plats åt refrängen, som skulle 

dubbleras och höjas en oktav inför själva droppet. Jag hittade en melodivariant som fungerade bra 

och skrev en text till denna. 

 
När toplinen var färdigskriven började jag producera upp ett track. Tempot landade på 95 BPM 

(alltså några BPM högre än när jag skrev toplinen). Det första steget av produktionen var att 

bestämma harmoniken. När jag hittat ackord som passade till toplinen spelade jag in piano till hela 

låten, då jag ville ha piano som huvudinstrument bakom sången. Därifrån fortsatte jag bygga på 

produktionen genom att skapa ett beat och lägga in fler olika instrument. När tracket hade fått en 

stabil grund spelades sången in. Därefter byggdes produktionen klart innan hela låten mixades och 

färdigställdes.

 
Då Sandro Cavazzas sound kännetecknas av tropical house så tog produktionen ganska lång tid, 

eftersom detta inte är en genre som jag brukar producera. Jag är dock väldigt bekant med genren 

”som lyssnare”, så jag visste ganska snabbt hur jag ville att det skulle låta, vilket var en stor fördel. 
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3.2.2 Lead 2

Tidsram: 3 dagar  
I denna session började jag med att bestämma vad låten skulle handla om - den skulle handla om 

hur hon (artisten) har tröttnat på att vara i ett förhållande som inte ger henne någonting och hur hon 

därmed behöver göra en slags avgiftning från den andra personen - en detox - för att bli sig själv 

igen.  

Jag gick vidare med att försöka hitta på en idé kring en refrängmelodi till ett passande tempo 

(genom att knäppa med fingrarna) och landade på ca 126 BPM. Liksom i förra sessionen så tog jag 

mig an refrängen först, för det är oftast i början av sessions som jag känner mig som mest inspirerad 

och lyckas hitta på bra melodier - vilket blir relevant då refrängen är den låtdel som bör ha starkast 

melodier. Jag tragglade dock en hel del då ingenting kändes bra, vilket jag tror berodde på att jag 

inte var 100% fokuserad av någon anledning. Jag provade ett antal olika varianter på melodierna 

och kunde inte direkt bestämma mig för vad jag gillade, vilket gjorde att denna session tog lite 

längre tid.  

 
När jag lyckats bestämma mig för vilka melodier som skulle användas skrev jag text till de olika 

elementen. Titeln blev ”Detox” och tonarten landade på G dur, vilket jag tror skulle kunna passa 

leaden bra. 

Eftersom att jag hade en dag mindre på mig för att färdigställa låten så valde jag att börja lite smått 

med produktionen redan under mitt första pass. När toplinen var färdigskriven bestämde jag mig för 

att satsa på en produktion med mycket synthar, trap beats och ljudeffekter. Det fick gärna låta 

lekfullt och lite konstigt, helt enkelt. 

Under processens gång testade jag kontinuerligt att sjunga toplinen till, för att hela tiden påminna 

mig om att det är den som var i fokus - det var den som skulle styra produktionen och inte tvärt om.  
När tracket fått en grund spelade jag in leadsång, backing vocals, finputsade på produktionen och 

mixade.
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3.2.3 Lead 3 

Tidsram: 2 dagar

Liksom i föregående session började jag med att bestämma vad låten skulle handla om: i det här 

fallet om att bli lämnad av någon för att den andra personen är rädd för att binda sig till någon, samt 

hur jobbigt det kan vara att veta hur den andra personen går vidare så pass snabbt. 

Eftersom tidsramen blivit ännu mer stram gällde det att komma igång så fort som möjligt och vara 

effektiv. Jag inledde med att försöka jobba fram en refräng, eftersom detta fungerat bra i tidigare 

sessions. Här försökte jag däremot inte hitta ett groove genom att knäppa fingrarna, eftersom den 

här låten skulle vara betydligt lägre i tempo med mindre fokus på groove. 

 
Jag nynnade olika melodier och hittade till slut en som kändes bra och bestämde mig för att låta 

texten innehålla exempel på hur en fysiskt kan må efter att ha blivit lämnad. Jag kom på titeln 

”Flicker”, som sätter fingret på hur instabil och skör en kan känna sig efter att ha blivit lämnad.  
 
Jag försökte sedan jobba vidare på toplinen i verser, pre-chorus och stick och fick till slut fram en 

topline, även att det tog ganska lång tid då hela dag 1 gick åt. Nästa steg var att hitta en passande 

harmonik på piano, som sedan spelades in. Produktionen skulle hållas väldigt simpel - förutom 

leadsången ville jag endast ha piano, eventuellt stråkar och lågmälda pads. Fokus skulle till 100% 

vara på rösten, vilket gjorde att arrangemanget blev akustiskt och väldigt avskalat. När tracket var 

klart spelades sången in, innan hela låten mixades. 

3.3 Skapandeprocessen: Metod 2 - track-and-hook

3.3.1 Lead 1

Tidsram: 4 dagar

Metod 2 - track-and-hook - innebär att göra tvärt emot förra processen och därmed börja med att 

producera upp ett track för att sedan skriva toplinen till tracket. Metod 2 skulle liksom metod 1 

prövas på samtliga leads, så först ut i denna session var lead 1, det vill säga Sandro Cavazza.
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Rent sound- och formmässigt ville jag bygga upp den här låten på ett liknande sätt som min förra låt 

mot samma lead. Jag ville exempelvis fokusera på piano eller akustisk gitarr, då jag förknippar 

leaden mycket med dessa akustiska instrument. Genren skulle liksom i förra låten vara pop med 

inslag av tropical house.  
 
Min första session inleddes med att jag satte mig med gitarren och försöka komma på något slags 

ackordriff - vilket kändes så befriande efter att inte ha fått göra detta tidigare (i metod 1). Redan där 

blev jag inspirerad. Det var dock nästintill omöjligt att inte börja nynna på melodier under passets 

gång, men jag gjorde verkligen mitt bästa för att tänka bort topline-skrivandet. Efter att ha suttit 

med gitarren en stund hittade jag en harmonik som kändes bra till 105 BPM, spelade in gitarren och 

började bygga upp produktionen med ett beat, percussion, pads, piano m.m. Det blev en slags mall 

för hur jag ville att låten ska se ut. 

Efter att ha arrangerat upp låten i sin helhet, tills att tracket kändes så gott som klart, började jag 

skriva toplinen. Liksom i förra metoden testade jag att ta mig an refrängen först för att få en känsla 

för hela låten. Jag loopade refrängen och testade att nynna olika varianter på melodier och när jag 

hittat en som kändes passande så började jag fundera på texten. Till skillnad från i första metoden 

hade jag inte på förhand bestämt vad låten skulle handla om, men då tracket fått ett väldigt hoppfullt 

och lekfullt sound kändes det självklart att skriva en text som stöttade känslan i musiken. Jag kom 

fram till att låten skulle handla om att vara väldigt förälskad och att vara villig att göra vad som 

helst för att få vara med den andra personen. Titeln skulle vara ”By Your Side”.  

När toplinen skrivits klart spelades sången in. Därefter finslipade jag produktionen, för att sedan 

mixa och färdigställa låten.

3.3.2 Lead 2

Tidsram: 3 dagar

Fortsättningen på metod 2 innebar att återvända till lead 2, det vill säga Anne-Marie. Det första som 

slog mig i denna session var att jag ville göra en uptempo poplåt med tydliga inslag av reggeaton, 

då det är ett oerhört populärt sound just nu som jag skulle kunna höra Anne-Marie i. Det första jag 

gjorde var därför att hitta ett svängigt tempo, vilket blev 99 BPM. Jag utgick från en synth jag 

hittade som jag gillade ljudet på och började sedan bygga produktionen runt den synthen. Jag ville 

att låten skulle ha en något kaxigare underton än den förra jag skrev mot Anne-Marie, med ett beat 
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som var mer latin-inspirerat och groovigt. Tillsammans med syntharna skulle helheten bli en 

dansvänlig, uptempo poplåt och tack vare att jag hade en så pass tydlig bild på förhand av hur 

produktionen skulle låta så gick arbetet med att få fram en slags grund på produktion ganska snabbt.

Innan jag började skriva toplinen bestämde jag mig för vad låten skulle handla om: den skulle 

handla om en kärlek som är farlig och lite förbjuden, men som är omöjlig att stå emot även om en 

skulle vilja. Titel skulle vara ”Under My Skin”. 

 
Utifrån dessa idéer började jag spåna på en topline genom att loopa refrängen och försöka hitta en 

melodi som kändes catchy och hookig. Melodin skulle vara rytmisk och ”snabb” i sin karaktär och 

från att ha nynnat nonsensord hittade jag en text som kändes passande ganska fort. Därifrån fortsatte 

jag spåna på idéer till verser, pre-chorus och bridge och hade till slut en färdig topline. 

Nästa steg var att spela in sången, limma ihop produktionen och mixa klart låten.

3.3.3 Lead 3 

Tidsram: 2 dagar

Att skriva enligt metod 2 mot lead 3 skulle bli min sista låt, eftersom det blir låt nummer 6 i 

ordningen. Lead 3 är som bekant Lewis Capaldi.

 
Min första session här inleddes med att jag bestämde mig för att låten skulle vara ett slags brev till 

någon en älskar, som en lämnat för att hitta sig själv. I efterhand ångrar en det beslutet för att en 

fortfarande älskar personen. Låtens titel skulle vara ”Yours To Keep”. 

 
Jag satte mig vid pianot och försökte hitta en ackordföljd till en potentiell refräng som kändes 

inspirerande. Eftersom jag behövde hålla ett relativt högt tempo och vara effektiv för att bli helt klar 

på två dagar hann jag inte testa så många olika alternativ, utan jag fick fatta beslut ganska snabbt. 

Efter att ha hittat en harmonik på pianot spelades detta in, samtidigt som jag byggde en form på 

låten. När pianot spelats in och jag hade en slags mall började jag nynna på olika melodier till 

toplinen. 

I den här låten tog jag mig faktiskt an versen först, till skillnad från alla de tidigare låtarna där jag 

börjat med refrängen. Att jag valde det här tillvägagångssättet var just på grund av låtens handling - 
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jag ville bygga upp ”brevet” så pass logiskt och tidsenligt som möjligt, rent innehållsmässigt. Därav 

kändes det mest rimligt att börja från start, det vill säga med första versen.  
 
Jag fick till slut fram en hel topline som kändes bra och inspirerande. Efter att sången spelats in 

adderade jag stråkar i arrangemanget, för att sedan mixa låten.
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4. Resultat 

4.1 Lead 1, Metod 1 - ”Called You Mine”

Generellt sett blev jag förvånad över hur smidigt och enkelt arbetet gick. Trots att jag skulle skriva 

toplinen a cappella lyckades jag komma på melodier väldigt fort och kände mig fri i mitt kreativa 

skapande. Det var en ny insikt hur befriande det kunde vara att inte tillåtas att sätta sig vid pianot 

eller gitarren, utan att bara få nynna och fokusera på toplinen - att utelämna musiken och 

arrangemanget helt och hållet.

När jag kom till produktionsstadiet var det väldigt tacksamt att ha en färdig topline att jobba emot, 

då jag hela tiden kunde testa om den funkade mot tracket. Själva produktionen i sig var delvis lätt - 

och delvis svår. Jag visste exakt hur jag ville att det skulle låta, vilket blev en fördel då jag inte 

behövde testa mig fram så mycket, men vägen till slutproduktionen blev ganska krokig. Det blev i 

alla fall till slut en mid-tempo poplåt med tydliga inslag av tropical house - en genre jag aldrig 

tidigare tagit mig an som låtskrivare/producent, vilket därmed blev en stor utmaning.  

Jag anser att jag träffat hyfsat rätt mot leaden, då det är ett sound som jag skulle kunna höra Sandro 

Cavazza ta sig an. Ser vi till de punkter (som kännetecknar artisten) som jag kom fram till i min 

helhetsanalys av artistens sound så har jag följt i princip allihop: Texten handlar om kärlek, jag har 

med pianon som spelar markerande rytmer, verserna har korta fraser och själva droppet styrs av en 

hook:ig leadmelodi som spelas av en synth.  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LEAD: 1 - Sandro Cavazza  
METOD: 1

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Började med att skriva klart toplinen (helt a 
cappella) under dag 1. Övriga tre dagar ägnades åt 

produktionen. 

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt ungefär 5 h.  
Dag 2: Satt ca 5 h. 
Dag 3: Satt ca 5 h. 
Dag 4: Satt ca 6 h  

Total tidsåtgång: 21 h.  



 

4.2 Lead 2, Metod 1 - ”Detox”

Det slutgiltiga soundet på låten blev elektronisk, mid-tempo pop. Låtskrivarprocessen inleddes dock 

ganska trögt, då jag inte kom igång lika snabbt som i förra låten. Jag vet inte om det berodde på en 

undermedveten stress kring att jag hade en snävare tidsram denna gång, eller om jag helt enkelt bara 

hade lite svårt att komma igång. Bara det faktum att det inte gick lika ”smooth” den här gången 

skapade stress i sig. När jag kommit igång flöt dock arbetet på bra och låten var färdig inom avsatt 

tid.  

Precis som i arbetet med ”Called You Mine” var det i produktionsstadiet väldigt tacksamt att ha en 

färdig topline att jobba emot, då jag hade en tydlig form att utgå ifrån när jag började producera. 

När jag spånade på olika idéer kunde jag direkt testa om de funkade som grund för toplinen, eller 

om de behövde ändras.

Passar låten leaden, Anne-Marie? Utifrån de punkter jag hade kommit fram till i min helhetsanalys 

av soundet kan jag bocka av följande: Ett dansvänligt sound tycker jag att jag har lyckats få fram, 

jag har blandat akustiska pianon med elektroniska inslag, jag har med trap beats och ljudeffekter 

och texterna förmedlar attityd. På så sätt anser jag att jag har lyckats med mitt uppdrag och jag hade 

absolut kunnat höra Anne-Marie sjunga den här låten. 

4.3 Lead 3, Metod 1 - ”Flicker”

Först och främst gjorde den ännu snävare tidsramen (endast två dagar) att jag kände en ökad press 

på mig själv och en stress innan jag ens hade börjat skriva. Inte helt otippat resulterade detta i att jag 

hade det ganska kämpigt. Förutom tidspressen tror jag att svårigheten låg i att den här leaden har 
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LEAD: 2 - Anne-Marie  
METOD: 1

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Halva dag 1 ägnades åt toplineskrivandet. Andra 
halvan + de två andra dagarna ägnades åt 

produktionen. 

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt ungefär 7 h.  
Dag 2: Satt ungefär 6 h. 
Dag 3: Satt ungefär 7  h.

Total tidsåtgång: 20 h. 



helt annan typ av sound, som kännetecknas av en akustisk och finstämd ljudbild med sparsmakade 

produktioner, vilket är långt ifrån tidigare två leads. Den här leaden ställer enligt mig ännu högre 

krav på att toplinen håller måttet, vilket gjorde att jag rannsakade varje litet ord jag skrev på ett 

annat sätt än i tidigare sessions. Jag kunde därmed inte riktigt ta mig an uppgiften på samma sätt.  
 
Jag tror också att stressen berodde på leaden i sig: jag har en så himla tydlig bild på hur jag ”anser” 

att Lewis Capaldi bör låta, vilket gjorde att jag hade på mig ett par väldigt kritiska glasögon under 

hela processen. Hur han bör låta handlar både om melodier och text, med fokus på att det ska vara 

mycket känsla. Jag ville att texten skulle bli stark och poetisk men ändå tydlig och lättillgänglig, 

vilket verkligen blev en utmaning.

Har jag följt leaden? Tittar vi på de punkter jag tog fram i min helhetsanalys så kan jag bocka av 

följande: Leadsången är i fokus tillsammans med ett akustiskt piano och låten bygger på en 

känslosam text. Därmed skulle jag nog, trots min kritik, kunna höra Lewis Capaldi sjunga den här 

låten.

4.4 Lead 1, Metod 2 - ”By Your Side”
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LEAD: 3 - Lewis Capaldi 
METOD: 1

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Skrev toplinen under dag 1 och gjorde sedan hela 
produktionen under dag 2. 

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt ca 5 h. 
Dag 2: Satt ca 6 h. 

Total tidsåtgång: 11 h. 

LEAD: 1 - Sandro Cavazza  
METOD: 2

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Ägnade dag 1 och dag 2 åt produktionen. Toplinen 
skrevs under slutet av dag 2 och under dag 3. Dag 

4 färdigställdes allt.

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt 5,5 h.  
Dag 2: Satt ca 6 h. 
Dag 3: Satt ca 3 h. 
Dag 4: Satt ca 5 h. 

Total tidsåtgång: 19,5 h. 



Låt nummer 4 i ordningen kom att heta ”By Your Side” och blev en uptempo poplåt med inslag av 

tropical house och att skriva på det här sättet, enligt track-and-hook-metoden, blev en rolig 

utmaning då det är väldigt nytt för mig. Det var dock svårt att få en känsla och bild av en låt när det 

inte fanns någon topline att sätta ackorden till, samtidigt som det var svårt att helt plötsligt lämna 

den ”topline-bubbla” jag befunnit mig i och numera endast tänka produktion. Det var med andra ord 

svårare än vad jag kanske trodde att jobba på det här sättet. 

Passar låten leaden? Rent soundmässigt tycker jag att den passar - det är en uptempo tropical house-

poplåt med en hookig leadmelodi i droppet, den har korta fraser i verserna och stort fokus på 

akustisk gitarr/piano. Toplinen i form av melodin är relativt stark, men jag tycker att det hörs att den 

fått anpassas till produktionens mall. Texten hade också kunnat förbättrats för att eventuellt passa 

leaden lite bättre, eftersom jag upplever texten som ganska ungdomlig och lekfull, medan Sandro 

Cavazza’s texter generellt är mer allvarsamma.

4.5 Lead 2, Metod 2 - ”Under My Skin” 

”Under my skin” kom att bli en uptempo poplåt med inslag av reggaeton och att skriva topline till 

lead 2 enligt metod 2 kändes betydligt lättare än till lead 1, vilket jag tror beror på att jag nu hade i 

åtanke att inte göra produktionen för låst. Jag ville hålla den öppen för olika varianter på melodier, 

vilket jag anser att jag lyckades med - den här gången kände jag mig mindre kreativt begränsad. Det 

enda som begränsade mig nu (förutom låtens form) var egentligen soundet, som fick tydliga 

latinamerikanska influenser. Soundet påverkade vad texten skulle komma att handla om, precis som 

i mitt arbete mot lead 1. 

Passar ”Under My Skin” leaden Anne-Marie? Även om Anne-Marie kanske inte associeras till 

reggaeton tycker jag definitivt att låten skulle kunna passa. Det är låt med attityd, power, mycket 

hookar och häftiga ljudeffekter - vilket är precis så som jag ser Anne-Marie. Den här låten tror jag 
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LEAD: 2 - Anne-Marie  
METOD: 2

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Gjorde produktionen under dag 1, skrev topline och 
färdigställde produktionen under dag 2 och mixade 

under dag 3. 

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt ca 6 h. 
Dag 2: Satt ca 8 h.

Dag 3: Satt ca 4,5 h. 
Total tidsåtgång: ca 18,5 h. 



bara hade fördel av att skrivas enligt track-and-hook-metoden, då jag verkligen fick satsa 100% på 

att få till en groovig produktion i fösta hand, innan jag ens fick tänka på topline. Det blev en slags 

kedjereaktion i positiv bemärkelse, då en färdig, groovig produktion väckte inspiration till 

toplineskrivandet.

4.6 Lead 3, Metod 2 - ”Yours To Keep” 

Eftersom jag hade vissa problem när jag skrev mot lead 3 enligt den första metoden var jag lite 

extra nervös när jag skulle ta mig an den här uppgiften. Den här sessionen gick dock betydligt bättre 

och jag hade inga direkta problem vare sig i skapandet av tracket eller toplinen. Svårigheten låg i de 

faktorer jag var inne på i min förra session mot samma lead, det vill säga att lyckas skriva en låt 

med tillräckligt stark känsla som kan uppfylla de subjektiva krav jag har. Att hitta rätt känsla både i 

musiken och i toplinen, med en avskalad produktion, har verkligen varit en utmaning. Nu var jag 

dock mer medveten om svårigheten på ett annat sätt än vad jag var i metod 1 och försökte vara ännu 

mer fokuserad för att träffa rätt, eller åtminstone träffa mer rätt. 

Har jag träffat rätt mot leaden? Personligen tycker jag att jag har det. Låten fokuserar på sång och 

piano, känslan jag strävat efter lyckades jag återskapa och texten har den karaktär jag önskade. I 

denna session försökte jag hela tiden ställa mig frågan ”hade Lewis kunnat sjunga det här?”, vilket 

gjorde att jag verkligen ansträngde mig för att försöka hamna så rätt som möjligt.  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LEAD: 3 - Lewis Capaldi 
METOD: 2

SJÄLVA ARBETSFLÖDET: Gjorde produktionen och lite av toplinen under dag 
1, skrev klart toplinen och gjorde klart hela låten 

under dag 2. 

TIDSÅTGÅNG: Dag 1: Satt ca 7 h.  
Dag 2: Satt ca 5 h.

Total tidsåtgång: ca 12 h. 



5. Diskussion 

5.1 Att jobba på beställning

Efter att ha slutfört undersökningen kan jag konstatera att det har varit oerhört spännande och 

intressant att begränsa sig till att skriva enligt specifika metoder för att se hur dessa påverkar min 

konstnärliga process. Den konstnärliga processen påverkades, förutom valet av metod, främst av 

följande tre faktorer:  
- Min ”dagsform”, det vill säga vilken sinnesstämning jag var i och hur fokuserad jag var (vilket jag 

nämnt tidigare)  
- Vilken lead jag skrev till  
- Vilken tidsram jag hade att förhålla mig till 

Dessa faktorers inverkan hade jag räknat med på förhand, men det fanns ändå vissa saker som 

förvånade mig. Jag trodde absolut att mitt mind-set och min inställning skulle spela stor roll, men 

det blev så tydligt hur mycket lättare det gick att skriva när jag gick in i en session med ett glatt 

humör och en stark entusiasm. Leadens påverkan var också något som överraskade mig, speciellt 

när det kommer till lead 3 (Lewis Capaldi). Här blev jag mycket mer engagerad på ett 

känslomässigt plan, vilket både underlättade och försvårade mitt skrivande. Capaldi’s sound är 

dessutom är väldigt likt den musik jag vanligtvis brukar skriva (till mig själv) och då brukar jag i 

regel börja med att välja ut ett antal ackord, sittandes vid pianot eller gitarren, för att i nästa skede 

skriva toplinen. Att jag nu inte fick göra ”som jag brukar” i den typen av låt som jag vanligtvis 

skriver blev en helt ny erfarenhet. 

De två olika metoderna passade på olika sätt till mina tre leads, vilket också var något förvånande 

för mig. Till lead 1 trodde jag på förhand att jag skulle föredra metod 2, men här kände jag utan 

tvekan att metod 1 fungerade bättre i min process. Mot lead 2 fungerade båda metoderna i princip 

lika bra, men mot lead 3 är jag något splittrad. I stunden av den kreativa processen så föredrog jag 

metod 2, men i efterhand när jag ser till resultatet ser jag metod 1’s version som starkare - vilket 

betyder att det främst är metod 1 som leder till det resultat jag eftersträvar. 
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Tidsramens påverkan var inte direkt något som förvånade mig, då jag är relativt van vid att jobba 

under avsatt tid och har tränat upp det självförtroende som krävs för att kunna prestera på 

beställning. Just att kunna leverera på kort varsel tror jag är oerhört viktigt att öva upp om en satsar 

på en karriär i branschen. Att dessutom kunna anpassa sig och leverera enligt vissa specifika 

önskemål är så det i regel ser ut för en verksam topliner. Jag tror därmed inte riktigt på det som 

Zollo berättar om, att låtskrivarprocessen är mystisk och inte kan kontrolleras och att kreativiteten 

grundar sig i en inre källa som låtskrivaren försöker kanalisera. Likaså Paul Simon nämner i Zollos 

intervju att låtskrivande är som en enda lång väntan på att ”föreställningen” ska börja, vilket jag 

stället mig kritisk till. Att gå och vänta på inspiration är inte ett hållbart i längden enligt mig, i alla 

fall inte för den som vill göra sitt låtskrivande till ett yrke. Jag är därför definitivt mer enig med 

Anna Einarsson, som hävdar att låtskrivande är ett beställningsverk precis som vilket jobb som helst 

och att det därmed behövs avsättas tid för detta.

5.2 Melody-and-lyrics and cappella eller Track-and-hook?  
 
Så, vad har jag kommit fram till efter arbetets slut? Vilken metod föredrar jag? Det finns inget 

självklart svar på det, då jag hittat för-och nackdelar med båda metoderna. Den stora fördelen med 

den första metoden (melody-and-lyrics and a cappella) enligt mig är hur toplinen hamnar i fokus i 

skapandet. Jag har full förståelse för att låtskrivaren och författaren Jason Blume, liksom många 

andra låtskrivare, lyfter fram denna metod för att skriva starka melodier för när jag jobbade på det 

här sättet prioriterade jag att hitta melodier som kändes rätt från första början. Detta spelar stor roll 

sett till hur en utomstående lyssnare kan tänkas uppfatta låten - känns toplinen inte helt rätt när jag 

nynnar den a cappella, hur ska den då kunna kännas rätt när någon utomstående ska sjunga med i 

låten? Det är utan tvekan en lärdom som jag tar med mig av den här metoden. 

Det är dock inte bara melodiskrivandet som jag märkte drog nytta av melody-and-lyrics and a 

cappella-metoden, utan även textskrivandet. Texten hamnar i centrum (tillsammans med melodin) 

och när orden nynnas a cappella blir det enligt mig extra tydligt om något ord inte känns helt på sin 

plats. Metoden gjorde helt enkelt att jag blev mer noggrann i mitt skrivande, vilket i slutänden bara 

är gynnsamt. Däremot behöver metoden nödvändigtvis inte resultera i att den slutgiltiga låten 

garanterat blir bra. Att toplineskrivandet blir prioriterat i första hand gör att produktionen får 

anpassa sig och bli en slags grund som toplinen lutas emot, men då krävs det att grunden är stabil 

och stöttar toplinen. Om inte så är risken stor att helhetsintrycket faller, oavsett toplinens 

självständiga kvalitet.  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Den främsta nackdelen jag finner med melody-and-lyrics and a cappella-metoden är den brist på 

inspiration som lätt uppstår när en skriver a cappella. Jag förstår definitivt låtskrivaren Jimmy 

Webbs poäng när han menar att grunden till vackra melodier bottnar i en ackordstruktur, som visar 

vägen rent melodiskt, men jag tror inte att det alltid behöver vara så. Ska låten vara helt akustisk 

med en topline som endast stöttas av ett ackordinstrument kan det absolut vara en utmaning, vilket 

jag märkte i arbetet med låten "Flicker". Jag tror dock att att den instrumentella stöttningen helt kan 

utelämnas om en bara är tillräckligt fokuserad och har en tydlig idé på vilken typ av melodi en 

siktar mot.

När det gäller den andra metoden jag provade, track-and-hook, anser jag att en stor fördel med 

metoden är hur pass genomarbetad produktionen blir, på ett helt annat sätt än i metod 1. När det inte 

fanns någon topline att utgå ifrån kunde jag verkligen lägga ner tid på att få till formen och soundet 

på produktionen, vilket i nästa skede gjorde att toplinen fick en stabil grund som utgångspunkt. 

Denna grund gjorde det dessutom enkelt att prova olika melodier till toplinen, då jag direkt hörde 

vad som kändes rätt eller fel.

När det kommer till skapandet av själva toplinen ser jag dock en stor nackdel med metoden. Att 

skriva toplines mot ett färdigt track skapar en begränsning, då toplinen måste placeras i ett fack och 

anpassa sig till produktionen. Produktionen styr och toplinen prioriteras därmed i andra hand, vilket 

enligt mig är allt annat än en fördel. För mig som vill hålla fokus på topline blev därmed den här 

metoden som att börja jobba i helt ”fel” ände - som att försöka bygga en grund för något som ännu 

inte finns. Det som jag tidigare nämnde som en fördel kan med andra ord också vara en nackdel, då 

jag upplevde det svårt att få inspiration till att börja producera ett track när toplinen inte existerade. 

Metoden gjorde det helt enkelt svårt att få inspiration till tracket eftersom toplinen inte fanns - 

samtidigt som det i nästa skede var svårt att få inspiration till toplinen när tracket redan fanns.

Om jag skulle se över metoderna ur en tidsaspekt ser jag ingen större skillnad på dem, då båda 

arbetssätten tog i princip lika lång tid - vilket i sig inte är så förvånande med tanke på att jag hade 

en bestämd tidsram att jobba inom. Att jag visste hur många dagar jag hade på mig att färdigställa 

låtarna gjorde att jag kunde disponera min tid. Därför hade det varit intressant om jag hade testat att 

skriva en eller flera låtar under obegränsad tid, för att se hur ”effektiv” metoden hade blivit, istället 

för att bestämma hur lång tid metoden skulle få ta för varje lead.  

Ser jag till det som Patrik Falk kom fram till i sitt arbete kan jag verkligen hålla med om hans 

upplevelser kring hur ens sinnesstämning påverkar skapandet, både när det gäller melody-and-
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lyrics- och track-and-hook-approachen. Det blev väldigt tydligt för mig hur min ”dagsform” 

påverkade min kreativitet och därmed hur jag tog mig an de olika arbetssätten. Det som skiljer 

Falks arbete från mitt är dock att Falk på förhand valt ut en specifik referenslåt innan låtskrivandet 

börjat och utifrån den fått en viss känsla - en utvald låt blev en slags utgångspunkt, medan jag 

baserade mitt skrivande på en slags översiktlig analys av den valda artistens sound. Falk tyckte 

heller inte att valet av metod spelade så stor roll för slutresultatet, men i mitt fall kan jag inte riktigt 

hålla med. Förutom skillnader i min konstnärliga process kan jag kan se tydliga skillnader i 

resultatet av mina låtar, beroende på valet av metod:  

 
-  Lead 1 (Sandro Cavazza): I min första låt ”Called You Mine” tycker jag att toplinen är betydligt 

starkare, med fler melodiska hookar än i ”By Your Side”, där den blev något intetsägande och platt. 

Jag tycker också att produktionen i ”By Your Side” blev en aning spretig, vilket jag tror grundar sig 

i avsaknaden av topline när produktionen gjordes. Jag var en aning vilsen och lyckades inte riktigt 

limma ihop helheten på samma sätt som i ”Called You Mine”. Det finns absolut likheter mellan 

låtarna eftersom jag haft samma grundidé gällande soundet - här är det istället instrumentering, 

form och låtens handling som skiljer. 

 
-  Lead 2 (Anne-Marie): Här är det stora skillnader på låtarnas sound - ”Detox” är elektronisk pop 

medan ”Under My Skin” är reggeatoninfluerad, vilket var ett högst medvetet val. Trots låtarnas 

olikheter ser jag dock inte lika stor skillnad på metodens påverkan, jämfört med mot lead 1. Jag 

tycker att båda låtarna har starka toplines på varsitt håll, utan att ha påverkats av tillvägagångssättet.  

Om jag skulle anmärka på något så anser jag att jag lyckades få fram budskapet i texten lite bättre i 

”Detox”, vilket jag definitivt tror grundar sig i att toplinen skrevs a cappella. Jag tycker också att jag 

lyckades få produktionen att limmas ihop med toplinen bättre här än i ”Under My Skin”, vilket 

definitivt kan bero på metoden.   
 

Att jag kände mig tryggare under mina sessions mot lead 2 skulle kunna bero på att jag blivit lite 

mer varm i kläderna i arbetet enligt track-and-hook-metoden och haft i åtanke att göra produktionen 

mer ”stabil”, med ett bredare fack för toplinen. Just att jag hade mina erfarenheter från lead 1 i 

bagaget tror jag var en stor orsak till att arbetet mot lead 2 kändes lättare, både när det gäller metod 

1 och 2. Det kan också bero på att Anne-Maries sound tillhör den typ av musik som jag tycker är 

allra roligast att skriva. 

 
- Lead 3 (Lewis Capaldi): de här två låtarna, ”Flicker” och ”Yours To Keep”, är det ”låtpar” som är 

mest lika. Det är inget som förvånar mig, med tanke på att båda låtarna är uppbyggda med samma 
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instrumentering och samma sound, med känslostarka texter. När jag lyssnar på resultatet av låtarna 

tycker jag att toplinen är starkare i ”Flicker”, trots att jag hade större problem när jag skrev den - 

men det kanske är just att jag fick kämpa mer som gjorde att slutresultatet blev bättre. I ”Yours To 

Keep” tycker jag att det hörs att toplinen har fått anpassa sig till produktionen, framför allt när det 

gäller melodierna. 

Värt att nämna är att den känsla jag hade i föregående lead - att jag ”vuxit in i metoden” - inte 

kändes lika påtaglig mot lead 3. Det tror jag beror på att lead 3 skiljde sig så mycket från lead 1 och 

2, både när det gäller sound och typ av artist, vilket gjorde att jag fick ta mig an uppgiften ur ett 

annat perspektiv. Här handlade det inte om att hitta hookar och att få till en snygg produktion, utan 

istället skriva en genomarbetad text och få fram rätt känsla. 

Den stora frågan, efter arbetets slut och efter att ha diskuterat både för- och nackdelar, är om jag 

föredrar någon av metoderna - svaret är inte uppenbart, men skulle jag tvingas välja så föredrar jag 

melody-and-lyrics and a cappella, just eftersom jag märkte att mina toplines blev starkare när jag 

använde denna metod. Det var denna metod som jag på förhand trodde att jag skulle tycka om mest, 

vilket undermedvetet kan ha påverkat min inställning till metoden. Det är dock inte självklart 

huruvida jag kommer dra nytta av projektet och använda mig av dessa metoder framöver, då jag tror 

att det beror på situationen - ska jag själv agera både låtskrivare och producent kommer jag med 

största sannolikhet att skriva enligt melody-and-lyrics and a cappella-metoden eftersom jag tyckte 

att det fungerade så pass bra, men ska jag istället gå in i rollen som topliner i ett samarbete med en 

producent blir track-and-hook-metoden mer aktuell.

Frågan är ju dock, behövs det ens en metod för låtskrivande? Efter att Patrik Falk genomfört sitt 

konstnärliga projekt kom han fram till att han föredrog att skriva helt fritt, utan att behöva välja 

metod, vilket är en uppfattning som jag tror att många delar. Jag personligen tror dock att det kan 

vara en fördel i många fall att välja ett tillvägagångssätt, speciellt om låtskrivaren i fråga har en 

tendens att sakna struktur i sitt skrivande. Jag har verkligen märkt i mitt egna skrivande hur mycket 

lättare det blir och hur mycket snabbare det går att skriva när jag har en tydlig plan.  

Hur en metod ser ut behöver dock inte vara hugget i sten och det finns inget sätt som är mer rätt än 

något annat. Det är exakt det som Jimmy Webb menar när han liknar skapandet av en låt med 

konstruktionen av ett hus - husets väggar är låttexten, själva husgrunden är harmoniken och taket är 

melodierna och det spelar ingen roll i vilken ordning dessa komponenter sätts ihop, då låtskrivande 
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är befriat från jordens dragningskraft.  

5.3 Metoddiskussion   

”Hur skulle arbetet ha blivit om jag lagt upp det på ett annat sätt” är en fråga jag ofta ställde mig 

under projektets gång. Det finns inget som säger att min metod är korrekt utformad på något sätt, 

därför är det intressant att diskutera hur annorlunda det hade kunnat bli om jag ändrat vissa 

förutsättningar.  
 
De aspekter som jag framförallt tror har styrt arbetet är själva upplägget på hur jag jobbade med de 

två metoderna, de tidsförhållanden jag bestämt på förhand samt hur jag jobbade mot mina olika 

leads:  
- Att jag valde att fokusera på en metod åt gången tror jag både var en fördel och en nackdel: en 

fördel på så sätt att jag fick sätta mig in i metoden ordentligt, men en nackdel skulle kunna vara att 

denna djupdykning gjorde att jag ”tröttnade” lite när metoden utvecklades över tid. Det hade med 

andra ord blivit mer varierande om jag hade bytt metod varje gång jag bytte lead.  
- Hade jag haft längre tidsramar att jobba inom hade resultatet med största sannolikhet blivit 

annorlunda, då jag hade kunnat lägga ner mer tid och arbete på varje låt. Det behöver inte betyda att 

låtarna hade blivit bättre dock, då jag vet att jag personligen jobbar bäst under tidspress när jag 

tvingas vara effektiv. Nu kändes det verkligen som att det var skarpt läge varje gång jag gick in i en 

session, vilket var väldigt sporrande.  
- Vilka tre leads jag jobbade mot tror jag hade väldigt stor inverkan på hur arbetet blev eftersom jag 

lyssnat mycket på samtliga tre artister, därmed hade jag en fördel när det gällde att träffa rätt mot 

leaden. Hade jag fått tre artister som jag knappt kände till hade det blivit betydligt svårare, vilket 

hade gjort projektet till en ännu större utmaning. Jag är dock tacksam över att de tre artister som 

slumpades fram var så pass olika, för kontrasten från att ha gjort en uptempo poplåt till att skriva en 

akustisk, känslosam ballad har varit en riktigt bra övning för mig. Ingen dag har riktigt varit den 

andra lik och just att kastas mellan olika typer av låtskrivande tror jag är väldigt nyttigt för min 

utveckling som låtskrivare.

Något jag ångrar lite grann såhär i efterhand är att jag inte valde att försöka jobba mot "riktiga" 

uppdrag från branschen, för att i nästa skede få feedback på låtarna från någon uppdragsgivaren. På 

så sätt hade arbetet blivit ännu mer verklighetsnära, samtidigt som det troligtvis hade blivit ännu 

mer givande för mig genom att inte vara den enda som bedömer och tolkar mitt resultat. 
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Om det är något jag är lite besviken kring så är det att produktionerna fick ta så pass mycket plats i 

arbetet. Projektets fokus skulle ju vara toplines, men såhär i efterhand inser jag att skapandet av 

produktionen fick ta minst lika mycket plats. Kanske hade det gett mer att bestämma sig för att inte 

göra hela produktioner utan istället satsa på att endast göra enkla, akustiska demoversioner, för att 

därmed ha tid att skriva fler toplines. Är toplinen tillräckligt stark så ska inte en avancerad 

produktion behövas - därmed hade jag kanske inte behövt lägga så pass mycket krut här som jag 

faktiskt gjorde.  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6. Slutsats

Oavsett mina personliga tankar och åsikter i metodfrågan så finns det en tydlig vinnare: track-and-

hook-metoden, som delvis blivit standardiserad på grund av dess effektivitet, globaliseringen av 

musikbranschen och dagens moderna teknik. Metoden är som klippt och skuren för en maskinlik 

industri, där producenter kan skicka tracks världen över och samarbeta med låtskrivare utan fysiska 

möten, men vem gynnas av detta arbetssätt egentligen - är det endast producenten? Är det här den 

verklighet som blivande professionella topline-låtskrivare vill kastas in i? 

Den som arbetar som topliner lever under en begränsad frihet, eftersom track-and-hook-metoden 

tvingar topliners att jobba för producenter. Producenten gynnas alltså i första hand av att track-and-

hook-metoden blivit standardmodellen, samtidigt som topline-låtskrivarens ställning försvagas, 

vilket jag personligen tycker är oerhört synd. Hur har det blivit så, när det i själva verket är 

toplinern som är hjärnan bakom fantastiska melodier? Varför är det inte toplinern som styr i 

studion?  
 
Jag tror att det framför allt grundar sig i traditionen i att det är producenten som står för låtens 

helhet och därmed bär det tyngsta ansvaret - producenten blir automatiskt filmens regissör och har 

sista ordet. Å andra sidan är det melodier som vi människor främst associerar en låt till och det är 

därför självklart att toplinern bör ha samma starka position som producenten enligt mig, både när 

det gäller skapandet och de eventuella intäkter som en låt genererar, som bör delas lika mellan 

topliner och producent. Det hade lika gärna kunnat vara tvärtom - att topliners skickar ut a cappella-

inspelningar till olika producenter för att sedan välja sina samarbeten. Enligt mig sitter toplinern 

och producenten på minst lika mycket ”makt”, därför blir det här en fråga om jämlikhet. Jag är helt 

övertygad om att ännu fler fantastiska låtar kan skrivas om topline-låtskrivaren får större inflytande i 

studion, istället för att anpassa sig till en bestämd mall.

Trots att det här arbetet inte har handlat om ett samarbeta med en utomstående producent har jag fått 

en liten inblick i en topliners verklighet, vilket har gjort mig ännu mer övertygad om att toplinen är 

låtens allra viktigaste komponent - det är med andra ord självklart att ifrågasätta den verklighet där 

toplinern jobbar under producenten, både sett ur ett hierarkiskt och ett ekonomiskt perspektiv.
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Bilagor 

Låt 1 - ”Called You Mine”

VERS 1

You were the tide, on open seas  

I let the waves, roll over me 

I drowned, yeah, I drowned  

In you

 

We were fire, to gasoline

You took a leap to escape the heat

I know, I let you go 

PRE CHORUS

Though I swore not to miss you when you’re gone  

I would be lying if I told you that I don’t    

CHORUS

That I don’t wonder if you’re lonely, 

If I’ve ever crossed your mind 

If you miss the way I called you mine

If you do, you’re not the only (one)  
Who wants to press ”rewind”               

To go back to when I called you mine  
Called you mine 

Yeah, I wonder if you’re lonely, 

If I’ve ever crossed your mind 

If you miss the way I called you mine

If you do, you’re not the only (one)  
Who wants to press ”rewind”               

To go back to when I called you mine  
Called you mine



VERS 2 

I gave you time, I gave you space

I assume I was afraid                           

To let you down, to let you down

Thought I was wise, thought I was brave  
Thought I could make it though the day 

Alone, on my own 

PRE CHORUS

I know I swore not to miss you when you’re gone 

I would be lying if I told you that I don’t   

CHORUS

That I don’t wonder if you’re lonely, 

If I’ve ever crossed your mind 

If you miss the way I called you mine

If you do, you’re not the only (one)  
Who wants to press ”rewind”               

To go back to when I called you mine  
Called you mine 

Yeah, I wonder if you’re lonely, 

If I’ve ever crossed your mind 

If you miss the way I called you mine

If you do, you’re not the only (one)  
Who wants to press ”rewind”               

To go back to when I called you mine  
Called you mine



Låt 2 - ”Detox”

VERS 1 
The way you lied about our issues  

They way you covered every stain 

I wish you knew, wish I’d told you 

’Bout how your presence got me drained  

PRE CHORUS  
I’m so done, with letting you hold me down  

Yeah I’m done, with hoping we could figure it out  
I’m so done, pretending being someone I’m not 

I’m so  
Done - With - You  

 
CHORUS 

Now I’m burning all our bridges, I break the chains   
(I) set fire to your pictures, I’m (dancing in) the flames      

Go ahead and call me crazy, I don’t give a * 

It’s my deeeee - detox, detox from your name  

From your name, (detox from)  
Your name  

 
VERS 2

Don’t bother asking if I’m crying  
Don’t bother calling when you’re drunk 

I’m busy listening to the silence  
Sipping champagne in dressing gown                                    

PRE CHORUS  

I’m so done, with letting you hold me down  
Yeah I’m done, with hoping we could figure it out  

I’m so done, pretending being someone I’m not

I’m so  

Done - With - You  



 

CHORUS 
Now I’m burning all our bridges, I break the chains   

(I) set fire to your pictures, I’m (dancing in) the flames      
Go ahead and call me crazy, I don’t give a * 

It’s my deeeee - detox, detox from your name  
From your name, (detox from)  

Your name

BRIDGE

I’m running out of reasons  

Not to 

To get you out of my system  

I’m running out of reasons  
Not to  

To live my life without your symtoms    
Need you out of my system 

Go ahead and call me crazy, I don’t give a * 

It’s my deeeee - detox, detox from your name  
From your name, (detox from)  

Your name



Låt 3 - ”Flicker”

VERS 1

In the air you were breathing, in the blue in your eyes    

In the tone of your heartbeat, in the shade of your light  
I built myself a home within the blue in your eyes  

To the sound of your heartbeat, in the shade of your light 

PRE-CHORUS  
I know I let you go  

I know I fell too deep        
You know what hurts the most? 

that I still need you here. 

CHORUS 
There’s a tremor in my soul  

A fracture in my bones  
The shallows of my heart  

You filled me from start   
 

Like castles made of sand    /our castle made of sand  
You’re slipping through my hands

The flame upon my chest  
It flickers since you left 

VERS 2

I’ve heard you found someone older, heard you’ve found someone new   
Tell me does he hold you, like I used to do?  

If I ever learn to love again  
Even if I do, I will compare him/them with you 

PRE-CHORUS  

I know I let you go  
I know I fell too deep        

You know what hurts the most? Is watching how you’re  
moving on. 



 

CHORUS  
There’s a tremor in my soul  

A fracture in my bones  
The shallows of my heart  

You filled me from start   
 

Like castles made of sand    /our castle made of sand  
You’re slipping through my hands

The flame upon my chest  
It flickers since you left 

 
BRIDGE  

I know I’m the only one of us who’s feeling lost  
I’m jealous of how you just seem to shake it off 

It’s just so unfair 

 

CHORUS  
There’s a tremor in my soul  

A fracture in my bones  
The shallows of my heart  

You filled me from start   
 

Like castles made of sand    /our castle made of sand  
You’re slipping through my hands

The flame upon my chest  
It flickers since you left 



Låt 4 - ”By Your Side”

VERS 

You, blew my mind out of the 

Blue   
Yeah you sweep me off my feet, you give me shivers   

When you,  
When you say my name, the way you say my name

I, I was blinded by your  

Eyes  
I’ve been dancing, I’ve been swaying, I’ve been floating  

Since you  
Since you came around, since you came around 

PRE CHORUS 

I can feel how you run through my pores          

So won’t you let me, oh let me be yours          

CHORUS 

I don’t even care about, protection of my heart           

I don’t even worry if I, stumble in the dark  

Even if I lose my mind, I know I’d do it all again   
I know I-I-I’ll be alright, by your side  

I know I’ll be alright, when I’m by your side 

VERS 2  
We, we could be the love you  

Need 
Be the fire you never knew that you were missing   

’Cause you,

’Cause you light me up, come and light me up 

PRE CHORUS 

I can feel how you run through my pores          

So won’t you let me, oh let me be yours  



CHORUS 

I don’t even care about, protection of my heart           

I don’t even worry if I, stumble in the dark  

Even if I lose my mind, I know I’d do it all again   
I know I-I-I’ll be alright, by your side  

I know I’ll be alright, when I’m by your side



Låt 5 - ”Under My Skin” 

VERS 1 

I’ve never,  

Been the one who,  
Been the one who let’s my feelings take control 

I surrender,  
Yeah I surrender,

To the power of attraction that we hold 

PRE CHORUS 

I, I can’t help myself  

’Cause I, don’t want nobody else 

CHORUS  
It’s in the way you    

Move, move,  
Driving me wild in the way you move  

Making me lose, lose,  
Losing my head, got me so confused 

Wanna be close, I wanna feel your heat 

But when you’re near, I find it hard to breathe

Making me sin, sin  

Since the day, you got under my skin 

Got you under my skin

I’ve got you under my …  
I’ve got you under my skin 

VERS 2

Radioactive 

Radioactive 

I know you’re danger but I’m longing to explode

  



PRE CHORUS 

I, I can’t help myself  
No, I, don’t want nobody else 

CHORUS

It’s in the way you   
Move, move,  

Driving me wild in the way you move  
Making me lose, lose,  

Losing my head, got me so confused 

Wanna be close, I wanna feel your heat 

But when you’re near, I find it hard to breathe

Making me sin, sin  

Since the day, you got under my skin 

Got you under my skin

I’ve got you under my …  

I’ve got you under my 

BRIDGE 

You’re the venom in my veins  

You’re the fire to the rain   
You’re the imprint on my mind  

I refuse to wash a 
 

PRE CHORUS 

Away, I can’t help myself  

No, I, don’t want nobody else 

CHORUS

It’s in the way you   

Move, move,  
Driving me wild in the way you move  

Making me lose, lose,  
Losing my head, got me so confused 

Wanna be close, I wanna feel your heat 

But when you’re near, I find it hard to breathe



Making me sin, sin  

Since the day, you got under my skin 

Got you under my skin

I’ve got you under my …  

I’ve got you under my 

I’ve got you under my …  

I’ve got you under my skin



Låt 6 - ”Yours To Keep” 

VERS 1 

I know I’m not supposed to ask, but I wonder how you’re holding up 

Do you think about our past, or does the thought of us make you sad? 

Do remember how it felt the night we met, do you remember how the sun refused to set?  

I guess I’m not supposed to ask, but if you could, would you take it back? 

PRE CHORUS  

While October winds defied September skies 

I had to open up my eyes and obey my mind 

CHORUS 

When the nights are cold 

And the silence grows  
I wish I were the one, who holds you close  

Though I tore us apart 

You should know that my heart

Will forever be, yours to keep 

Yours to keep 

Will forever be, yours to keep

VERS 2  
I should be giving you some time, but I’m counting every hour  

Tried to erase you from my mind, but I seem to lack the power

PRE CHORUS 

I’ll always wish you joy, I’ll wish you well,   

To love someone else, I need to learn (how) to love myself 

CHORUS  

When the nights are cold 

And the silence grows  
I wish I were the one, who holds you close  

Though I tore us apart 

You should know that my heart

Will forever be, yours to keep 



Yours to keep 

Will forever be, yours to keep

BRIDGE 

I never meant to cause you any pain  

Never meant to let you down, to bring you rain  
Never wanted to become the one who left  

If we could start again, I know I’d stay 

CHORUS 

When the nights are cold 

And the silence grows  
I wish I were the one, who holds you close  

Though I tore us apart 

You should know that my heart

Will forever be, yours to keep 
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