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Abstrakt 
I det här arbetet har jag undersökt hur man skapar så starka hookar som möjligt. Jag har 
medvetet valt att inte arbeta med det ortodoxa tankesättet att en hook bara kan vara en 
sångmelodi och en text, utan jag har haft ett mer holistiskt tillvägagångssätt och försökt 
använda mig av alla komponenter av arrangemanget och produktionen för att både 
skapa och förstärka hookar. 
 
Jag gjorde därmed 4 låtar där jag utgick ifrån en ackordsföljd som jag antingen skapade 
själv på ett instrument eller som kom från en sample som jag hittat på nätet. Jag skapade 
sedan melodier till harmonin och lät det vara en grundsten som jag sedan byggde på tills 
jag hade en fullständigt låt.  
 
Jag lärde mig under arbetet att jag skapade de starkaste hookarna efter att jag först hade 
skapat mig en förståelse av vad exakt vad för typ av hookar som funkar i låtdelen jag 
arbetade med. Sedan testade jag intuitivt en massa idéer baserat på min analys, tills jag 
fann något som jag kändes som en tydlig hook. 
 
Jag lärde mig även att det här var en väldigt tidskrävande och delvis frustrerande 
process, men att slutresultatet var värt det. Jag kunde med hjälp av hela arrangemanget 
och produktionen förstärka hookar på flera olika sätt, men jag lärde mig att 
sångmelodier var den bästa källan till hooks. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att för mig personligen är det viktigt att kunna 
jobba på intuitiv känsla och att ha starkt fokus på vad det är man försöker åstadkomma 
med sina hookar. 
 

Nyckelord 
Låtskrivande; hookar; musikproduktion; melodi; arrangemang 
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 1.Inledning 
 

1.1. Inledning 
Jag börjar närma mig examen och måste därmed börja försöka leva på musiken. Jag vill 
därmed förbättra min egenskap som låtskrivare/producent i formen av att kunna skapa 
riktigt catchiga hookar, då jag anser att det är något som kommer göra det enklare för 
mig att sälja låtar till förlag och artister. Det finns även en minst lika stor intern 
motivation till varför jag valde just det här projektet, då jag rent konstnärligt vill kunna 
gestalta och skapa musik av vad jag anser är högre kvalité. Förut så har jag alltid haft 
väldigt lätt att skriva verser, men mina refränger har alltid fallit lite platt, vilket är varför 
jag har valt att fokusera just på hookar. 
 

1.2 Bakgrund 
Jag vill undersöka vad som gör t.ex. en melodi ”hookig”, men jag vill inte begränsa mig 
till bara hookiga sångmelodier, utan jag vill använda mig av hela 
låten/arrangemanget/produktionen för att ta reda på hur jag kan både förstärka och 
skapa hookar på kreativa sätt. T.ex. så vill jag se hur jag kan använda trummor för att 
förstärka en hook, men även försöka skapa hookar på trummorna (som t.ex. trumfillet i 
”In the Air Tonight”1 av Phil Collins). Jag vill även undersöka hur t.ex. olika texter, 
uttryckssätt/tekniker, ”sound” och kontraster i helheten påverkar hookarnas tydlighet.  
  
Fler exempel på tydliga och välkända refränghookar är enligt mig bl.a. leadsången i ”I 
will Always Love You”2 av Dolly Parton, synthmelodin i ”Final Countdown”3 av bandet 
Europe och leadsången i ”Umbrella 4 av Rihanna. 
 
Min styrka som musikskapare ligger i min breda kompetens, då jag spelar flera 
instrument, sjunger och är lika intresserad av att skriva låtar som jag är att prodda dem, 
så trots att det kan upplevas som ett väldigt brett område att kunna använda alla element 
i en låt/produktion i ett arbete, så är det ändå i min nisch. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
1.3.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att fördjupa mig i hur jag kan använda sig av diverse element av  
 
________________ 
1 Phil Collins, 1981 

2 Dolly Parton, 1974 

3 Europe, 1986 

4 Rihanna 2008 
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en produktion för att skapa och förstärka kraftfulla hookar och hur det är att skapa 
musik med ett holistiskt hook-fokus.  
 
1.3.2 Frågeställningar 
Här är de frågeställningar jag skrev innan arbetet och som jag hade som grund för 
undersökningen och arbetet. Jag besvarar dessa sedan i diskussionsdelen av det här 
arbetet. 
 

• Har jag lyckats att skapa starka hookar? Hur? Varför var det/de sätten 
framgångsfulla? 

 
• Har jag kunnat använda hela arrangemanget/produktionen som en förstärkare till 

hookar?  
 

• Har jag kunnat använda hela arrangemanget/produktionen som en källa till 
hookar?  

 
• Vilka element av arrangemanget/produktionen gav bäst resultat och var enklast 

att arbeta med? 
 

• Hur har den hook-fokuserade utgångspunkten i skapandet påverkat produktionen 
som helhet? 

 
 

1.4 Teori och terminologi 
 
1.4.1 Samtidshistoriska och genre-baserade definitioner av hookar 
En ”hook” (direkt översättning på svenska är krok) är en musikalisk term som 
tillmestadels används inom nutidspopulärmusik för att beskriva små motiv, fraser eller 
riff som vanligtvis finns i refrängen, eller består av refrängen, och som på nåt sätt fångar 
in lyssnaren, därav termen ”krok”5. Termen kan dock syfta på olika saker baserat på 
vilken genre man befinner sig i. I mer klassisk popmusik så kan hooken antingen vara 
refrängen, ett omkväde, ett instrumentalt riff, osv, medan i t.ex. hip-hop så är en ”hook” 
en sjungen refräng. I EDM så är hooken ofta en fras som först framförs i refrängen och 
sedan upprepas i post choruset/droppet, ofta förvrängd eller förstärkt på något sätt. 
 
Förenklat så är en hook en kort del eller en fras i en låt som är tänkt att skapa intresse 
och är i min mening den komponent av ett nutidspopulärmusik-stycke som har störst 
betydelse för en låts framgång och uppfattad kvalité, iallafall inom kommersiell 
nutidspopulärmusik, och är ofta vad som definierar en låt, då den oftast repeteras vid 
låtens dynamiska höjdpunkter. 
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I dagens popmusik verkar hookar bli mer och mer viktiga, och det gamla talesättet 
”don’t bore us, get to the chorus” känns mer relevant än någonsin. Den svenska 
låtskrivaren och producenten Max Martin beskriver det såhär I en intervju i Dagens 
industri: ”I recently re-watched an old movie that I used to like when it came out. Now 
that I watched it over, I felt the movie’s tempo. It all felt a bit slow. They showed the 
whole trip to the airport. Today it’s more, ”Boom!” and you’re at the airport. The same 
thing has happened to pop music. There’s less downtime. Pop music follows the 
evolution of society in general: Everything moves faster.”6 
 
En ”stark” eller ”tydlig” hook är  en sådan kort fras eller del i en låt som fyller diverse 
kriterier av vad en hook bör vara, som t.ex. att den är minnesvärd eller skapar intresse 
för lyssnaren, till en hög grad. Vad som är en stark hook kan vara väldigt subjektivt. 
 
1.4.2 Min definition av hookar 
I det här projektet har jag försökt vidga idéen om vad en hook kan vara. Jag ville utöver 
att ha en eller flera hookar i refrängen även undersöka hur det är att skapa flera mindre 
hookar i alla möjliga delar av låten och använda fler komponenter än endast sång för att 
framföra hookarna på. Som låtskrivaren Neil Diercks beskriver i ett seminarium om 
hook-skapande: ”Notice whenever there is melodic rest, there is something else 
happening in the song, usually some kind of instrumental hook…by having your hook 
not do anything, creates a place for another hook, so that’s why you want to start 
thinking of this multi-layering of hooks.”7 

 

Målet med att jobba på det här sättet är att förbättra min egenskap att göra hela 
musikaliska stycken och väva samman olika idéer med olika verktyg, istället för att bara 
förbättra min egenskap att göra starka melodier i t.ex. refränger. Om jag bara förbättrade 
min egenskap att skriva hookar i refränger, skulle jag sedan möjligtvis inte veta hur jag 
t.ex. får en stark refräng att fungera med resten av låten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Hook_(music) Sidan besökt: 13/4-2020 
6 https://qz.com/923149/the-alchemy-of-the-perfect-pop-song-according-to-max-martin-the-
genius-songwriter-behind-hits-for-britney-spears-taylor-swift-and-the-weeknd/ Sidan besökt 
12/4 2020 
7 https://www.youtube.com/watch?v=gBI0L2rfgic&t=1323s  Sidan besökt 12/4-2020 
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2. Metod 
 
2.1 Den grundläggande metoden 
Jag har under projektets gång skrivit och producerat 4 låtar med den grundläggande 
metoden att jag börjat varje låt med någon form av harmonik som jag sedan försökte 
skapa en hookig melodi till och lät den hook-melodin vara grundstenen för låten som 
jag sedan byggde på. Med varje låt så har jag haft olika tillvägagångssätt att komma 
fram med hookarna, som t.ex. att skriva med hjälp av olika instrument och använda 
produktionen som stöd till låtskrivandet i varierande grader. Målet med de olika 
metoderna är att både kunna testa mig fram och hitta nya sätt att skapa starka hookar på, 
samt att kunna jämföra de olika sätten för att sedan nå en slutsats om vilka som är mest 
optimala, om det visar sig att visa tillvägagångssätt är mer optimala än andra. 
 
Trots att jag gjorde hela produktioner, i syftet att verkligen kunna arbeta med hookar i 
helhetsperspektiv och på ett sätt som är relevant till mig som musikskapare, så var inte 
syftet med det här projektet att göra den perfekta mixen, texten, gitarrsolot, beatet, osv, 
utan fokuset låg alltid på hookar. Dock, som jag tidigare skrev, så använde jag mig av 
alla låtens element, men bara i syfte att skapa och förstärka hookar. 

 
2.2 Metod för låtskrivning 
Trots att jag har i det här projektet har försökt att vidga definitionen av vad en hook kan 
vara och vad en look kan bestå av så har jag ändå haft stort fokus på toplinen, det vill 
säga text och melodi, med extra fokus på melodin. Detta är på grund av att sång är en 
naturlig och förväntad källa till starka hookar i nutida populärmusik, målet med det här 
arbetet är att försöka skapa så starka hookar som möjligt för att sedan kunna analysera 
och undersöka om jag har lyckats med det och varför/varför inte. Textmässigt så 
kommer jag ha fokus på att sånghookarna ska ha en tydlig text och att texterna i resten 
av låten ska ge kontext till texten i hookarna och därmed förhoppningsvis förstärka 
dem. 
 

2.3 Metod för produktion 
Jag har använt mig av varierande mängd producerande under projektets gång. Målet 
med detta är jag ska kunna undersöka och jämföra skillnader, fördelar och nackdelar 
med att t.ex. ha en låt som är väldigt upp-proddad och se hur jag kan jobba med att  
skapa och förstärka hookar med de verktygen som kommer med det, jämfört med en låt 
som bara består av exempelvis sång och gitarr. Min tanke bakom det här arbetssättet är 
att en hook antagligen kan upplevas som mer eller mindre stark beroende på vilken 
kontext den är i. Om man exempelvis tar en dubstep låt, som tenderar att var väldigt 
upp-proddad (exempelvis låten ”Only Getting Younger”8 av Elliphant och Skrillex) och 
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framför den med piano och sång, så kommer det uppenbarligen påverka vår uppfattning 
om låten som helhet.  
 

Min hypotes är därmed att detta antagligen också kan ha en stark påverkan på hur man 
uppfattar styrkan av hookar.  
 

2.4 Avgränsningar 
I det här projektet så kommer jag göra fullständiga låtar, men fokus kommer ligga på att 
göra så starka hookar som möjligt i de låtarna, och jag kommer inte ha fokus på 
exempelvis att hitta det perfekta snare-ljudet, få perfekta sånginspelningar eller 
spendera timmar på masterkanalen. Dock så kommer jag använda hela projektet för att 
skapa och förstärka hookar. Så om jag gör en trum-hook som i t.ex. ”Finesse”9 av Bruno 
Mars, där jag upplever att snare-ljudet faktiskt har en viktig roll i styrkan av hooken, så 
kommer jag att lägga fokus på att hitta ett ljud som jag upplever styrker hooken som 
möjligt, och t.ex. sånginspelningar behöver inte vara perfekta, men bra nog så att 
grundidéen kommer fram. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
8 Elliphant, 2014 

9 Bruno Mars, 2016 
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3. Genomförande 
Här kommer jag att beskriva skapandeprocessen för de olika låtarna och beskriva vad 
jag tänkte och strävade efter under arbetets gång utifrån ett hook-perspektiv. 
 

3.1 See You Again 
 
Grundinstrument: Akustisk gitarr 

Main hook: ”Oh”- sångslinga 

Hookens placering: Post chorus 

Hookens primära 
förstärkning: 

Sångdubbar, 
dynamik och groove 

Produktionstyngd: Väldigt producerad 

Genre/stil: Rock/synth ballad 
 

3.1.1 Grundstenen 
Grundstenen i den här låten var en färgad ackordsgång på akustisk gitarr som jag sedan 
skapade den första melodin över. Jag spenderade sen mycket tid på att hitta många fler 
melodier tills jag hittade det som passade bäst, då jag aldrig riktigt blev nöjd. När jag 
väl blev bestämde mig för en melodi så var det på grund av att jag upplevde att det 
kändes som att det var en tydlig hook. Detta i formen av att den var kort, intressant och 
enkel att repetera. Men faktumet att jag hade spenderat så mycket tid på att hitta 
melodier gjorde också att jag kände att jag var tvungen att bara välja en, trots att jag inte 
var helt nöjd.  
 
Jag började sedan prodda upp låten, för att undersöka om jag kunde blanda den 
akustiska gitarren och synthar för att skapa en bättre grundsten, samt så ville jag se hur 
det skulle vara att använda produktionen och ”soundet” som en grundsten och 
inspirationskälla till hookar.  
 
3.1.2 Låtskrivandet 
 
3.1.2.1 Melodiken och harmoniken 
Med produktionen och gitarren som grundstenen så kom jag lätt på flera melodier, men 
jag fastnade länge i smådetaljer i melodierna och lade mycket tid på små förändringar 
som inte gav så mycket resultat. Exempelvis ändrade jag en melodi med tonföljden A-
A-A-G-F till A-Bb-A-G-F och sen till A-A-Bb-A-F. Detta var väldigt tidskrävande så 
jag ville veta hur det lät i kontexten av produktionen och spelade därmed in stämmor 
och dubbar till varje variation, men jag var i slutändan missnöjd med alla och ingen av 
melodierna hade en märkbar skillnad på hur starkt jag uppfattade hookarna i låten.  
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Jag fortsatte att skapa melodier på intuitiv känsla där jag bara levde mig in i musiken 
och sjöng fram flera melodier tills jag hittade någonting som jag kände passade bäst. Att 
skapa nya melodier, istället för att bara göra små ändringar på de befintliga visade sig 
vara en smartare approach för mig. Detta är på grund av att det är mycket enklare och 
snabbare att uppfatta hook-kvalitén i två olika melodier och därmed bestämma sig för 
vilken man ska använda, än att göra små förändringar där det inte egentligen är så stor 
skillnad. 
 
Någonting jag dock missade att göra var att medvetet tänka på omfången på melodierna, 
vilket resulterade i att de alla ligger i ungefär samma register och därmed så saknas det 
en viss mängd kontrast i melodierna, trots att melodierna själva är relativt olika. 
 
Trots att harmoniken var ganska färgad i grundidéen så gjorde jag en simplare harmonik 
i refrängen och post chorus, då min vision var att de skulle vara dynamiskt starkare. För 
komplicerade ackord gjorde ljudbilden för komplicerad och melodierna kom inte fram 
lika starkt, vilket gjorde att hook-kvalitén i melodierna blev mindre. 
 
3.1.2.2 Texten 
Låten i helhet handlar om känslan när någon gått bort och man känner att livet är tufft 
och meningslöst tills man kan vara med den personen igen. Utifrån den idéen skapade 
jag omkvädet ”when/til I see you again” som repeteras i refrängen för att ge låten ett 
tydligt narrativ med tanken att det ska stärka mina hookar om den som lyssnar förstår 
känslan bakom låten.  
 
I verserna försöker jag bygga upp känslan av desperation och hopplöshet med fraser 
som ”get me out of here, take me anywhere but anywhere”, som är tänkt att beskriva 
känsla att man bara vill försvinna bort, men att man samtidigt inte ens vill vara 
någonstans. Textraden ”oh father help me think, tell me anything but anything” är tänkt 
att representera ett desperat sökande av någonting som kan ge lättnad , etablerad i 
historian som en begäran till en präst att berätta om t.ex. ett efterliv eller att det bara är 
guds plan, osv.  
 
Min tanke var att verstexten skulle måla en bild som förstärkte texten i refrängen och 
därmed göra hookarna starkare. 
 
3.1.3 Produktionen 
 
3.1.3.1 Arrangemanget 
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Jag jobbade mycket med att skapa en atmosfär och känsla som passade textens känsla 
genom att använda pads, fx-synthesizers och passande musikaliskt uttryck, med hoppet 
om att ett homogent tänk med låten skulle skapa starkare hookar. 
 
För att förstärka hook-kvalitén på omkvädet och refrängen i helhet så lade jag till 
stämmor och dubbar till leadsången, och jag använde mig även av dubbar i pre-choruset 
och post choruset för att förstärka de melodierna.  
 
Instrumentationen var en blandning av akustisk och elektronisk, med tanken att skapa 
något som var onaturligt stort och kraftfullt med hjälp av det elektroniska, men ändå 
grunda det i något verkligt och intimt med hjälp av det organiska, vilket jag upplevde 
förstärkte hookarna. Jag brukar uppleva helt elektronisk musik som ganska känslolös, så 
på grund av att låten och hookarna är känslosamma så ville jag förankra soundet i något 
som jag upplever mer känslosamt. De två elementen, elektroniskt och organiskt, skapar 
dessutom kontrast mellan varandra och t.ex. storheten i syntharna i post choruset 
förstärks av den intima akustiska gitarren, medan intimiteten av gitarren förstärks av de 
stora syntharna. Det ger sedan hela låten mer kontrast, så när main-hooken kommer in 
tillsammans med de stora syntharna i post choruset så känns det större än om man hade 
haft stora synthar under hela låten.  
 
3.1.3.2 Mixning/fx 
I den här väldigt känslofyllda låten så kände jag att det var viktigt att jobba mycket med 
dynamik och kontrast för att skapa starka hookar genom att verkligen lyfta fram låtens 
höjdpunkter. I alla delarna förutom post choruset, där main-hooken är, så har jag tagit 
bort olika mängder av diskant, vilket skapar en känsla av instängdhet. Känslan av 
instängdhet öppnas sedan upp när main-hooken kommer. Innan jag hade den kontrasten 
så hade inte main-hooken lika stor slagkraft, då den låg i ungefär samma register som de 
övriga melodierna. 
 
Jag använde mig mycket av stegrande automation för att skapa en naturlig övergång 
mellan de olika delarna och för att skapa rörelse som är tänkt hålla lyssnarens intresse 
fram till main-hooken. Jag använde mig även av flera lager av synthar i post choruset 
för att skapa en känsla av storhet som jag upplever förstärker main-hooken. 
 
I main-hooken lade jag också till ett delay som dels kompenserar för tomheten i 
pauserna mellan repetitionen, men som även förstärker hooken i form av att den görs 
större. Delayet är dock pitch-shiftat och formant-shiftat för att skapa mer kontrast i post 
cho och main-hooken så att den inte blir uttjatad och därmed förlorar sin slagkraft.  
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3.2 Brand New Basement 
 
Grundinstrument: Piano 

Main hook: Sångmelodi med 
blandning av text och 
nonsensord 

Hookens placering: Refräng 

Hookens primära 
förstärkning: 

Sångdubbar, formant 
och pitch shifting och 
kontrast 

Produktionstyngd: Ganska producerad 

Genre/stil: Indie/elektronisk 
 
3.2.1 Grundstenen 
Den här låten baserade jag på ett melankoliskt pianoriff som bestod av 3 ackord och en 
melodi. Tanken från början var att melodin från pianoriffet skulle vara en hook som 
jobbade i tandem med en sång-hook i refrängen och att de tillsammans skulle skapa en 
jätte-hookig refräng. Med andra ord så ville jag att pianot skulle vara en hook som 
spelades tillsammans, samtidigt eller i samma del som sång-hookem. Men efter många 
försök och konstellationer att få det och fungera så insåg jag att de passade bättre isär. 
Pianoriffet är i versen och post chorus istället, där det försöker fylla en liknande 
funktion. 
 
Låten är utöver pianoriffet även starkt baserat på ett tydligt sound och karaktär som är 
tänkt att genomsyra hela verket och fungera som en källa till starka hookar. Med ett 
tydligt sound och karaktär menar jag att det finns en övergripande homogen känsla till 
låten, och att jag sen ska låta den här övergripande känslan inspirera mig till att skapa 
starka melodier som dessutom fungerar med resten av låten. 
 
3.2.2 Låtskrivandet  
 
3.2.2.1 Melodiken och harmoniken 
Jag valde att göra låten i den doriska kyrkotonarten för att se hur det skulle påverka 
melodierna och hook-kvalitén i de melodierna. Det tog dock lång tid för mig att hitta de 
melodierna jag ansåg passade bäst tillsammans, då jag skapade många melodier som 
funkade bra i isolation, men så fort jag försökte sätta ihopa melodierna så sjönk den 
individuella kvalitén på dem, och därmed den övergripande kvalitén. Något som hjälpte 
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var att ”prodda” upp låten mer och därmed få en ännu tydligare känsla av vilka melodier 
som skulle passa till låten. 
 
Post choruset, som består av vocal chops10 från sista frasen i refrängen, är ganska 
intressant då den inte direkt är en jättetydlig eller ortodox sångmelodi. Detta är i form av 
att själva melodin inte är sjungen, utan den består endast av toner från en annan 
sångmelodi, som sedan har flyttats om och förvrängts. Hookfaktorn är mer rytmisk och 
fx-baserad, tänkt att skapa kontrast till de andra melodi-baserade hookarna. Tanken var 
även att ta en hook och göra en annan hook av den första hooken, i ett försök att göra 
låten som hook-baserad som möjligt. Jag testade även att göra en så kort hook som 
möjligt som bara består av två toner. De två tonerna är producerade på så sätt att det 
finns en sån stor kontrast till resten av post choruset att de sticker ut och är därmed 
förhoppningvis ganska ”hookiga”. 
 
Alla melodier som hamnade i slutversion av den här låten var melodier som jag skapade 
på känsla, och varje gång jag försökte gå in i detalj och ändra småsaker så gav det 
nästan aldrig ett förbättrat resultat. Det som ledde mig vidare i låten från ett melodiskt 
perspektiv, var en balans av kontrast och sammanhang, då det var det som gjorde att jag 
fann individuellt intressanta melodier som även funkade tillsammans, utan att bli för 
lika och därmed ointressanta. Men det löste jag aldrig genom att ändra småsaker, utan 
det var bara något jag hade i baktanke när jag testade nya melodier. 
 
3.2.2.2 Texten 
Texten är faktiskt inte så genomtänkt, då jag inte kände att det var ett stort fokus i låten 
eller jätteviktigt för hookarna i låten. När jag skrev texten hade jag mest fokus på hur 
själva orden fonetiskt lät, och att det inte störde melodierna eller soundet. Att jag inte 
lade så mycket vikt på texten gav mig dessutom mer tid att jobba på melodihookarna. 
 
Jag använde mig dessutom mycket utav nonsensord, men försökte bryta mig ifrån de 
konventionella nonsens orden som oftast är med i låtar (som t.ex. la la la, oh oh oh, na 
na na, osv) och skapa några nya (aya-ah och ah-ahna) för att skapa intresse och därmed 
försöka stärka hook-kvalitén i de fraserna.  
 
3.2.3 Produktionen 
 
3.2.3.1 Arrangemanget 
Jag tror att det är på grund av den doriska skalan, som jag upplever vara ganska 
mystisk, så hamnade produktionen snabbt i en mystisk och lite melankolisk känsla. Jag  
 
_______________ 
10 Vocal-chops är resultatet av en samplingsteknik där man klipper ut och delar upp segment från 
en sånginspelning som man sedan omkonfigurerar ordningen på. 
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förstärkte sedan den känslan med minimal instrumentering och lade mer fokus på 
soundet av de få instrumenten som är med. Jag fortsatte att förstärka den känslan genom 
att lägga in foley-ljud i bakgrunden av låten. Foley-ljuden var inspirerade av 
skräckfilmer som t.ex. skrapning och släpande av metall. Tanken med ljuden var att 
förstärka känslan av miljön, som därmed förstärker melodierna genom att sätta in dem i 
ett mer tydligt sammanhang. 
 
3.2.3.2 Mixning/fx 
På grund av låtens långsamma tempo var jag tvungen att jobba mycket med kontrast för 
att bibehålla det övergripande intresset. Varje del av låten fick därmed nästan en egen 
miljö/ett eget sound, vilket i sin tur gav de olika hookarna och melodierna en mer 
distinkt karaktär vilket jag hoppades skulle göra dem mer hookiga. Detta ledde till valet 
att göra produktionen mer avskalad, då jag inte var tvungen skapa massa intresse som 
redan fanns i de olika miljöerna och melodierna. Fokus i produktionen låg på att 
förstärka melodierna och miljöerna.  
 
I arrangemanget har jag använt mig väldigt mycket av dubbar för att förstärka melodier 
och hookar. Jag använde t.ex. en ”oooh-kör” som förstärkte pianomelodin. Men jag 
försökte även här vara lite okonventionell och lade mycket fokus på elektronisk fx-
baserad redigering av sången för att förstärka den och skapa nya typer av sound med 
tanken att det skulle göra melodierna mer intressanta och unika och därmed mer 
hookiga. Exempelvis så använde jag mig av formant-shifting och panorering i 
dubbningen av verssången, vilket gör melodin så mycket mer intressant och därmed 
hooken i verssången starkare. 
 
 

3.3 Left on Read 
 
Grundinstrument: Topline 

Main hook: Sångmelodi med text 
Hookplacering: Refräng 

Hookens primära 
förstärkning: 

Dynamik och harmonik 

Produktionstyngd: Minimalt producerad 

Genre/stil: Klassisk pianoballad 
 
3.3.1 Grundstenen 
Med den här låten så ville jag göra allt lite annorlunda och skriva toplinen och sång-
hookarna utan något instrument samt göra en så minimalistisk produktion som möjligt 
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för att undersöka hur man kan jobba med hookar utan att ha en produktion att luta sig 
tillbaka mot. Jag ville även undersöka hur man kan använda och anpassa sina hook-och 
låtskrivar-verktyg och för att ha något att jämföra de övriga låtarna med.  
 
3.2.2 Låtskrivandet 
 
3.3.2.1 Melodiken och harmoniken 
På grund av den minimala produktionen så var jag tvungen att skapa en mer 
komplicerad och intressant relation mellan melodiken och harmoniken för att ”hooka” 
in lyssnaren. Jag bröt mig även bort från tonarten och använde mig av ackorden för att 
skapa rörelse. Exempelvis så börjar versen med I-Imaj7-I7 som leder in i en IV-IVm 
som sedan leder in i en II7-V7-I, där det finns mycket rörelse, men även ackord från 
olika tonarter som gjorde det enklare att skapa mer intressanta melodier. 
 
På grund av den minimala produktionen så var jag tvungen att leta efter potentiella 
hookar på okonventionella platser, så jag gjorde en kort ackordsgång/basgång i 
refrängen som ett litet riff. Därmed kunde jag använda harmoniken som en källa av 
hookar, och inte bara som ett stöd. 
 
Main-hooken ligger i refrängen och är en ganska enkel melodi med enklare harmoni. 
Jag jobbade mycket med kontrast att ha en mer komplicerad vers för att det senare 
skulle bli en typ av frigörelse och lättnad när main-hooken kom i hopp om att det skulle 
ge den mer punch och få den att stå ut mer. Verserna har jag försökt fylla med små 
mini-hookar med små melodifraser som inte repeteras, i hopp om att de skulle skapa 
intresse. Det finns dock en stegrande melodi i versen som upprepas och är menad att 
vara en hook, trots att texten inte upprepas. 
 
3.3.2.2 Texten 
Den första delen av låten jag kom på var en sångfras, ”Why’d you leave me on read?” 
(vilket betyder ungefär ”varför svarar du inte på mina meddelanden?”), som jag direkt 
kände kunde vara en stark hook i refrängen. Så först så skrev jag en refräng om att bli 
ignorerad och sedan ville jag skapa så mycket kontext i verserna som möjligt genom att 
sätta in refrängen i ett sammanhang som jag hoppades skulle ge refrängen mer slagkraft 
och därmed göra hookarna starkare.  
 
Exempelvis så börjar de två första låtdelarna med ordet ”maybe”, och följs av en 
berättelse av en relation till en annan person som kanske inte alltid varit perfekt. ”Jaget” 
i sången (då jag skrev den från ett jag-perspektiv för att göra den mer personlig och 
därmed ge hookarna mer emotionell slagkraft) har kanske inte alltid varit en perfekt 
vän. De två personerna har ändå en historia tillsammans och ”jaget” kan därmed inte 
riktigt förstå varför den andra personen bara väljer att ignorera hen. 
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3.3.3 Produktionen 
Som jag nämnde tidigare så var produktionen minimal och består endast av sång och 
piano, och en diskussion om hur det här påverkade skapandeprocessen och 
slutprodukten kommer tas upp i diskussionsdelen. 
 
 

3.4 Fading now 
 
Grundinstrument: Elgitarr 

Main hook: Sångmelodi med text 
Hookplacering: Refräng 

Hookens primära 
förstärkning: 

Dubbar, stämmor, pitch 
shift och dynamik 

Produktionstyngd: Måttligt producerad 

Genre/stil: Urban indie 
 
3.4.1 Grundstenen 
Den här låten är baserat på en ackordgång på elgitarren med en tremoloeffekt som redan 
från start gav låten en tydlig puls. Hela låten består av ackordsgången, som i sin tur bara 
består av två ackord, Cmaj7 och Gmaj7. Jag valde detta för att verkligen sätta press på 
att melodierna skulle bli intressanta, då det inte är så mycket annat i låten som skapar 
intresse. 
 
3.4.2 Låtskrivandet 
 
3.4.2.1 Melodiken och harmoniken 
Som jag beskrev tidigare så är harmoniken väldigt avskalad och simpel, vilket sätter 
press på att melodin bör vara intressant. Jag tänkte mycket medvetet på melodin omfång 
och rörelse, men för att inte melodin skulle bli för spretig och så använda jag mig 
mycket av repetition, då jag har upptäckt att simpelhet är en viktig komponent av 
hookar. Så versmelodin består av två ganska olika melodier, den första melodin 
upprepas två gångar, sedan upprepas den andra melodin två gånger och sedan upprepar 
jag hela segmentet igen. Detta är tänkt att både skapa kontrast och därmed bibehålla 
intresse, men där repetition gör det simpelt och familjärt, vilket stärker hookarnas 
styrka.  
 
Pre choruset består sedan av 3 olika melodier som upprepas två gånger, där den tredje 
melodin skiljer sig från den första repetitionen för att skapa obalans och instabilitet. 
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Känslan av ”osäkerhet” det är tänkt att skapa är tänkt att ge kontrast till refrängmelodin, 
så att det känns som att man ”landar” i refrängen och så att main-hooken känns extra 
stabil.  
 
3.4.2.2 Texten 
Texten i verserna är tänkt att förstärka melodierna i form av att rimschemat tydligt följer 
repetitionerna av melodin, där de första raderna i verserna fonetiskt är så lika som 
möjligt. De två första raderna i låten är ”Fuck all the rules, fuck acting cool” innehåller 
”fuck a”-ljudet följt av ”ool”. Detta upplever jag förstärka repetitionen i melodierna och 
därmed deras identitet och hook-styrka.  
 
Texten i refängen består av väldigt enkla ord för att skapa en tydlighet i sången och gör 
refrängen mer minnesvärd och enklare att sjunga med till. Inget ord har mer än två 
stavelser och meningarna är strukturerade och formulerade på ett tydligt sätt så att det 
ska vara enkelt att ta till sig mening. Exempelvis i raden ”Like night and day baby these 
feelings to change”, använder jag en väldig tydlig liknelse och förklarar dessutom sedan 
direkt efter hur den liknelsen är relevant till låtens handling. 
 
3.4.3 Produktionen  
 
3.4.3.1 Arrangemanget 
Arrangemanget i den låten pendlar mellan att vara väldigt avskalad i verserna och pre 
chorus till att vara väldigt proddad i refrängerna. Detta är för att skapa kontrast så att när 
refrängen kommer, så kommer den och main-hooken in med mycket mer kraft än ifall 
hela låten hade varit fullproddad. Jag valde dock att lägga in ett beat i pre choruset för 
att driva fram låten till refrängen och för att stöda melodierna i pre-cho. Jag märkte att 
utan det beatet så var det lätt att tappa intresset, trots att jag försökte ha stor kontrast 
mellan vers och pre chorus melodin. 
 
Melodierna jag hade skapat gav mig en urban pop/hip hop känsla, så i instrumentation 
använde jag mig av hi-hat sound och mönster som efterliknar modern hip-hop. Detta 
förstärkte den homogena känslan i låten och därmed så förstärkte det hookarna. I 
refrängen har jag väldigt stora 808s som bidrog till slagkraften i refrängen. Samt så 
skapade de lågfrekventa tonerna kontrast mellan refrängen och resten av låten som är 
ganska baslös, vilket också bidrog till slagkraften i refrängen.  
 
Jag förstärkte återigen hooken i refrängen med dubbar och stämmor som jag gjort i de 
andra låtarna. Jämfört med den ”ensamma” sången i versen så skapar stämmorna och 
dubbarna naturliga extra lager som förstärker hooken.  
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3.4.3.2 Mixning/fx 
På grund av kontrasten som fanns naturligt i arrangemanget så var jag tvungen att 
komma på lösningar så att den lugna delen var intressant och drivande nog att lyssnaren 
lyssnar aktivt fram till refrängen. Jag löste detta redan dels genom att ha hookiga 
melodier i verser och pre chorus, så i mixstadiet så jobbade jag mycket med att förstärka 
dessa melodier genom att automatisera delays. Det gjorde att vissa hookar repeterades, 
men det fyllde även de tysta pauserna mellan hookar med ännu mer hook-material. Jag 
lade även på effekter på vissa av delayen, som exempelvis en ring-modeffekt på ett 
delay som repeterade en hel melodifras. Detta dels för att skapa intresse genom att få in 
olika typer av ljud, men även för att en ny unik hook skapades tack vare ljudeffekten, 
trots att det bara är en repetition av en redan sjungen melodi.  
 
Refrängen består egentligen av samma komponenter som pre chorus: trummor, sång 
och gitarr. Så för att skapa den stora kontrastkänslan jobbade jag mycket med EQ, där 
jag lät verser och pre chorus ta upp en mindre del av EQ-spektrumet, medan refrängen 
tar upp en mycket större del av spektrumet. Det fanns dock redan mycket kontrast i EQ-
spektrumet tack vare de subbiga 808’sen och den upp-pitchade och luftiga sången, så 
jag var inte tvungen att faktiskt använda EQ-plug in på många tracks. Jag 
automatiserade dock EQ på sången i pre choruset i den sista frasen så att den tar upp 
ännu mindre av EQ-spektrumet så att kontrasten blev ännu mer tydligt.  
 
Övergripande i låten så arbetade jag för att skapa en onaturligt stor känsla genom att ha 
stora reverb och ett flertal delays. Detta var dels för att det gynnade låten i helhet då 
den, med dess minimala instrumentering, känns väldigt tom utan de stora 
rumsklangerna. Men även till stor del för att skapa en atmosfär så att den ganska udda 
pitch-och formantshiftade sången, som blev main-hooken i låten, skulle passa in. Trots 
att main-hooken består av ett flertal dubbar och stämmor som har blivit förvrängda på 
onaturliga sätt så upplever jag att den ändå känns naturlig i själva låten, tack vare den 
onaturliga miljön som den är i. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Har jag lyckats skapa starka hookar? Hur? Varför var de sätten 
framgångsrika?  
Jag tycker att jag har varit relativt framgångsrik i mitt hook-skapande, dock så trodde 
jag att skapandeprocessen skulle gå mycket snabbare. Starka hookar kom fram genom 
att jag verkligen försökte känna in musiken och därmed få en idé av vad för typ av 
melodier som skulle passa. Efter det var det bara att testa massa melodier tills jag 
hittade något jag verkligen gillade.  
 
Varför det var mer tidskrävande än jag trodde var för att det var svårt att hitta hookar 
som passade varandra. Jag lärde mig väldigt snabbt att alla melodier, andra form av 
hookar och produktionen i helhet påverkade varandra.  
 
I den första låten jag gjorde, ”See You Again”, så var refrängmelodin inte så hookig. 
Detta anser jag bero på faktorer som att sången i pre choruset låg i ungefär samma 
register som sången i choruset så det blev inget ”lyft” när choruset kom och dubbarna i 
pre choruset gjorde sången i pre chorus mer fyllig så i den aspekten fanns det inte heller 
något som gjorde att chrousmelodin stack ut. Ytterligare så fanns det heller inte så 
mycket i produktionen som stöttade melodin på ett märkbart sätt. 
 
Om man sedan jämför det med den sista låten jag gjorde, ”Fading Now” så är allting 
tvärtom. Pre-chorusmelodin ligger i ett lägre register än refrängmelodin, sången i pre-
choruset består endast av ett sångspår medan refrängens sång består av flera sångspår, 
dubbar och stämmor och dynamiken i produktionen är mycket starkare i refrängen än i 
pre-choruset. Med andra ord så har jag arbetat mer medvetet med alla dessa 
komponenter och resultatet är en väldigt tydlig hook i ”Fading Now” jämfört med den 
ganska tråkiga refrängmelodin i ”See You Again”.  
 
Med båda de här låtarna så skapade jag alltid hookarna utifrån känsla och en form av 
intuitiv improvisation, men skillnaden var att med ”Fading now” så hade jag lärt mig av 
mina misstag. Därmed så var jag mer medveten om de olika melodiernas relationer, 
tonomfång och struktur och hade alltid det i baktanke när jag skapade melodierna. I 
både ”See You Again” och ”Fading Now” så hade jag alltid i baktanken att melodierna 
skulle ”passa låten”, men min förståelse av vad det innebär att ”passa låten” har 
definitivt vidgats under arbetets gång. 
 
Slutsatsen jag drar från det här angående hur jag kan skapa starka hookar är att jag kan 
skapa starka hookar genom att bara göra melodier från känsla. Men om jag konsekvent 
vill skapa så starka hookar som möjligt så räcker inte det, utan då måste jag ha vissa 
parametrar i baktanke, som t.ex. tonomfång, rytmik, kontrast, osv 
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4.2 Har jag kunnat använda alla delar av arrangemanget/produktionen 
som en förstärkare till mina hookar? 
Jag skulle med stor säkerhet säga att beträffande förstärkning av hookar så har 
arrangemanget och produktionen i helhet varit till otroligt stor hjälp.  
 
Bara en liten sak som en pitch-och formantshiftad dubbning förvandlade verkligen 
”Aya-ha” sångriffet i versen i ”Brand New Basement” från en melodi till en väldigt 
stark hook. Det är fortfarande samma melodi, men den låter mycket mer intressant och 
passar soundet i låten mycket bättre, utöver att panoreringen av dubbarna gjorde sången 
mer intim och därmed så ligger den mer i fokus. 
 
Från ett mer övergripande produktionsperspektiv så är den dynamiska högpunkten i post 
choruset av ”See You Again” det som gör den långsamma ”oh”-sången till en 
känslofylld och tydlig hook. Utan de stora syntharna och tunga beatet så är det faktiskt 
inte mycket i melodin som är hookig, bortsett från dess simpelhet och att den repeteras. 
 
Allt detta blev ännu mer uppenbart i låten ”Left on Read” där jag inte använde mig av 
produktionen som en förstärkare av hooks. Jämfört med de andra låtarna så faller 
refrängen ganska platt, trots det extra fokus jag lade på text, melodi och harmoni. Det 
som lyfter refrängen mest  är hur jag framför själva sången, då jag ökar dynamiken i 
min röst. Men att sjunga dynamiskt är något jag kan göra i mer utförligt proddade låtar 
också. Skillnaden där är att i den proddade låten så kan jag göra så mycket mer utöver 
att bara sjunga dynamiskt för att förstärka en sång-hook, som t.ex. dubbning, stämmor, 
fx, osv 
 
Övergripande i ”Left on Read” så saknas det också rörelse och låten som helhet är inte 
lika intressant som de proddade låtarna. Detta är trots att jag försökte ha intressanta 
melodier, mer komplicerad harmonik och en berättelsedriven text.  
 
Det här helt enkelt inte lika mycket som händer i exempelvis versen av ”Left on Read”, 
som bara består av piano och sång, och versen av ”Brand New Basement” som består av 
bearbetat piano, bearbetad sång, sångdubbar, trummor, foley-ljud, fx-synthar, osv. 
Effekten av det är att man inte blir lika, i brist av en bättre term, ”hooked” när man 
lyssnar på ”Left on Read” som när man lyssnar på ”Brand New Basement”. Det har i sin 
tur en stark påverkan på både hookarna och låten som helhet.  
 
4.3 Har jag kunnat använda alla delar av arrangemanget/produktionen 
som en källa till mina hookar? 
Kring just den här frågan är jag faktiskt ganska kluven. I vissa aspekter har jag definitivt 
skapat intresse med bl.a. synthar, rytmik, omvända rumsklangseffekter, osv. Men trots 
att jag har försökt ha en mer öppen tolkning av vad en hook kan vara och trots att jag 
har försökt skapa hookar utifrån den fria tolkningen, så är det bara de sångbaserade 
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hookarna som verkligen sticker ut och känns hookiga. De övriga komponenterna som 
t.ex. sub-droppet i ”Fading Away” tycker jag är riktigt häftigt och det skapar intresse, 
men jag upplever det inte vara hookigt. 
 
Ett bättre exempel på detta är pianoriffet i ”Brand New Basement”. Den har en melodi 
som är simpel, skapar intresse och upprepas, men trots min öppna tolkning om vad en 
hook kan vara, så känns det inte som en hook.  
 
Det skulle dock kunna vara problemet med den här frågan, och kanske till och med 
också arbetet i helhet; att man i grund och botten bara kan känna om något är hookigt 
eller inte, och att det är, kanske inte omöjligt, men väldigt svårt att konkret definiera vad 
som skiljer en hook från en vanlig melodi.  
 
Man kan benämna vad en hook oftast består av; en melodi som är simpel, intressant, lätt 
att sjunga med till, rytmisk och som repeteras. Men det är också benämningar som 
passar in på de väldigt många melodier som jag inte skulle definiera som hookar.  
 
Vad är det då som skiljer en vanlig melodi från en hook? Är en hook bara en melodi, 
rytm, ljudeffekt eller en annan låtkomponent som skapar en viss mängd av intresse? 
 
En bättre fråga och utgångspunkt för projektet hade då kanske varit ”Har jag kunnat 
använda alla delar av arrangemanget/produktionen som en källa till att skapa intresse i 
låten?” Då slutresultatet av att skapa något som bidrar till att låten blir mer intressant 
och slutresultatet av att skapa någonting som man definierar som en hook som sedan 
bidrar till att låten blir mer intressant är den samma. Låten blir mer intressant. Och från 
perspektivet av en låtskrivare eller producent, är det inte det som i slutändan är det 
viktiga? 
 
Man kanske till och med gör det onödigt svårt för sig själv som musikskapare genom att 
låsa in sig på tankesättet att man måste fylla en låt med hookar för att göra den 
intressant. Men å andra sidan så kan hookar, trots dess vaga och subjektiva definition, 
göra det enklare för en musikskapare att göra låten mer intressant, då det kan vara 
enklare att skapa hookar än att konceptlöst försöka skapa intresse i en låt. Detta skriver 
jag mer om i 4.5. 
 
4.4 Vilka element av arrangemanget/produktionen gav bäst resultat 
och var enklast att arbeta med från ett hook-perspektiv? Som jag 
konstaterade i 4.3 så var sångmelodier det som gav både bäst och enklast resultat, men 
jag skulle också argumentera för att sångdubbar och sångstämmor var det enklaste sättet 
att förstärka hookar på. Dubbarna och stämmorna gjorde sångmelodierna större, mer 
intressanta och var ofta en avgörande faktor om hur tydligt jag uppfattade en hook. 
Detta i synnerhet i mer avskalade låtdelar som t.ex. pre choruset i ”See You Again” och 
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refrängen i ”Brand New Basement”. Där spelar sången definitivt en ledande roll, och 
utan stämmorna och dubbarna så fallerar inte bara hookstyrkan, utan hela låtdelen. 
 
En ganska unik fördel med att använda sång för att förstärka sångbaserade hookar är att 
det nästan aldrig stör några andra instrument i ljudbilden. Om man t.ex. redan har två 
gitarrer som kompar och man vill lägga till en tredje gitarr som bara ska förstärka en 
sånghook, så kommer den tredje gitarren antagligen störa de andra gitarrerna. Man kan 
dock minimera hur mycket det stör genom att tänka smart kring tonomfång, panorering, 
equalisering, osv. Men även då så kommer det antagligen störa mer, ta mer tid och, 
iallafall i den typ av musik jag gör, inte vara lika effektiv i att förstärka hooken. 
 
Det element som jag anser gav bäst resultat beträffande förstärkningen av hookarna, 
men som var svårast och mest tidskrävande att jobba med, var låten i helhet. Soundet 
och känslan i låten hade en förvånansvärt stor påverkan på hur tydligt jag uppfattade 
hookarna. Jag teoretiserar att detta dels beror på att sammanhanget hookarna presenteras 
i kontextualiserar dem och är minst lika viktigt som hookarna själva. Något man lätt kan 
göra för att se hur mycket påverkan kontext har är att ta två låtar med samma harmonik, 
men som har helt olika genre och sound och byta ut melodierna. I de flesta fall kan man 
antagligen säga med ganska stor säkerhet att hookarna inte kommer låta lika bra som i 
deras originella kontext.  
 
Det bör dock sägas att låtens helhet är antagligen extra viktig för mig för två 
anledningar:  
2. När det kommer till musikskapande så jag är lite av en perfektionist. Så även om jag 

har en väldigt stark refränghook, men gitarren som kompar spelar fel, så kan jag lätt 
fixera på gitarren istället för att verkligen ta in hooken. 

3. Jag är också väldigt soundfixerad när det kommer till musikskapande och jag låter 
mig själv inspireras mycket av soundet när jag skapar hookar. Detta är för att 
soundet ofta förmedlar en känsla för mig som jag sedan kan basera mina hookar och 
texter på.  

 
 
4.5 Hur har den hook-fokuserade utgångspunkten i skapandet påverkat 
produktionerna som helhet? 
Jag har gjort musik i snart 7 år nu och har testat på många olika sätt att göra låtar, men 
jag har svårt att tänka mig att jag iallafall inte kommer ta en del av det här projektet med 
mig i mitt framtida musikskapande. På grund av att styrkan av en hook kan påverka 
produktionen som helhet, så har produktionen som helhet gynnats av att jag försökt 
gjort så starka hookar som möjligt. Att sedan ha många starka hookar i en låt lyfter den 
såklart ännu mer. 
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Att ha ett tydligt hook-fokus, i synnerhet ett holistiskt hook-fokus som jag har haft, har 
givit mig ett tydligt mål varje gång jag börjat med en ny låt, att skapa så många och så 
starka hookar som möjligt, och på så många sätt som möjligt. Detta gav mig något att 
jobba emot som var tydligt nog för att jag visste ungefär hur jag skulle gå tillväga, men 
otydligt nog att jag kände att jag kunde uttrycka mig själv och testa nya idéer 
 
I teorin så kan det verka ganska överväldigande att ha det här hook-fokuset, då man 
teoretiskt sätt skulle kunna t.ex. analysera varje hi-hat slag för att se vilket som bäst 
förstärker en hook. Men i praktiken, i synnerhet när det finns tidspress, så prioriterar jag 
och spenderar mest tid på de viktigaste hookarna och de viktigaste elementen som 
förstärker dessa hookar. Jag upplevde därmed aldrig att någon låt eller låtdel hade för 
många hookar, men på grund av tidspressen så var jag tvungen att gå vidare till nästa 
låt. 
 
Ännu en fördel med det holistiska hook-fokuset är att det har ändrat hur jag har tacklat 
varje låtdel. Innan jag har skapat varje låtdel så har jag varit tvungen att tänka, hur kan 
jag göra den här låtdelen så intressant som möjligt och/eller använda den för att 
förstärka en annan låtdel.  
 
Ett bra exempel är ”Brand New Basement”. Introt börjar med att introducera pianoriffet. 
Pianoriffet kompar sedan versen som innehåller en stark hook. Pre choruset är sedan 
avskalat och rösten är mixad så att den känns så liten som möjligt. Sedan kommer 
refrängen som också har en stark sånghook och som inte bara är förstärkt av dess fylliga 
sångdubbar, utan har också förstärkts av kontrasten från pre chorus sången. På grund av 
att sången sedan tar sån stor plats och är så drivande i refrängen så kunde jag använda 
delar av arrangemanget att bygga upp till post choruset, som kan ses som en hook i sig 
själv på grund av dess udda och kontrastrika vocal-chops-baserade sound. Så trots att 
jag har haft ett hook-fokus, så har helheten av låten inte försämrats eller prioriterats 
bort. 
 
Ytterligare en fördel av att jobba med ett starkt hook-fokus har varit att mina hookar har 
blivit bättre. Jag har dessutom blivit bättre på att förstärka mina hookar genom att 
använda andra komponenter och gör därmed mycket mer medvetna val kring min 
instrumentering, arrangering och producering.  
 
Uppenbarligen så är det inte så att när jag skapar musik och inte gör det med ett 
medvetet och holistiskt hook-fokus så är det oftast inte så att jag aldrig tänker på att 
skapa hookar eller att en aldrig försöker använda olika komponenter för att förstärka de 
hookarna. Men vad gör det holistiska hook-fokuset gör är att det tvingar en att verkligen 
fokusera och analysera allt man gör för att de hookarna man gör är så intressanta och 
starka som möjligt. Utan det här fokuset så kanske man tänker att man ska göra en stark 
hook i refrängen, men man kanske missar att t.ex. skapa väsentlig kontrast i pre-
chourset som skulle ha gjort att hooken i refrängen verkligen slog igenom. Självklart är 
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det inte så att bara för att man har det här fokuset så skapar man hookar av världsklass 
varje gång man sätter sig ner för att göra musik, men det extra fokuset hjälper både en 
att skapa bättre hookar i stunden och lär en hur man kan skapa ännu starkare hookar i 
framtiden.  
 
En av nackdelarna med att arbeta med hook-fokuset har varit att jag inte har låtit mig 
själv bli nöjd med halvbra melodier, Detta har så klart varit en fördel från ett 
kvalitétsperspektiv, men det har även gjort hela skapandeprocess mycket mer 
tidskrävande. Detta i synnerhet på grund av det holistiska hook-skapandet, där varje del 
och varje i komponent i och av låten är viktig. Jag tror dock att om en skapar musik med 
det här hook-fokuset under en längre period så kommer man antagligen öka sin 
förståelse för hur man kan skapa bättre hooks. Därmed kommer en antagligen kunna 
skapa bättre hookar snabbare. 
 
En annan nackdel är att jag har satt så hög press på varje låtdel och låtkomponent, och 
hookarna i synnerhet, har även gjort skapandeprocessen i sig har blivit periodvis väldigt 
frustrerande. Återigen så har det här en positiv aspekt i formen av att man inte nöjer sig 
med halvbra idéer, men under projektets gång så gick jag igenom perioder av stark 
hopplöshet. Detta i synnerhet i låtar som ”See You Again” och ”Brand New Basement” 
som gick igenom många förändringar och konstellationer innan de blev så som de är nu. 
Dock så kan jag ju konstatera att nu när jag är på ”andra sidan tunneln” och har tagit 
mig igenom hopplösheten, så är jag glad att jag pressade mig själv. I synnerhet i ”Brand 
New Basement”, där jag verkligen gillade grundidéen, så är jag glad att jag inte slösade 
bort den grundidéen med dåliga hookar bara för att jag blev nöjd.  
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5. Avslutande reflektion 
Vad som sammanfattar det här arbetet bäst för mig är skillnaden mellan den första låten 
”See You Again” och den sista ”Fading Now”. Jag upplever en kolossal skillnad mellan 
kvalitén på inte bara hookarna, utan helheten på låtarna själva, där ”Fading Now är klart 
mycket bättre. Dessutom tog det bara ca 5 dagar att skapa ”Fading Now”, jämfört med 
de ca 20 dagarna det tog att skapa ”See You Again”. 
 
Detta är för mig ett tecken på hur effektiv metoden att skapa låtar med ett holistiskt 
hook perspektiv är, inte bara för att skapa starka hookar, eller för att skapa bra låtar utan 
även för hur det har utvecklat mig som musikskapare. Fokuset på att skapa så starka 
hookar som möjligt och att använda allt för att både förstärka och skapa hookar har satt 
mig i en position där jag konstant har varit tvungen att ifrågasätta alla val jag gör, 
funktionen av alla instrument, kvalitén i alla melodier, osv.  
 
Jag tror att det är tack vare den konstanta analysen som jag har lyckats utvecklats så 
mycket på så lite tiden, och det får mig att tänka på hur mycket jag kan utvecklas genom 
att fortsätta använda den här metoden om 1 månad, 1 år och 10 år.  
 
Det jag ångrar mest i arbetet som helhet var valet att göra en låt ”oproddad”, då det inte 
gav mig så mycket mer än kontrast till effektiviteten av att använda hela produktionen 
för att förstärka hookar, samt den stora kvantitet av olika sätt man kunde förstärka 
hookar när man gjorde en full-proddad låt jämfört med en oproddad låt.  
 
Jag ångrar även att jag inte pressade mig själv hårdare att skapa instrumentala hookar, 
då det antagligen hade vidgat mitt perspektiv och förståelse i form av holistiskt hook-
skapande. Att så många av hookarna var sång-baserade hade säkert en påverkan på att 
jag ansåg att sångdubbar och sångstämmor var det enklaste sättet att förstärka hookar 
på. 
 
Men trots det så är jag väldigt glad för att jag inte begränsade till mig till att bara skapa 
hookar, och att jag istället skapade hookar från ett helhetsperspektiv. Jag tror verkligen 
att det har lyft kvalitén på låtarna. Dessutom så tror jag att det har gjort hookarna till 
starkare hookar, tack vare att jag kunde skräddarsy kontexten de framfördes i. Trots att 
jag inte lyckades skapa så starka instrumentala hookar så lyckades jag ändå använda 
mig av det instrumentala för att förstärka sång-hookarna.  
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Källförteckning: 
 
Fonogram: 
 
Bruno Mars. 2016 ”Finesse” - 24K Magic - Atlantic 
 
Collins, Phil. 1981. ”In the Air Tonight” - Face Value - Atlantic Records  
 
Elliphant. 2014 ”Only Getting Younger” - One More - TEN music group 
 
Europe. 1986. ”The final countdown” - The Final Countdown - Epic 
 
Rihanna. 2008 ”Umbrella” - Good Girl Gone Bad - Def jam 
 
Parton, Dolly. 1974 ”I Will Always Love You” - Jolene - RCA Victor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Bilagor: 
 
Låtar: 
See You Again – 03:08 
Brand New Basement – 03:01 
Left on Read – 03:32 
Fading now - 03:20 
 
Låt 1 ”See You Again” 
 
Vers 1: 
I’m lost, firing flares  I don’t dare to tell the truth I fear 
Get me out of here, take me anywhere but anywhere 
 
Pre-cho 1: 
See I would fly to my baby, fly to my baby but baby won’t let me in 
You’re alive she would tell me, I’d answer barely, cuz life is a plaguing sin 
 
Cho 1: 
It will only end 
When I see you again 
Never now just then 
When I see you again 
I’ll be a better man, cuz you’ve shown me I can 
Then light that burns, in time will turn into guiding hands 
When I see you again         
 
Vers 2: 
Angels help me sing, fight the demons deep beneath my skin 
Oh father help me think, tell me anything ‘bout anything 
 
Pre-cho 2: 
See I would fly to my baby, fly to my baby but baby won’t let me in 
You’re alive she would tell me, I’d answer barely, cuz life is a plaguing sin 
 
Cho 2: 
It will only end 
When I see you again 
And my heart will fend 
For itself, ’til it beats with yours again 
I’ll be a better friend, a better man 
Then light that burns, in time will turn into guiding hands 
When I see you again         
 



  
 

 

 
 

Låt 2 ”Brand New Basement” 
 
Vers 1 
I know what you’re really thinking 
Late nights and early/heavy drinking 
 
Music’s loud and walls are sinking 
You talk/scream but no one’s listening 
 
Pre-cho 1 
Take all your doubt, and push it down 
What goes around is gone for now 
 
Cho 1 
We’re hooked on the medication 
Anthem of  my generation 
 
Ten thousand temptations 
Shoved in our face I  
Hope we don’t lose control 
 
Rock bottom has a brand new basement 
 
Vers 2 
6 feet down but you keep digging 
Not dead but far from living 
These depths are unforgiving  
 
Your face is pale your head is spinning 
You start to feel it kicking in 
 
Pre-cho 2 
Let sorrows drown, hide in the clouds 
What goes around, still haunts your mind 

 
Cho 2 
We’re hooked on the medication 
Anthem of  my generation 
 
Ten thousand temptations 
Shoved in our face I  
Hope we don’t lose control 
 
Rock bottom has a brand new basement 



  
 

 

Låt 3 ”Left On Read” 
 
Vers 1 
Maybe we haven’t talked much, lately 
Tho I’ve tried 
But the coldness of your shoulders turns to fever in my mind 
It’s a restlessness 
Dragged through my spine 
 
Maybe i could have been more crazy 
All this time 
I could have been more joyful kept the sorrow in my eyes 
But then again 
We still have good times 
 
Cho 1 
So why’d you leave me on read? 
You know it goes to my head 
Why’d you leave me on read? 
Where’s the love and respect? 
Won’t you talk to me instead? 
 
Vers 2 
I’m sorry, but I can’t help to worry 
And despair ändra 
I’m just apprehensive, I’m not trying to be unfair 
I am made of glass 
Please handle with care 
 
And man, I thought you’d understand 
Not just jump the fence 
I told you all these secrets, I’ve confided to you friend 
Maybe that is why 
You want it to end? 
 
Cho 2 
So why’d you leave me on read? 
You know it goes to my head 
Why’d you leave me on read? 
Where’s the love and respect? 
Won’t you talk to me instead? 
 
 
 
 
 



  
 

 

Låt 4 ”Fading Now” 
 
Vers 1 
Fuck all the rules  
Fuck acting cool 
I’m tryna talk to you 
But you don’t care do you? 
 
Wasting our time 
Wasted or high 
Any excuse to 
Feel like we used to 
 
Pre-cho 1 
And I’ve been holding on, to the one, that I’ve fallen with 
My love, my love 
But something’s going on, and I fear that I’ve lost my grip 
I just  
 
Cho 1 
I just wanna feel safe 
But I’m too worried ‘bout you leaving this place 
Like night and day baby these feelings too change 
And they’re fading now 
 
Vers 2 
Withering eyes 
Withstanding the tides 
The come ups and fall downs 
It’s out of our hands now 
 
The itch starts to spread 
The scratches turn red 
But you didn’t say how 
Like I can’t figure that out? 
 
Pre-cho 2 
And I’m not trying to blame, you at all, not for anything 
My love, my love 
But a fire’s just a flame, and I fear, for the coming wind 
I just  
 
Cho 1 
I just wanna feel safe 
But I’m too worried ‘bout you leaving this place 
Like night and day baby these feelings too change 
And they’re fading now 
 
 


