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Abstrakt 

I examensarbetet har syftet varit att jag skulle lära mig mer om att skriva låtar till andra 

artister, och samtidigt undersöka om mitt låtskapande ser annorlunda ut när jag gör det, 

jämfört med när jag skriver till mig själv som artist. Slutresultatet av den konstnärliga 

delen blev fyra låtar inom den kommersiella popgenren. När jag skrev musiken valde 

jag artist till två av låtarna innan jag började skapandet, och till de två andra valdes artist 

i ett senare skede. Jag diskuterade sedan om och hur valen kan ha påverkat låtarna. I 

arbetet framkom att musiken förhållandevis lätt blev en kopia av artistens tidigare låtar 

när artist valdes innan skapandet, jämfört med om valet av artist kom senare i processen. 

Jag upptäckte också att jag vågade experimentera mer när jag skrev låtar till andra 

artister, och det är något som jag verkligen kommer att ta med mig i mitt fortsatta 

låtskapande.  

 

Nyckelord 

Låtskapande, kommersiell musik, pop, låtskrivning 

 

Tack 

Stort tack till Moa Hallqvist, Olivia Blanc, Sophie VerDonk och Martin Carlén som 

bidragit med sina fantastiska sångröster på låtarna. Tack Patrik Ahlm som varit min 

konstnärliga handledare, tack Dan Alkenäs och Karin Larsson Eriksson för 

texthandledning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan jag var barn har jag alltid haft ett intresse och en vilja av att uttrycka mig 

konstnärligt, det ledde mig senare i livet in på musikens bana och låtskrivandet. 

Vanligtvis när jag skriver och producerar musik så gör jag det med utgångspunkten att 

det är jag själv som är artisten, och den som sedan ska framföra låten. Texterna är då 

också alltid skrivna utifrån egna upplevelser, och musiken är inom vispopgenren, samt 

framförd och producerad med gitarr och andra akustiska instrument i fokus. År 2012 

började jag mina studier vid Linnéuniversitetet, det var också då jag kom i kontakt med 

den andra sidan av låtskrivandet, att skriva och producera låtar till andra artister. Det 

skapade i sin tur en dröm om att en dag ha låtskrivare som yrke. Men för att kunna 

jobba som låtskrivare måste jag antingen slå igenom som artist med mina egna låtar 

eller skriva låtar till andra artister, låtar som tjänar pengar, annars kan jag ju inte få 

någon lön. Musik som är skriven med ett syfte att generera inkomst, och då också ofta 

vara anpassad till den stora massan musiklyssnare, kallas av många för kommersiell
1
. 

Musik som spelas på de populäraste radiokanalerna och som är med på topplistor 

världen över är sådan musik som ofta kallas för kommersiell. De senaste åren har jag 

dagligen lyssnat på kommersiell popmusik och jag har märkt att det är en genre jag 

gillar. Att jag lyssnat mycket på komersiell popmusik har säkerligen påverkat mitt 

låtskrivande men det är inte inom den genren jag vanligtvis skriver musik i, utan det är 

vispopgenren, och då med mitt artistprojekt Älven
2
 (lyssna gärna på ”Högst upp på 

taket”).  

 

Eftersom jag anser att jag har bra koll på mitt låtskapande till mig själv som artist så 

ville jag med det här arbetet skapa mig en bredd som låtskrivare, och lära mig mer om 

att skriva låtar till andra artister. Jag vill också ta reda på vad som händer med mitt 

låtskapande när jag skriver låtar till andra artister jämfört med när jag skriver till mig 

själv. Men även ta reda på och upptäcka för och nackdelar med att skriva en låt till en 

artist, jämfört med att skriva utan artist.  

Eftersom artister som skriver sin egna musik inte jobbar med externa låtskrivare så har 

jag under arbetets gång mestadels lyssnat in mig på låtar som är skrivna av en eller flera 

                                                 
1
 ”En kommersiell vara är en vara som är till salu” Nationalencyklopedin, kommersiell, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kommersiell, hämtad 2015-03-16 
2
 Älven är ett vispopband som jag producerat. Bandet har släppt albumet Högst upp på taket (2014) 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kommersiell
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externa låtskrivare och inte av artisten som framför låten. Det är också betydligt större 

chans att den artisten skulle kunna plocka upp min låt. Under arbetets gång har dessa 

låtar inspirerat mig: Tove Lo - ”Talking Body” (2014), One Direction - ”Night 

Changes” (2014), Kygo - ”Firestone” (2014), Zara Larsson - ”Carry You Home” 

(2014), Avicii - ”The Days” (2014), Tove Styrke - ”Even If I’m Loud It Doesn’t Mean 

Im Talking To You” (2014), och Ariana Grande - ”Break Free” (2014). Dessa låtarna 

fungerar också som exempel för vad jag kallar kommersiell popmusik. Jag har lyssnat 

på låtarna så ofta som möjligt för att jag verkligen ska komma in i genren, och bli den 

trogen.  

 

1.2 Syfte 

Jag förväntar mig att genom undersökningen lära mig mer om att skriva låtar till andra 

artister för att bredda mig som låtskrivare. Det leder mig också in på att vilja ta reda på 

om, och i så fall hur, mitt låtskapande ser annorlunda ut när jag kliver ur mig själv som 

artist och skriver låtar till andra artister. 

 

Jag vill också undersöka om, och i så fall hur, en låt påverkas av det faktum att det finns 

en tänkt artist innan man börjar skriva, jämfört med att bara skriva en låt utan en tänkt 

artist. 

 

Ta reda på om, och i så fall hur, en låt påverkas av vem som sjunger på demon.  

 

1.3 Metod 

I undersökningen ämnar jag att skriva och producera fyra låtar, vid inspelning av sång 

på låtarna kommer jag att använda mig av fyra olika vokalister, som väljes utifrån att 

deras röster på något sätt ska matcha den tänkta artisten som låten är skriven till. Detta 

gör jag för att kunna ta reda på om, och i så fall hur, en låt påverkas av demosångaren. 

En nackdel med det, är att det inte finns någon garanti för att jag hittar sångare som 

matchar den röst jag söker. En fördel är att jag studerar vid en musikhögskola, så 

talangfulla sångare finns det gott om.  

  



  
 

- 3 - 

 

 

Två av låtarna bestämmer jag mig innan jag börjar själva skrivandet för att anpassa till 

befintlig artist, medans de två andra låtarna får artist senare i processen. Det gör jag för 

att kunna ta reda på om, och i så fall hur låten påverkas av att jag valt artist tidigt 

jämfört med inte. För att ta reda på det kommer jag att utgå ifrån artistens tidigare låtar, 

och göra en bedömning utifrån mitt egna tycke om låten passar in i artistens tidigare 

repertoar eller inte. Det finns dock en risk med att alla låtarna blir lika den tänkta 

artisten, eftersom jag valt sångare utifrån det, men det är också det jag vill ta reda på, 

om jag i så fall kan se någon differens mellan att skriva till tänkt artist från början av 

processen jämfört med inte.  

 

För att hitta ämnen till texterna i låtarna kommer jag inspireras av texterna i de låtarna 

jag nämnde i inledningen.  Jag tänker även använda mig av Annika Norlins tips ur Eva 

Hillereds bok Lathund för låtskrivare där Norlin berättar: ”Det kan ofta vara att jag hör 

till exempel några människor som sitter och pratar, på bussen eller var som helst. Eller 

att jag ser ett tv-program. Ofta är det någon som säger något oövertänkt..” (Hillered 

2013, sid 38). Det handlar om att hela tiden vara beredd på att anteckna om jag hör, ser 

eller känner något. En nackdel med hitta ämnen utifrån, och inte inifrån, mig själv är att 

jag då skriver om något jag själv inte upplevt, och det kan därför vara intressant att se 

om det påverkar min upplevelse av låten.  

 

Jag ska skapa enklare produktioner till låtarna som ska inspireras av det sound artisten 

redan har. Jag kommer att skriva loggbok under processen, och tänker sedan diskutera 

resultatet av låtarna utifrån mitt syfte, i diskussions delen av arbetet. 
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2. Genomförande 

2.1 Låt 1, - ”Love goes boom” 

Låten är skriven utan tänkt artist och låtens embryo kom till när jag sjöng över en 

ganska så vanlig fyraackordsföljd (F, C, G, Am) jag spelat in i Pro Tools. Melodin fick 

jag från ordet numb, och när jag började sjunga det ordet, så dök textraden: ”Love goes 

numb, like a beat of a drum” upp i huvudet, och jag började sedan spela in den frasen 

med melodin, direkt i Pro Tools. När jag suttit ett tag med låten upptäcker jag att 

soundet på låten liknar Tom Pettys låt ”Learning to fly”
3
, och Aviciis låt ”The days”

4
 

slan av att jag bara har skrivit en kopia gjorde att jag tappade inspirationen. Så jag 

lämnade låten i det stadiet och gick vidare för att några veckor senare återvända till den. 

Jag hade ju egentligen bara en refrängtext med melodi när jag återvände, så jag behövde 

skapa mig en handling om vad låten skulle berätta för historia. Det slutade med att jag 

bytte ut ordet ”numb” mot ”boom”, och fortsatte där jag slutade, och skrev två verser till 

refrängen, som då istället för att handla om en kärlek som domnar, handlar om att 

kärleken exploderar.  

 

När jag började sjunga texten jag skrivit tillsammans med Tom Petty-soundet kändes 

det åter igen som att jag bara gjort en kopia, så jag prövade att ändra stil på låten, och 

bytte ut de mysiga akustiska gitarrerna mot syntar. Jag höjde tempot från 126 bpm till 

140 bpm, och då fick låten ett annat sound. På det sättet skapade jag inspiration att 

fortsätta laborera med låten. Det var bra att prova byta stil. Det var nära att jag låste mig 

vid det sound jag först hittade och tänkte slänga låten, så det var bra att jag utforskade 

andra möjligheter. Jag prövade att byta ackord och lät versen spela mellan ackorden Dm 

och G. Låten blev nu lite mer kaxig och dansvänlig. Jag satt ett tag och producerade på 

låten och försökte jobba bort Tom Petty-soundet med hjälp av syntarna. Det lyckades 

bra och jag kände att låten i stort sätt var klar. 

 

Eftersom den här låten inte hade någon tänkt artist från början funderade jag på vilken 

artist som skulle kunna tänkas sjunga en fartfylld låt om kärlek som exploderar. Jag 

kom fram till att låten skulle passa den svenska idoldeltagaren och artisten Tove Styrke 

eftersom låten enligt mig skulle passa in i reportoaren och liknar andra av hennes låtar 

t.ex. den låt som jag dessutom lyssnat mycket på inför mitt arbete. För att beskriva 

                                                 
3
 Tom Petty - ”Learning to fly”, från singeln Learning To Fly (1991) 

4
 Avicii - ”The days”, från singeln The days (2014) 
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hennes röst skulle jag säga att den ligger väldigt högt i tonläge och att rösten har en 

väldigt mjuk karaktär, det är också något som jag tror skulle passa låten väldigt bra. Jag 

producerade vidare på låten och sjöng in en demo. Eftersom jag själv inte har en röst 

som liknar Tove Styrkes behövde jag nu hitta en sångerska som skulle kunna agera 

henne på min låt. Så därför frågade jag Moa Hallqvist som jag har jobbat med förut. Jag 

skickade min demo och frågade henne om hon ville sjunga eftersom jag tycker att hon 

har en röst som påminner lite om det jag letade efter. Hon gillade låten och tackade ja 

till uppgiften. När jag sedan spelade in låten med Moa så gav jag henne mycket frihet 

eftersom demosången jag spelat in inte lät så likt Tove Styrke. Min demo var bara en 

stöttespelare.   

 

2.2 Låt 2 -  ”Eat your heart out” 

Den här låten bestämde jag mig redan första dagen att jag skulle skriva till artisten Zara 

Larsson. Hon är en ung svensk artist med en sångröst som liknar amerikanska Rihannas. 

Tänkte därför att jag skulle skriva en låt där jaget i texten är en ung tjej som blir dumpad 

av sin kärlek. Men eftersom det är ett väldigt vanligt tema ville jag försöka hitta en 

annorlunda ingång och tänkte att jag kunde använda liknelser mellan kärlek och 

kortspel. Jag hörde av mig till en vän som spelar mycket poker och frågade om 

pokertermer på engelska och vad termerna betydde. Fick snabbt ihop några termer som 

jag tyckte man kunde relatera till kärlek och skrev en text. Några dagar senare när jag 

återvände till texten och sjöng den tillsammans med en ackordföljd på min gitarr så 

försökte jag gå in i rollen och sjunga som Zara Larsson och efter ett tag kom jag på en 

melodi som kändes som en perfekt refrängmelodi. Men jag tyckte texten blev för 

komplicerad med pokertermer och efter att jag frågat några vänner om de förstod vad 

texten betydde, vilket de inte gjorde, bytte jag ut texten. Men tack vare poker-texten 

hade jag ju fått fram en refrängmelodi som jag kunde fortsätta att arbeta med. Jag 

ändrade texten i refrängen men den hade fortfarande samma handling som innan. Sen 

utvecklade jag min texthandling vidare och skrev två verser fortsatt utifrån en tjej som 

fått kärleken besvarad men sedan får sitt hjärta krossat. 

 

Jag frågade min fästmö Olivia Blanc om hon visste någon som sjunger som Zara 

Larsson och då sa hon att hon ville pröva sjunga på låten. Jag spelade in en enklare 

bakgrund till låten och lät Olivia sjunga in en demo. Olivias röst är inte så lik Zara 

Larssons men den har en egen karaktär och hon är duktig på att anpassa rösten. Olivia 



  
 

- 6 - 

 

gav låten ett eget liv och när jag fått sången inspelad så gav det mycket energi och det 

blev enklare att producera låten. Jag gjorde en produktion där jag inspirerades av låten 

”Firestone” med Kygo (2014)
5
, speciellt dess ambienta sound och låtens fokus på att 

beatet tillsammans med sången ska vara i fokus.   

 

2.3 Låt 3 - ”Time”  

Låten är skriven utan tänkt artist. ”Time” kom till en dag när jag skulle till skolan för att 

sätta mig i pianorummet och komponera. På vägen dit så kom jag på mig själv att ta 

cykeln när jag egentligen bara hade några hundra meter att vandra. Jag kom på att man 

kunde relatera det till att vi i dagens samhälle både vill att utvecklingen ska gå snabbare, 

och att den går snabbare hela tiden. Ett perfekt ämne att skriva en låt om tänkte jag och 

fick upp frasen ”We want everything to go fast, but when we do that we are missing a 

lot”. Alltså en text som syftar till att vi ska stanna upp och låta var sak ta sin tid 

eftersom vi ändå inte kan skynda tiden. Grundidén till melodin kom tillsammans med 

texten när jag sedan spelade på skolans piano. Piano är inte mitt huvudinstrument så det 

skapade nån form av inspiration. När jag suttit ett tag med låten så kände jag att jag 

hade en bra låtidé, men jag kom inte vidare, så jag lämnade låten. Det är även en metod 

som Plura Jonsson, sångaren i bandet Eldkvarn, använder: ”när jag inte lyckas avsluta 

eller gå vidare med en särskild låt börjar jag med en ny” (Hillered, 2013, s.39). Istället 

försökte jag att utnyttja min inspiration till att försöka komma på fler idéer. Väl hemma 

i min egna studio återvände jag till låten och spelade in det jag hade för att sedan tappa 

inspirationen igen. Eftersom jag hade en versmelodi försökte jag tänka ut en artist som 

den skulle passa. Jag tyckte att melodin lät lite som något Coldplay skulle kunna sjunga, 

men eftersom de skriver låtarna själv kom jag att tänka på det brittiska bandet One 

Direction som ofta jobbar med externa låtskrivare. Jag bestämde mig för att låten skulle 

till One Direction. Då gjorde jag en produktion som har lite samma sound som deras låt 

”Night Changes”
6
 och skrev färdigt text samt melodi över den produktion. 

 

Efter jag skrivit färdigt låten hörde jag av mig till sångaren Martin Carlén, som har en 

liten brittisk accent på sin röst, något jag tyckte skulle passa i en One Direction låt 

eftersom bandet kommer från just Storbritannien Jag stämde träff med honom i studion 

och han sjöng in låten. När jag hade spelat in sång med Martin så sjöng jag själv också 

                                                 
5
 Kygo - ”Firestone”, från singeln Firestone (2014) 

6
 One Direction - ”Night Changes”, från albumet FOUR (Deluxe) (2014) 
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in några stämmor eftersom att ett av One Directions kännetecken är just stämsång. 

Låten kändes färdig. 

 

2.4 Låt 4 - ”Obsessions”  

Obsessions kom till när jag bestämde mig för att skriva en låt till den svenska artisten 

Tove Lo. Jag hade en melankolisk ackordgång tillsammans med en melodi från en låt 

jag skrivit på svenska som jag tyckte passade Tove Lo. Men eftersom hon sjunger på 

engelska försökte jag att översätta den svenska texten som jag skrivit till engelska. Men 

det var väldigt svårt att översätta rakt av. Den första raden i den svenska texten löd ”du 

måste göra nånting” och den gick att översätta till ”you have to do something” samtidigt 

som jag kunde behålla rytmiken i textraden. Jag skrev flera rader på temat “du måste 

göra nånting” med den befintliga versmelodin och spelade sedan in det jag kommit på 

över en enkel låtbakgrund. Jag kände att jag hittat en bra verstext men låten saknade 

dock en refräng, både melodiskt och textmässigt.   

 

Eftersom jag tidigt bestämt mig för låten skulle anpassas till artisten Tove Lo frågade 

jag sångerskan Sophie VerDonk som jag tycker har en röst som påminner lite om Tove 

Los om hon ville sjunga på låten och det ville hon. För att beskriva Tove Los röst är den 

väldigt hes och ligger i ett relativt högt tonläge. Vi bestämde en tid två dagar senare och 

hon frågade efter text och en demo. I det läget var ju inte låten helt klar och jag hade 

inte kommit på någon refräng så jag kände mig väldigt pressad att bli klar. Så jag 

jobbade vidare med texten och hittade ordet ”obsessions” som översatt blir tvångstanke 

eller grubbel. Fick då en tanke om att ”du måste göra nånting” skulle antyda på att du 

måste säga vad du grubblar på annars kommer du aldrig kunna släppa det. Jag kom då 

på textraden ”obsessions stuck in your mind, you have to tell me, to just get rid of it” 

som jag tyckte passa som en refrängtext. Det var inte förrän då låtens handling börjar 

forma sig så jag ändrade om verserna så att de passade bättre till den nya refrängtexten.  

 

Eftersom att versackorden hade samma harmoniska puls rakt igenom prövade jag att 

öka den till det dubbla i en refräng och det kändes helt rätt. Låten behövde en sådan 

förändring för att den inte skulle få lyssnaren att tröttna. Jag sjöng den nya texten över 

refrängackorden och det klaffade direkt. Efter det så spelade jag in refrängen och 

skickade en demo till Sophie. Låten saknade ett stick i demon och jag ville att låten 
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skulle ha ett enklare stick som i Tove Los låt ”Talking Body”
7
 där endast ett ord 

upprepas. Jag plockade ut två ord från refrängen ”tell me” och improviserade 

tillsammans med några ackord. Sticket blev väldigt enkelt och när Sophie sedan sjöng 

in låten så sjöng hon in många stämmor på det enkla sticket. Med Sophies sång inspelad 

kändes låten komplett. 

 

3. Resultat 

3.1 Låt 1 - ”Love goes boom” 

Resultatet blev en kärleksfylld och glad up-tempo poplåt. Jag blev väldigt överaskad av 

hur låten utvecklades av att byta ut min demosång mot Moa Hallqvists som gjorde att 

låten kom betydligt mycket närmre min idé om att skriva en Tove Styrke-låt.  

 

3.2 Låt 2 - ”Eat your heart out” 

Min tanke från början med låten var ju att den skulle bli en Zara Larsson-låt. Valet av 

sångerska gjorde att jag inte riktigt nådde enda fram till det målet, men jag är ändå 

väldigt nöjd med produktionen av låten som blev väldigt modern och den är min 

personliga favorit av de fyra jag skrev. 

 

3.3 Låt 3 - ”Time” 

Låten blev en mid-tempo boyband-låt väldigt nära dit jag ville komma. Låten låter One 

Direction i både melodin och produktionen. Martins sång gav låten det där lilla extra. 

 

3.4 Låt 4 - ”Obsessions” 

När jag skrev låten var ju tanken att det skulle vara till Tove Lo och det hjälpte till 

väldigt mycket att produktionen inte är helt olik hennes låt Talking Body. Sophie 

VerDonk som sjöng på låten har en väldigt egen röst och bidrog mycket av hennes egna 

karaktär till låten. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Tove Lo - “Talking Body”, från albumet Queen Of The Clouds (2014) 
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4. Diskussion 

Ett av mina syften med arbetet var att ta reda på om mitt låtskapande ser annorlunda ut 

när jag klev ur mig själv som artist och skrev låtar till andra artister. Min första känsla 

var att det inte var någon skillnad med själva låtskapandet när jag klev ur mig själv som 

artist. Men när jag funderade vidare så upptäckte jag att det gjorde så att jag vågade 

prova något annorlunda. Tidigare när jag skrivit låtar har jag baserat skapandet av 

musiken på gitarren, men i detta arbetet har jag börjat att använda syntar vid skapandet 

vilket troligtvis också skulle funkat inom vispopgenren. Men tack vare detta arbetet har 

jag vågat experimentera mera än vad jag gjort innan när jag skrivit låtar och det kändes 

som att jag klev ur min egna komfortzon för att sedan kliva in i någon annans, beroende 

på vilken artists låt jag jobbade med.  

 

I metoddelen dyker ju en frågeställning upp som handlar om ifall en låt jag skriver 

påverkas av att jag faktiskt inte upplevt känslan jag beskriver i texten. Eftersom flera av 

texterna bara är påhittade så tycker jag att låtarna påverkades på så sätt att handlingen 

inte upplevdes lika personlig för just mig. Jag kunde relatera till en viss del av låtarna 

men inte hela låtarna. Men jag funderar på om det också kan ha att göra med att låtarna 

är skrivna på engelska, det språket ligger inte lika naturligt i mitt textförfattande som 

svenskan gör och det kanske gjorde texterna överlag lite för allmänna. Jag tror att 

engelska språket, och det faktum att texterna inte är självupplevda till fullo, påverkade 

hur låtarna upplevdes för just mig. Men jag skulle vilja påstå att en låt inte påverkas alls 

av om man upplevt det man sjunger om eller inte. Så länge sångaren kan leverera det 

med inlevelse så ligger den viktigaste delen hos lyssnaren själv om den kan identifiera 

sig med känslan och låttexten.  

 

En viktig del av arbetet, bland annat för att låtarna skulle komma närmre de tänkta 

artisterna i sitt sound, var att jag valde sångare som jag tyckte hade likheter med artisten 

låten var tänkt till. ”If you write songs for other artists to record, you need to do your 

homework. Every song has a personality” (Luboff, 2007, s. 154). Valet av demosångare 

hade stor betydelse för låtens slutresultat. Anledningen till det, enligt mig, är för att det 

var lättare att tänka in en låt i en artists befintliga reportoar, utan att anstränga sig, när 

rösten var lik den tänkta artisten, jämfört med inte. Om en låt ska skickas till en artist, 

känns det viktigt att demosången liknar den tänkta artistens.  
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En viktig upptäckt som låtskrivare, var att det blev en väldigt stor skillnad på låten 

jämfört med när jag sjungit in demosång, och jag kunde inte ens föreställa mig hur det 

skulle bli när någon annan sjöng, förrän den personen faktiskt var i studion och sjöng. 

Visserligen försökte jag när jag skrev melodin tänka mig in i hur artisten själv skulle 

sjunga låten, men det skapade också en fara för att låten skulle bli för lik nån av 

artistens låtar. På de låtarna där jag riktade in mig mot att skriva till en artist direkt så 

uppstod en rädsla av att det skulle sluta med att jag skrivit kopior av artisternas redan 

befintliga låtar. Men det är nog en vanlig känsla hos en låtskrivare. Eftersom jag 

lyssnade väldigt mycket på Zara Larsson och Tove Lo samtidigt som jag skrev låtarna 

så blev risken stor att jag härmade artistens befintliga låtar i mitt melodiskapande. Det 

var också det som hände, att det lätt kom fram melodier från de låtarna som fastnat på 

hjärnan. Men på One Direction-låten och Tove Styrke-låten var jag inte lika påverkad 

av deras tidigare material eftersom jag redan kommit så långt med melodin i låten innan 

jag valde artist. Jag tror att det är just det som är nackdelen med att ha en befintlig artist 

när man börjar skriva, att det bara blir en kopia av det som redan finns i artistens 

repertoar. 

 

Som kommersiell musikproducent och låtskrivare inom popgenren, känns det viktigt att 

kunna skriva en låt som inte låter för likadant som något annat. När jag producerat 

låtarna har jag haft ett genomgående tänk i bakhuvudet, och det är att våga lita på någon 

ide som i det lilla ska bära låten. Det kan till exempel vara ett och samma knasiga ljud 

som dyker upp då och då, eller ett arpeggio som spelar låten igenom. Jag försökte att 

skapa något i varje produktion som ska känneteckna just den låten. Men när man 

inspireras av låtar i samband med låtskrivning var det svårt att skriva något som är 

nytänkande. Eftersom att mitt huvudsakliga syfte med arbetet var att lära mig mer om 

att skriva låtar till andra artister så ser jag det istället som en process att först lära sig att 

kunna göra likadant som det som är populärt just nu för att sedan kunna utveckla det. 

och kanske kan jag ta med mig mitt sätt att producera vispop in i den världen och blanda 

det med något futuristiskt ljud.  
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Slutsats 

Det här arbetet har gett mig möjligheten att sätta mig in i hur jag fungerar när jag 

skriver kommersiell musik. Jag känner att jag utvecklats som låtskrivare, och känner 

mig inte lika rädd för att ta mig an uppgiften att skriva musik till en annan artist om den 

frågan skulle dyka upp. Arbetet har gett mig en bra grund att stå på som kommersiell 

låtskrivare. Det har också gjort att jag kunnat börja bygga upp min egna låtbas. Att 

tänka kommersiellt vid låtskapandet kändes till en början inte så konstnärligt, men det 

är faktiskt en konst att skriva kommersiella låtar. När jag tog klivet ur min komfortzon 

som artist kom jag på saker jag annars inte skulle vågat prova. Dessutom så har 

möjligheten att få jobba med fyra olika vokalister gjort att jag minskat min 

prestationsångest att visa upp låtar för andra. Fortsättningsvis så kommer jag att 

fortsätta med mitt kommersiella låtskrivande, och känner att det här arbetet har blivit 

starten för att våga experimentera mera när jag skriver musik. Jag har ingen direkt plan 

över vad jag ska göra med låtarna jag skapat i det här arbetet, utan tänker att när jag 

känner att jag skrivit en riktigt bra låt kommer jag kämpa för att rätt person ska få höra 

den, och sedan ta det därifrån. 
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Bilaga 1 - låttexter 

Love goes boom 

On saturday nights  

I used to look for love 

I walked down that road in days gone by 

Don't know how many times it was fruitless before 

But this time I found you 

 

Falling in love is 

Like riding a water slide 

It really makes your heart beat real fast 

I love this feeling never felt it before 

Now my tense heart splits in two 

 

Love goes boom 

like the beat of a drum 

When my starts follow you x2 

 

Love is a fish 

And now i'm hooked up by you 

There's nothing I can do to come loose 

But love is freedom if you choose it to be 

Now my tense heart splits in two 

 

Love goes boom 

like the beat of the drum 

When my heart starts follow you x2 

Love goes boom 

Love goes boom 

We we're walking down the avenue,  

We found love, love explodes  

Guess some would say love is the meaning of life 

It's true it's a boom of a heartbeat drum 
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Love goes boom 

like the beat of a drum 

When my heart starts follow you x4 

 

Eat your heart out 

We met a year ago  

We became love-birds over night 

At then I didn’t know what we were heading for 

And everything went so fast    

 

First you made me feel like I was the only one 

Then suddenly you ripped my heart out 

Now you´re back and I must say that you hurt me but that made me strong 

 

I was lonely when you leaved me  

Now I don’t need you,  

So why'd you come back 

Feeling all alone now 

Oh o ho "Eat your heart out” 

Feeling all alone now 

Oh o ho "Eat your heart out” 

 

You played our love like poker 

You said you went all-in and I called,  

Then you threw me off the table so fast 

Even if was your best hand 

 

First you made me feel like I was the only one 

Then suddenly you ripped my heart out 

Now you´re back and I must say that you hurt me but that made me strong  

 

I was lonely when you leaved me  

Now I don’t need you,  
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So why you come back 

Feeling all alone now 

Oh o ho, eat your heart out 

Feeling all alone now 

Oh o ho, eat your heart out 

Feeling all alone now 

Oh o ho, eat your heart out 

 

I was lonely when you leaved me  

Now I don’t need you,  

So why you come back 

Feeling all alone now 

 

I was lonely when you leaved me  

Now I don’t need you,  

So why you come back 

Feeling all alone now 

Oh o ho, eat your heart out 

Feeling all alone now 

 

Time 

We want everything to go fast 

But when we do that 

We are missing alot 

We need to see what we got 

And hey get back on track   

Cause we're missing alot, missing alot 

 

We start to climb 

Think we are one step ahead 

But we´re one step behind 

We can't hurry time 

We can't hurry time 

We can hear the clock chimes 
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But we're becoming blind 

We need to open our eyes and see 

 

Time time, we can’t hurry time 

Time time, we can’t hurry time? 

 

You live your life faster than a car 

But you're running out of gas 

Drivin’ very fast 

The faster you live the faster you die 

Slow down, slow down,  

and Take your time   

we need to figure it out 

 

We can't hurry time 

We can't hurry time 

We can hear the clock chimes 

But we're becoming blind 

We need to open our eyes and see 

 

Ti ti time made us all the same 

Now we´re one step behind 

We start to walk 

Suddenly forget to talk 

We need to figure it out 

 

Time time, we can’t hurry time 

Time time, we can’t hurry time 

Hear the clock chimes 

But we're becoming blind 

Its time to figure it out 

 

We can't hurry time 

We can't hurry time 
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We can hear the clock chimes 

But we're becoming blind 

We need to open our eyes and see 

Can't hurry time 

Time time, we can’t hurry time 

Time time, we can’t hurry time 

hear the clock chimes, but we’re becoming blind 

 

Obsessions 

Can you do something 

please stop being quiet  

Cause inside of you, it makes no sense 

I don't know how to move on 

Now time is running out 

Can you run, faster than an antelope 

Can you run, faster than ever before 

Try to find a way to reach out 

Tell me about it now 

 

Obsessions stuck in your mind 

If you tell me, you can get rid of it 

What's the point in hiding thoughts 

Can you paint it, let me see the picture 

 

You say I won't understand 

How can you be so sure? 

You have to let it out 

To ease your mind 

Won't you tell me 

everything about yourself 

So tell me something 

you've never told anyone 

I promise I can keep quiet, Tell me about it now 
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Obsessions stuck in your mind 

If you tell me, you can get rid of it 

What's the point in hiding thoughts 

Can you paint it, let me see the picture 

Tell me, tell me, tell me now 

Tell me, tell me, tell me now, 

Tell me, tell me, tell me now 

Tell me now 

 

Oh oh oh oh 

If you tell me, you can get rid of it 

Oh oh oh oh 

Can you to paint it, let me see the picture 

 

Obsessions stuck in your mind 

If you tell me, you can get rid of it 

What's the point in hiding thoughts 

Can you paint it, let me see the picture, 

Oh oh oh 

Can you paint it, let me see the picture 

Oh oh oh 

Tell me, tell me, tell me now 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


