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Abstrakt 
I detta arbete har jag undersökt huruvida min låtskrivningsprocess skiljer sig utifrån fem 

musikaliska element när den skrivs under tidspress.  
- Melodisk utveckling (omfång/register)  
- Rytmisk variation 

- Variation (låtens helhet) 

- Repetition  
- Hookar  
Jag har, utifrån tre bestämda tidsramar, skrivit fem låtar per tidsram, gjort demo-versioner på 

samtliga och fått de musikaliska elementen betygsatta av en lyssningsgrupp. Dessa betyg har jag 

sedan sammanställt för att se hur lyssningsgruppen har uppfattat låtarna utifrån elementen och om 

det då finns några skillnader när jag skriver utifrån de olika tidsramarna. Resultatet visar att det 

finns en tydlig olikhet mellan den kortaste och de längre tidsramarna, då det finns en påtaglig 

saknad av de musikaliska elementen vid den kortare tidsramen. Differensen mellan de längre 

tidsramarna är mer diffus men vid den längsta tidsramen är de musikaliska elementen mer 

närvarande, hos samtliga element, än vid den näst längsta tidsramen.  
 
Nyckelord  
Låtskrivning; arrangering; inspiration; flow; tidspress; musikaliska element  
 
Tack 
Tack till Hans-Erik Holgersson för bra handledning och lyssningsgruppen för strålande arbete och 

betygsättning. Även ett stort tack till Patrik Ahlm för givande låtskrivarundervisning och  
Ebba Strandberg för synpunkter om musik och text under arbetets gång.  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1.             Inledning  
1.1. Bakgrund  
Innan min utbildning så skrev jag väldigt lite låtar. Jag hade inget särskilt att skriva om samtidigt 

som jag inte visste hur jag kunde hitta inspiration och bli kreativ. Begreppet flow hade jag stött på 

innan och upplevt det men inom det atletiska området och inte inom det musikaliska. Den lilla 

mängden musik jag skapade blev halvfärdigt samtidigt som jag var väldigt blyg när det gällde att 

visa mitt material för andra. Jag har dock alltid velat skriva egna låtar och hitta verktyg för att jag 

ska kunna slutföra dem.  
 
Under min utbildning på universitetet har jag fått skriva låtar med hänsyn till olika tidsramar samt 

fått konstruktiv kritik av andra låtskrivare utifrån olika musikaliska element. Att kombinera 

bestämda tidsramar med musikaliska element vore en intressant undersökning för att se hur lång tid 

jag som låtskrivare behöver för att skriva låtar som innehåller dessa element. Jag har identifierat 

några av elementen i den musik som jag lyssnar på och som jag anser behövs för att väcka mitt 

intresse, dessa är bland annat melodisk utveckling och rytmisk variation.  

Mitt arbete är inspirerat av bl.a. kandidatuppsatsen Tvådagarslåtarna av Martin Carlsson , där han 1

undersökt effektiviseringen i låtskrivandet och gjort en låt (text + musik + producering) på två dagar 

samt att arbeta med eller utan inspiration. Skillnaden mellan den uppsatsen och min undersökning 

är att mitt arbete inriktar sig mer på låtskrivandet, de olika elementen i låten och hur dessa påverkas 

av de olika tidsramarna.   
  

1.2. Syfte   
Jag vill, genom att skriva 15 låtar utifrån tre olika tidsramar, undersöka hur fem musikaliska 

element påverkas.  
Frågeställning:  
1. 1. Kommer någon tidsram efter sammanställning av låtarnas omdömen uppvisa en påtaglig 

saknad av de musikaliska elementen (där minst fyra av de fem musikaliska elementen vardera får 

ett värde under 65 %)?  

 Carlsson, 2017. 1
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2. Kommer någon tidsram, efter sammanställning av låtarnas omdömen, uppvisa en tydlig närvaro 

av de musikaliska elementen (då minst fyra av de fem musikaliska elementen vardera får ett värde 

över 80 %)? 
 

1.3. Flow och kreativitet  
Flow  
Begreppet flow finner man ofta i samband med kreativitet, vilket det har forskats i stor mängd om. I 

boken Nya tankar om kreativitet och flow har författaren Georg Klein bjudit in nya, vässade hjärnor 

som får säga sin åsikt om begreppet. Klein är själv cancerforskare samt professor i tumörbiologi och 

har givit ut och medverkat som författare till ett par böcker om kreativitet och flow. I boken 

använder han Mihaly Csikszentmihalyis definition, att flow kännetecknas av ”treenigheten: 

koncentration, tidlöshet och eufori. Den uppstår när vi engagerar oss i en meningsfull och 

utmanande uppgift.”  Mihaly Csikszentmihalyi är en ungersk professor i psykologi och har även 2

definierat begreppet med orden:  
 
         A state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience  
           is so enjoyable that people will continue to do it even at great cost, for the sheer sake of doing it.  
           (Csikszentmihalyi, 2008. s. 4)  
 
Han menar helt enkelt att när en person befinner sig i flow så är man så pass involverad i någonting 

att man tappar uppfattningen runt omkring då 

upplevelsen är så hänförande att man inte kan 

sluta med det man håller på med. Georg Klein 

menar också att man som människa har en 

stark drift att utmana sig själv i provokativa 

uppgifter och att på egen hand ta sig an dem. 

På detta sätt kan vi uppleva euforin som flow 

ger.  I Mihaly Csikszentmihalyis bok Finna 3

Flow visar han en figur som ställer upp 

skicklighet i relation med utmaning (figur 1). 

 Klein, Georg. 2012. s. 72

 Ibid3
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Källor: Efter Massimini och Carli 1988; Csikszentmihalyi 1990.

Figur 1



”Upplevelsens kvalitét som en funktion av förhållandet mellan utmaning och skicklighet. En 

optimal upplevelse, eller flow, inträffar när båda variablerna är höga.”  Mihaly menar helt enkelt att 4

den utmaningen man som människa tar sig an måste vara tillräckligt svår/utmanande i förhållande 

till den kunskap man besitter. Tittar man åter i figuren så beskriver den att om utmaningen är 

betydligt mycket svårare än vad man har kunskap till så uppstår ångest. Vänder vi på det, att 

utmaning är alldeles för enkel i relation till kunskap så känner sig personen avslappnad.   5

 
Det mest intressanta och kanske viktigaste som Georg Klein nämner är att den starka upprymdheten 

man känner när man har flow endast kan få full effekt första gången. Vi kan inte uppnå samma typ 

av eufori genom att gentaga något. Utmaningen behöver bli större, därför drivs vi människor till att 

ideligen lära oss nya saker.  Detta ger en förklaring till varför jag som låtskrivare hela tiden försöker 6

skriva en bättre låt än den förra. På så vis märker man genom euforin att låten man precis skrivit 

blev bättre, samtidigt som kraven för vad en bra låt är för en själv höjs. Därför är det viktigt för mig 

som låtskrivare att släppa förväntningen och begäran att hela tiden åstadkomma en bra låt för att 

tillslut komma tillbaka in i flow igen.  
 
Carpe Diem  
Det som nog flera låtskrivare och säkerligen andra yrkesgrupper frågar sig är: Hur skapar jag flow? 

Hur blir jag kreativ? Under min utbildning har jag fått en massa förslag på hur man kan hitta 

inspiration för att ens kreativa process ska initiera. Leta ord i en bok eller tidning. Ta en promenad 

eller sitta på en bänk inne i stan och titta på människor. Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi 

vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm 

menar att begreppet flow är svårgripbart men ”ändå har vi alla ett hum om vad som menas.”  7

        Att använda detta hum för att skapa miljöer eller situationer där kreativiteten ökar är få förunnat. Det  
         är mer frågan om carpe diem, fånga ögonblicket när man berörs av en kreativ situation, miljö, människa.  
         Kanske kan man nå så långt som att skapa miljöer och situationer som minimerar risken för att kreativiteten  

         skall dödas när den lyckligtvis någon gång uppstår? (Klein, 2012. s. 67-68)  
 

 Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. s. 534

 Ibid5

 Klein, Georg. 2012. s. 76

 Klein, Georg. 2012. s. 677
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Precis som Ingemar Ernberg säger så tror jag också på idén att söka sig mot kreativa omgivningar, 

situationer eller att umgås med kreativa personer. Det kan räcka med att titta ut genom fönstret och 

koppla känslor, metaforer och historier genom att se saker.   
 
Flow under fritiden  
Att uppleva flow är alltså, enligt Klein och Csikszentmihalyi, ett tillstånd där den som är i flow 

glömmer bort tid och rum då den är så involverad i uppgiften. Men var kan man då finna detta 

tillstånd? Kan man medvetet exponera sig för sådana situationer?  
Mihaly Csikszentmihalyi gjorde en undersökning (figur 2) av 824 amerikanska ungdomar som 

resulterade i cirka 27 000 svar som berättar när ungdomarna i olika fritidsaktiviteter 

upplever flow (stor utmaning, stor 

skicklighet), avslappning (liten 

utmaning, stor skicklighet), apati 

(liten utmaning, liten skicklighet) 

och ångest (stor utmaning, liten 

skicklighet).  Jag skulle dock påstå 8

att uppleva flow i en 

låtskrivarprocess är en annan typ av 

tillstånd än när man till exempel 

idrottar. Men man skulle givetvis 

kunna få en låtidé medan man är ute 

och springer som leder till flow. 

Dessutom så kan en främmande musikgenre som man väljer att skriva i kunna vara en öppningsport 

till flow då utmaningen blir större. Det handlar om att veta var ens skicklighet och kunskap ligger i 

förhållande till det.  

Kreativitet under tidspress  
Att vara effektiv är något som är tilltalande. Jobbar man fortare hinner man helt enkelt få mer gjort. 

Dock finns det självklart nackdelar med att vara för snabb med sin uppgift. Framför allt ökar risken 

att kvalitén på det man gör blir sämre.  

 Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. s. 958
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Figur 2

Flow Avslapp-
ning

Apati Ångest

Sport 
och 
tävlingar

44 16 16 24 %

Hobbyer 34 30 18 19 %
Samvaro 
med 
andra

20 39 30 12 %

Tänka 19 31 35 15 %
Lyssna 
på musik

15 43 35 7 %

TV-
tittande

13 43 38 6 %



I en undersökning  om huruvida man kan manipulera kreativitet, som gjordes av studenter på 9

Personalvetarprogrammet på högskolan Väst 2017, där man jämförde experimentgrupp 1 (47 

deltagare) och experimentgrupp 2 (42 deltagare) kan man se en signifikant skillnad, enligt 

kreativitetsmåttet Consensual Assessment Technique  (CAT), då grupp 1, som hade prestationskrav 10

under tidspress, genererade fler idéer än grupp 2. Delar av den kreativa prestationen kan 

manipuleras, då resultatet från CAT även visade på att idéerna från grupp 1 hade betydligt lägre 

kreativ kvalité än grupp 2.  

 
Om jag placerar denna information i min undersökning skulle det betyda att låtidéerna för en-

timmes-låtarna skulle vara fler men inte hålla samma kreativa kvalité som låtarna som skrivs under 

de längre tidsramarna. Dock undersöks inte själva låtidéerna i mitt arbete men de färgar naturligtvis 

mina låtars komposition och arrangemang och på så vis också de musikaliska elementen. 

2.             Metod   
Jag kommer först spendera fem veckor till att skriva och producera mina låtar och vid varje 

veckoslut skicka ut det material som är klart till en lyssningsgrupp. Lyssninggruppen kommer att 

betygsätta låtarna utifrån fem musikaliska element. Därefter kommer jag att samla in samtliga 

omdömen från lyssningsgruppen och slutligen sammanställa det för ett resultat.  

2.1. Låtskrivande  
Jag kommer att arbeta utifrån tre olika tidsramar:  
- 1 timme  
- 24 timmar  
- 48 timmar  
Utifrån varje tidsram skall jag skriva (text, musik och arrangemang) fem låtar. Genren kommer att 

vara akustisk singer/songwriter och akustisk pop och sångtexterna kommer att skrivas på engelska. 

Texterna kommer inte att vara en del av undersökningen, men som tidigare nämns, skrivs även de 

under tidspress.  
 

 Agestad, Emma. Lindgren, Mia. 2017. s. 189

 Amabile, Teresa M. 1982.10
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Tidsramarna betyder inte att jag måste spendera till exempel 48 timmar på låten. Det är snarare en 

psykologisk sak för mig som låtskrivare då jag kan ta det lugnare i skapelseprocessen utan att 

stressa fram något. Det kan räcka med åtta timmar för att skriva färdigt låten men då har jag vetat 

att jag både haft tid att bearbeta en låtidé samt tid kvar att förbättra det jag har skrivit. Därför anser 

jag det vara intressant att jämföra denna tidsram med 24 timmar då jag inte har samma tid att gå 

tillbaka, titta på låten och göra ändringar. Detta kanske gör att de fem elementen inte är lika tydliga i 

”24-timmar-låtarna” som ”48-timmars-låtarna” men det skulle också kunna vara tvärtom. 

Tidsramen: 1 timme har jag mest med för att utmana mig själv men också se vad som händer med 

min kreativitet och låtens utveckling när jag jobbar med den under så kort tid.  
 
Under skapelseprocessen kommer jag att använda samma typ av "skrivmetod" för samtliga låtar, 

vilken är att hitta en texthandling och utgå från den. Detta på grund av att låtarna ska ha så lika 

förutsättningar så möjligt, förutom tidsramen.  

2.2. Definition av de musikaliska elementen  
Här följer en beskrivning av de fem musikaliska element, som lyssningsgruppen skall ta ställning 

till. För varje element ger jag några referenslåtar som exempel samt en tidsangivelse där jag anser 

att elementet uppstår i låten.  
 

Melodisk utveckling (register/omfång):  
För mig är det viktigt att låtar innehåller melodisk utveckling för att bibehålla intresset. Med detta 

menar jag ett större registeromfång, till exempel att gå från talröst i versen till falsett i refrängen. 

Exempel 1: ”Ocean” (0,33 - 1,04) . 11

 

Rytmisk variation:  
De flesta låtar har rytm, både i ackompanjemanget och melodin i leadsången. Att förändra 

ackompanjemanget eller melodin i leadsången ger alstret variation och intresse. I mina öron 

behöver inte rytmiken ändras särskilt mycket för att ändå skapa variation.   

Att leadsångens rytm varieras är för mig mindre viktigt än melodilinjens utveckling/omfång men 

när båda elementen får interagera med varandra kan det bli en väldigt stark låtdel, exempel 2: ”If 

 Moe, Andreas. 2015. Before The Rumble Comes11
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You Ever Want To Be In Love” (0,41 - 1,13) .    12

Instrumental, rytmisk variation är för mig att ändra till exempel sättet att spela gitarren, exempel 3: 

”Give Me Love” (1,27 - 2,00)  men även att förändra låtens puls, exempel 4: ”Suspicious 13

Minds” (1,36 - 2,17)    14

 
Variation (låtens helhet):  
Helhetsintrycket av en låt bör vara varierat och 

skapa en stigande intensitetskurva (figur 3)  där 15

varje låtdel bjuder på något mer än den förra. 

Vers två behöver, enligt mig, något som vers ett 

inte redan har, etc. Detta kan ske genom 

variation av olika element, så som en liten 

förändring i melodin, ett annat ackord eller rytmiken i ett 

instrument. Det spelar i något större roll för mig, bara det sker variation mellan låtdelarna så att 

helheten inte blir tråkig och kurvan blir för rak, exempel 5: ”In The Blood”, till exempel elgitarr i 

andra versen och överstämma i andra refrängen. Exempel 6: ”Making Memories Of Us”, till 

exempel piano i andra versen och överstämma i andra refrängen.  
  

Repetition:  
Samtidigt som en låt bör skapa intresse genom variation anser jag att den, till en viss del, också ska 

innehålla repetition. Som lyssnare tycker jag det känns skönt att få komma tillbaka till textrader, 

melodier, eller instrumentslingor samtidigt som chansen för att sådana saker fastnar hos en ökar om 

de får komma tillbaka under låtens gång.   
Exempel 7: ”I Won't Give Up”, gitarrkompet i versen och sångmelodin i versen (0,01 - 0,41).  
Exempel 8: ”Slow Dancing In A Burning Room”, gitarriffet i introt som återkommer vid flera 

tillfällen i låten (0,01 - 0,30)   16

Exempel 9: ”Better Than I used To Be”, stark refräng med tydlig, enkel melodi (0,41 - 1,12)   17

 Bay, James. 2015. Chaos And The Calm. 12

 Sheeran, Ed. 2011. +.13

 Presley, Elvis. 1969. You’ll Think Of Me. b-sida14

 Grubmüller, Katharina. 2017. s. 915

 Mayer, John. 2006. Continuum.16

 McGraw, Tim. 2012. Emotional Traffic. 17
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Intensitetskurva

Figur 3



 Hookar:  
En hook kan vara en textrad, oftast ihop med en uttänkt melodi där huvudsyftet är att den ska fastna 

hos lyssnaren, exempel 10: ”Without You (feat. Sandro Cavazza)”, både intro/vers- och 

refrängmelodin (0,01 - 1,15) . Hooken kan också vara instrumental men med samma syfte som 18

föregående exempel, att sätta sig hos den som lyssnar, exempel 11: ”Closer”, sångmelodin i 

refrängen används som instrumental hook i post-chorus, ”droppet” (0,50 - 1,31) . Jag anser dock 19

att dessa typer av hookar inte förekommer så ofta i akustisk singer-songwriter-musik, möjligtvis 

vanligare i akustisk pop.  
 
Enligt mig är hookar ett element som är nödvändigt när jag skriver musik. Att som lyssnare fastna 

på något är en bra sak, så länge man gör det med måtta. Om det är en text och melodi som är 

hooken, anser jag inte att inte texten ska bli lidande för att man som låtskrivare har hittat en snygg 

melodi.   

 
Vad som uppfattas som en hook kan också vara olika från person till person. Man hänger upp sig på 

olika saker, speciellt i genrer utanför populärmusiken, där hookar inte alltid är lika tydliga, exempel 

12: ”Who Says”, (samma versmelodi)  eller inte finns med överhuvudtaget.        20

 
 2.3. Lyssningsgrupp 
Jag kommer att göra en demoversion på varje låt för att sedan skicka ut dessa till en lyssningsgrupp 

som består ut av 10 personer som antingen är musiker, låtskrivare, producenter eller artister. 

Lyssningsgruppen har jag valt ut utifrån mina personliga preferenser, bland annat deras musikalitet 

och kännedom inom genrer som jag kommer att jobba i. Om en låt inte färdigställs innan deadline 

kommer den inte att skickas ut och då inte heller ingå i resultatet.  
Lyssningsgruppen kommer sedan att bedöma, utifrån en betygsskala från ett-sju, de fem 

musikaliska elementen:  
-Melodisk utveckling (register/omfång)   
-Rytmisk variation  
-Variation (låtens helhet)   

 Avicii. 2017. AVICI (01). 18

 Chainsmokers, The. 2016. Closer. 19

 Mayer, John. 2009.20
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-Repetition                                                              
-Hookar   
Utskicket av låtar kommer att ske i slutet av varje arbetsvecka tillsammans med ett Google-formulär 

för varje låt. I formuläret kommer det inte att framgå vilken tidsram som låten har skrivits utifrån, 

detta för att bedömningen endast ska fokusera på låtens innehåll utifrån elementen och inte 

skapelseprocessens förutsättning.   
 
2.3.1. Personer i lyssningsgruppen  
Kort information om vilka personer som finns med i lyssningsgruppen.  
Person A: Man, 23 år. Student, låtskrivare, musiker och producent.  
Person B: Man, 22 år. Student, låtskrivare, musiker och producent.  
Person C: Kvinna, 26 år. Låtskrivare, producent och musiker.  
Person D: Man, 23 år. Producent och musiker.  
Person E: Kvinna, 23 år. Musiker, sångerska, showartist.  
Person F: Man, 23 år. Student, producent och musiker.  
Person G: Man, 32 år. Student, musiker och låtskrivare.  
Person H: Kvinna, 29 år. Student, musikalartist, sångerska, musiker, låtskrivare och producent.  
Person I: Kvinna, 23 år. Student, låtskrivare, musiker och producent.  

2.4. Sammanställning av lyssningsgruppens omdömen  
När alla låtar är skrivna och betygsatta kommer jag kunna samla in 40 formulär för varje tidsram 

och förhoppningsvis kunna se om det finns några gemensamma nämnare mellan de musikaliska 

elementen och tidsramarna, och på så sätt få svar på min frågeställning.    

3.             Resultat 
I resultatet har jag sammanställt lyssningsgruppens omdömen för varje tidsram. Detta redovisas i 

stapeldiagram. Det kom endast in omdömen från nio av tio personer i lyssningsgruppen men det 

påverkar inte resultatet avsevärt mycket. Genom detta kan jag få svar på min frågeställning: 

1. Kommer någon tidsram efter sammanställning av låtarnas omdömen uppvisa en påtaglig saknad 

av de musikaliska elementen (där minst fyra av de fem musikaliska elementen vardera får ett värde 

under 65 %)? 

!13



2. Kommer någon tidsram, efter sammanställning av låtarnas omdömen, uppvisa en tydlig närvaro 

av de musikaliska elementen (då minst fyra av de fem musikaliska elementen vardera får ett värde 

över 80 %)? 

3.1. Tidsram: 1 timme  
3.1.1. Låtar skrivna under tidsram: 1 timme  
1h nr. 1: Billy The Trucker  
1h nr. 2: 1954 (Nothing Will Ever Be The Same)  
1h nr. 3: This Town (Small) 

1h nr. 4: In Some Way 

1h nr. 5: Let Me Lift You Up  

3.1.2. Lyssningsgruppens omdömen  

Låtarna som jag skrev på en timme har i genomsnitt 

relativt lågt värde och innehåller inte så mycket av de 

musikaliska elementen. De flesta ligger något över 

medelvärdet men inte med någon större marginal. 

Melodisk utveckling, rytmisk variation, repetition och 
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hookar hamnar alla under 65 % i värde vilket jag då anser som att de saknas i låtarna. Lägst värde 

har rytmisk variation på 56 % följt av hookar som landande på 59 %. Notera dock elementet 

repetition som sticker ut ordentligt i jämförelse med övriga med ett värde på 80,8 %. Detta går på 

ett sätt hand i hand med att den rytmiska variationen har ett så lågt värde. Ett bra exempel på detta 

är 1h nr. 4: In Some Way som vars rytmiska variation och variation (låtens helhet) är ganska platt 

och ointressant medan det finns gott om repetition. Låt 1h nr. 3: This Town (Small) är utbredningen 

av lyssningsgruppens omdömen stor på elementet rytmisk variation (figur 4). Detta förmodligen på 

grund av att redan vid låtens början innehåller den mycket rytmik och förblir så genom hela låten 

utan att förändras. Detta har 

antagligen uppfattats olika inom 

lyssningsgruppen.  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3.2. Tidsram: 24 timmar  
3.2.1. Låtar skrivna under tidsram: 24 timmar 
24h nr. 1: I Got You  
24h nr. 2:Where We Were 

24h nr. 3: Birds Don’t Fly Across You Fields Anymore 
24h nr. 4: Frozen Ground (I Don’t Say That I Don’t Like It)  
24h nr. 5: Oh, Livia 
 
3.2.2. Lyssningsgruppens omdömen  

Diagrammet för tidsram: 24 timmar har jämna staplar 

och de flesta elementens värde är hyfsat höga men även 

här har hookar ett lågt värde i förhållande till resten 

(lägst i denna tidsram). Melodisk utveckling toppar 

diagrammet med ett värde på 80,5 % följt av variation 

(låtens helhet) på 74,8 %. Här finns även de två låtar som 

hade högst värde på just elementet variation (låtens helhet):  
24h nr. 4: Frozen Ground (I Don’t Say That I Don’t Like It) med ett värde på 96,7 % och 24h nr. 1: 

I Got You med värdet 90,4 %.   
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3.3. Tidsram: 48 timmar 
3.3.1. Låtar skrivna under tidsram: 48 timmar 
48h nr. 1: Shaking You Off 

48h nr. 2: Cathrina (Waiting For You) 

48h nr. 3: I’ll Be There In Time 

48h nr. 4: Sally And Dave 

48h nr. 5: Lights Out 
 
3.3.2. Lyssningsgruppens omdömen  

Även i denna tidsramen så toppar melodisk utveckling 

diagrammet med ett värde på 81,5 %, det högsta betyget 

något element har fått i undersökningen. 48 timmar är 

också den tidsram som är närmst att ha minst fyra av fem 

musikaliska element som har ett värde på 80 %.   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Elementet hookar är även lägst i denna tidsramen med ett värde på 71,4 %. Låten som upplevdes 

mest ”hookig”, enligt lyssningsgruppens omdömen, var 48h nr. 5: Lights Out (figur 5). Det var 

också den låt som lyssningsgruppen 

var mest ense om vid bedömningen 

av hookar samt den som fick högst 

värde i det elementet, 92,8 %. 

Betyget 1 är inte medräknat i  

sammanstämning här, då det sticker 

ut för mycket och skulle ge ett 

missvisande resultat.  

3.4. Summering 
Av lyssningsgruppens omdömen kan jag nu se att tidsram: 1 timme är den enda tidsramen där fyra 

av de fem musikaliska elementen hamnar under värdet 65 % och att de saknas i dessa låtar. Det 

handlar om elementen melodisk utveckling (register/omfång), rytmisk variation, variation (låtens 

helhet) och hookar.  
 
Ingen av de övriga tidsramarna lyckades få minst fyra av de fem musikaliska elementen med ett 

värde över 80 %. Närmst var tidsram: 48 timmar, där det fattades 4,9 % för elementet rytmisk 

variation, 4,2 % för variation (låtens helhet) och 0,8 % för repetition att nå 80 % i värde.   

3.5. Det musikaliska elementet hookar  
Med lågt värde i samtliga tidsramar så sticker elementet hookar ut en aning i jämförelse med 

resterande element. När jag sammanställde lyssningsgruppens omdömen så fanns det en kopiös 

spridning av betygen på just elementet hookar. Definitionen av vad en hook är var alltså betydlig 

mert diffus än vad jag tänkte mig 

vilket gjorde resultatet ganska 

oklart. Figur 6 visar betygsättningen 

för hookar på låten 48h nr 2: 

Cathrina (Waiting For You), en låt 

tillhörande tidsram: 48 timmar. 
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3.6. Metoddiskussion  
Linjediagrammet (figur 7 visar de 

tre olika tidsramarna och jämför 

de musikaliska elementens 

snittbetyg. Här kan man tydligt se 

att kurvan för tidsramen 1 timme 

(ljusblå linje) ligger betydligt 

lägre i förhållande till övriga två 

vilket betyder att jag som 

låtskrivare behöver mer tid på 

mig för att få med fler av de 

musikaliska elementen i låtarna. 

Som nämns under tidsramen en 

timme så har elementet repetition 

ett högre snittbetyg i tidsram: 1  

timme än hos de övriga. Detta 

tror jag har att göra med att låtarna som jag skrivit på så kort tid måste färdigställas och jag väljer 

därför att repetera ackord, melodier, text etc, för att låten ska hinna bli klar. Det är troligtvis därför 

det finns mycket repetition i de låtarna.   

Skillnaden mellan tidsramarna 24 timmar och 48 timmar är betydligt mer diffus vid de flesta av de 

musikaliska elementen. Den differens som finns tror jag är resultatet av att jag skriver en låt klar på 

en dag men har tid att gå tillbaka till den dagen efter. Detta ger den lilla olikheten mellan blå och 

mörkblå linje. Varför elementet repetition i tidsramen 24 timmar har ett så pass lägre snittbetyg än 

de övriga kan jag inte riktigt svara på men det kan vara på grund av att jag har haft tiden att skriva 

mer varierad musik med större skillnad mellan låtdelarna men inte haft tiden att gå tillbaka och se 

låten i sin helhet och därmed upptäcka att det saknas en viss mängd repetition.  

I metodens upplägg finns det givetvis några brister. Den största är att varje enskild individ i 

lyssningsgruppen har sin egen musikaliska bakgrund och historia. Därför finns det också skillnader 

mellan vad man anser är t.ex. rytmisk variation eller en hook. Jag har dock uppmanat personerna i 

lyssningsgruppen att följa eget tycke och smak för att få ett så ärligt svar så möjligt samtidigt som 
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de har mina definitioner av de musikaliska elementen i åtanke. Men jag måste säga att den 

förväntade spridningen av omdömena var betydligt mindre, undantaget hookar, och därför upplever 

jag resultatet som högst trovärdigt och logiskt. Skulle jag själv få sätta betyg på låtarna, skulle de 

likna resultatet av undersökningen. 

 
Ett annat problem som jag dock inte vet om lyssningsgruppen upplevde mer än möjligtvis 

undermedvetet är hur deras beslut togs i förhållande till låttexterna. Eftersom låttext inte var en del 

av undersökning skulle jag ha kunnat välja att ta bort dem och använda soloinstrument som framför 

lead-melodin, stämmor och hookar. Vare sig man vill eller inte så hamnar texten längst fram och 

kan då påverka lyssnarens beslut, till exempel genom att lyssnaren anser att texten är dålig och 

därför bedömer de musikaliska elementen utifrån det men också tvärtom. Låttexterna fanns dock 

med för att det skulle bli mer utmanande för mig men också för att lyssningsgruppen är mer van vid 

att höra och analysera musik där det finns låttext till.  

                                                                       

4.             Diskussion 
Att få göra ett sådant här arbete är naturligtvis oerhört kreativt och spännande. Med tanke på 

mängden musik som jag lyckats få fram så har jag också varit tvungen att strikt följa min 

tidsplanering för att inte komma efter då det inte hade funnits utrymme för det. Därför har arbetet 

mer känts som ett realistiskt jobb där jag varje dag har fasta tider och måste leverera en viss mängd 

material innan dagen är slut.  
 
Med den kunskap som jag har fått genom denna undersökning så kan jag tillämpa vissa 

tillvägagångssätt för att uppnå specifika ändamål. Till exempel för att nå mycket repetition i en låt 

så kan jag börja med att skriva den utifrån en tidsram på en timme och sedan utveckla nästa element 

därifrån.  

 
4.1. Textidén  
Som låtskrivare har jag kommit fram till några fler saker än att just undersöka hur länge jag måste 

arbeta med en låt för att få fram de musikaliska elementen som jag anser viktigast. Det som tar tid 

för mig är inte själva texten och musiken till låten utan snarare textidén. Vad ska låten handla om? 

Vad är storyn? Kan jag ta bitar ur mitt eget liv eller hitta på karaktärer? Ska det vara en glad 

historia? Hoppfull och framåt? Att få bearbeta textidén innan skrivandet börjar var för mig den 
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största skillnaden mellan de olika tidsramarna, framför allt mellan en timme och de två övriga. 

Måste jag skriva under kort tid hinner jag inte bearbeta textidén utan måste fortsätta arbeta på den 

som först dyker upp i mitt huvud. Det är oerhört kreativt och utmanande men också väldigt svårt. 

Känner jag dessutom halvvägs att låten inte blir vad jag hade tänkt sig så måste den ändå slutföras. 

Under de längre tidsramarna fanns det möjlighet att lägga några timmar åt ”brainstorming” för att 

till slut hitta den textidé som jag kände var mest givande och som också kunde utveckla musiken 

och arrangemanget.  
 
4.2. Flow och kreativitet  
Att utmana sig själv samtidigt som som man vet vart ens kunskapsnivå ligger anser jag vara en 

gynnsam strategi för att uppnå flow. Inom ett område som låtskrivning så kanske det kan vara svårt 

att veta var man ska placera sig rent kunskapsmässigt. Dessutom finns det mer än ett område att ta 

hänsyn till. Musiken, arrangeringen och texten. Jag känner mig trygg i den musikgenre som jag 

arbetar i, därför kan jag utmana mig själv i den. När det kommer till arrangering så är jag bäst på att 

utgå från gitarren, då det är det instrumentet jag hanterar bäst. Textmässigt så är jag dålig på att 

skriva om känslor. Vad som händer i kroppen när man upplever något. Att leverera det men finess 

utan att det blir tramsigt är något jag inte kan hantera. Dock har jag lättare för att använda bilder och 

detaljer. Kläder, färger, ljud och dialoger. Om jag då skriver låtar där jag kan använda bilder som en 

textmetod så blir det också lättare för mig att uppleva flow. Går jag över till känslor så blir 

utmaningen för stor i jämförelse med vad jag har kunskap till. Det handlar i grund och botten om att 

lära känna sig själv som låtskrivare, musiker och arrangör men även det som jag anser vara 

viktigast: att skapa det man själv tycker om.  
 
4.3. Vidare forskning  
Det vore högst intressant att göra en vidare forskning som mer hade inriktat sig på när det inte 

längre spelar någon roll hur mycket tid man har på sig att skriva en låt eller till och med när 

innehållet utifrån de musikaliska elementen går bakåt, alltså att man har överarbetat sitt verk. Då 

kan man tydligare hitta sina personliga tidsramar och lättare planera sina arbeten och beställningar.  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Låttexter och ackord som bilagor 
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48h nr 1: Shaking You Off 

 
Intro:  
Gadd9 - D - A - Bm7  
Gadd9 - D - A - A  
 
Vers I: 
D
I'm no longer getting weak  
                                    D/F# 
by hearing you sing.      
Gadd9 
Only one or two lines really  
D 
gets to me. 
 
D 
Some sleepless nights but I'm  
                                    D/F# 
okay with it.  
Gadd9 
Just another part of the process  
      A 
I'm dealing with 
 
Refräng I: 
 
         Gadd9         D 
as I'm shaking you off.  
           A                           Bm7 
When my love turns on I try to control it  
      Gadd9              D          A   
as I'm shaking you off. 
 
 

 

  

Vers II:  
 
D 
Of course I still got you  
                                 D/F# 
inside my head.  
Gadd9 
Along with the words that I  
D 
wished you had said. 
 
D 
I had no idea that this could  
                                  D/F# 
be so tough.  
Gadd9 
But I have to make sure that I  
A 
just don't stop 

Refräng II: 

as I'm shaking you off.  
When my love turns on I try to control it 
as I'm shaking you off. 

as I'm shaking you off.  
When my love turns on I try to control it 
as I'm shaking you off. 
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48h nr 2: Cathrina (Waiting For You)  
 
Vers I: 
B                                   Bmaj7  
Hey, there Cathrina, how you've been?  
           Emaj7                                     B 
It was never meant to write to you again.  
 
B                                                     Bmaj7 
I know you're around the world to live and to 
dance.  
         Emaj7                                         Emaj7 
but I don't think that you gave me the chance 
       
         B                            Bmaj7 
to explain to you what I had to go through,  
                          Emaj7                       B 
though I'm not sure that you care anyway. 
 
Refräng I: 
          E                        B 
But it wasn't clear to me  
                       E                      B 
that you were never going to be  
      E    B/D# C#m7    B     F#7/Bb 
the one that   calls      to     me.  
                               B         Bmaj7 - Emaj7 - B 
So I was waiting for you. 
 
Vers II: 
 
B                                 Bmaj7 
Hey there, Cathrina, I know you still look great.  
               Emaj7                                           B 
You will always have that kind and happy face.  
 
            B                                                    Bmaj7 
And of all the perfect things, no one was better  
than your laugh.  
           Emaj7  
I only wish you knew how much joy it gave me 
in 
      B 
the past. 

  B                                                   Bmaj7 
I dreamed about going with you, I could've been 
your home.  
               Emaj7                                 B 
But your dream was to do it on your own.  
 
Refräng II: 
          E                     B 
But it wasn't clear to me  
                         E                      B 
and now you're never going to be  
      E    B/D#   C#m7     B       F#7/Bb 
the one that     calls       to       me. 
                                 B 
Why was I waiting for you?  
 
Brygga:  
B - Bmaj7 - Emaj7 - B   x2 
 
Vers III: 
B                                 Bmaj7  
Hey there, Cathrina, I hope you are okey.  
     Emaj7                                        B 
I wrote to you because I wanted to say. 
 
                 B                                    Bmaj7 
That I'm a little bit like you, doing fine on my 
own.  
         Emaj7                                          B                
But I don't like the thought of being alone.  

       B                                    Bmaj7 
So I try my best to get some company in bed.  
             Emaj7                                        B 
But I'm willing to throw it all away for you. 
 
Refräng III: 
              E                          B 
'Cause it still ain't clear to me  
                    E                     B 
that you are never going to be  
      E    B/D#    C#m7     B       F#7/Bb 
the one that      calls       to       me.        
                           B 
So I will wait for you. 
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48h nr 3: I’ll Be There In Time  
 
Intro: 
D - G - Bm7 - A  
 
Vers I: 
D 
Sleeping in my coat  
                  G  
next to my way to quiet phone.  
                                  Bm7 
I know that you will call.  
                                     A 
but it's early where you are.  
 
D 
I always got a bag  
             G 
ready if I can go back.  
                       Bm7 
I try to find a flight.  
                             A 
I'll come home, alright? 
 
Refräng I: 
       D 
So, save your love,  
                                    Gadd9 
Save your love, I'll be there in time.  
Bm7 
Don't fall in love.  
                                       A 
Don't fall in love, I'll be there in time. 
 
Vers II: 
      D 
I'm holding my keys,  
                      G 
my shoes are always on my feet.  
                            Bm7 
in case that I can go,  
                             A 
I don't want to be slow.  

D 
All I ever need  
                   G 
is you to be patient with me  
                              Bm7 
I will be back you see.  
                             A 
So darling, wait for me. 
 
Refräng II:  
Save your love,  
Save your love, I'll be there in time.  
Don't fall in love. 
Don't fall in love, I'll be there in time. 
 
Mellanspel:  
D - G - Bm7 - A  
 
Refräng III: 
Save your love,  
Save your love, I'll be there in time.  
Don't fall in love. 
Don't fall in love, I'll be there in time. 
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48h nr 4: Sally And Dave  
 
Intro: 
G# 
 
Vers I: 
G# 
For at least  
15 years ago.  
          C#maj7sus2 
When I lived on a street  
where the time was passing slow.  
 
G# 
A summer day,  
I think it was in june,  
C#maj7sus2 
we got new neighbors,  
                                                   G# 
it was a while since the old ones moved. 
 
Vers II: 
G# 
There I saw her,  
she wore a yellow dress.  
C#maj7sus2 
hair down to her chest,  
white shoes and a necklace.  
 
G# 
Her name is Sally,  
We hung out every day.  
       C#maj7sus2 
We laughed and we played.  
                                                    G# 
The world was what we made it to.  
 
Pre-Chorus: 
               A#m7 
Now the years has gone by,  
                G#/C 
but I still don't remember why  
      C# 
I'm sitting here alone  
       D#sus4 
and have to write this song.  

 

Refräng I: 
           G# 
If you call me now 
I will not know what to say.  
          C#maj7 
But it doesn't rule out 
that I don't still feel the same.  
                  Fm 
'cause I've dreamed about  
                                          D#sus4 
hearing you say hi to me again. 
 
Vers II:  
G# 
He is the cutest boy  
I've ever met.  
C#maj7sus2 
He gave me flowers,  
from the roadside I guess.  
 
G# 
His name is Dave,  
we hung out every day.  
C#maj7sus2 
We laughed and we played.  
                                                   G# 
The world was what we made it to.  
 
Pre-Chorus: 
Now the years has gone by… 
.  
Refräng II: 
If you call me now… 

Refräng III: 
If you call me now…
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48h nr 5: Lights Out  
 
Intro (refräng): 
Am                    G/B 
Lights out, baby.  
        C                                    C 
You know I can't stop craving.  
Dm                                       C/E 
Where you've been before  
            F                      G  
doesn't matter anymore.  
 
Am                     G/B 
Lights out, baby.  
C                                     C 
Now no one can save me.  
                              Dm                             C/E 
'Cause when your clothes are on the floor  
             F                    G     
there is so much to adore.  
 
Vers I:  
  Am    G/B        C 
I know that you know  
C           Dm    C/E    F        G  
that you are               beautiful.  
        Am    G/B   C    C         Dm         C/E 
And I         am a guy among guys.  
   F                    G  
A small part of your love life.  

Pre-Chorus: 
Am         G/B         C 
I don't like it when you say  
       C          Dm 
that you cannot stay.  
           C/E       F                 G 
'Cause I know there's someone waiting for 
you.  
 
Am         G/B       C 
But now here we are.  
         C      Dm 
Let's take it too far  
      C/E  F      G    
and not think it through. 

Refräng I:  
Lights out, baby.  
You know I can't stop craving.  
Where you've been before  
doesn't matter anymore.  
Lights out, baby.  
Now no one can save me.  
'Cause when your clothes are on the floor  
there is so much to adore.  
 
Vers II: 
  Am  G/B  C 
I call your phone  
C      Dm    C/E     F      G  
but I guess you are not alone.  
Am   G/B        C 
Soon you will text:  
C       Dm    C/E      F                G  
"Hey babe. Are you up for some sex?" 
 
Pre-Chorus: 
I don't like it when you say… 
But now here we are… 
 
Refräng II:  
Lights out, baby… 

Brygga:  
Fmaj7 
         Cmaj7  
To adore.  
        Dm7b5 
To adore.  
         G  
To adore. 

Refräng III: 
Lights out, baby…
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24h nr 1: I Got You 

Intro: 
C/F - Am7 - G#6b5 - Gsus4 - (G) 
 
Vers I: 
            C 
This is hard for me to tell ’cause  
           C/A# 
I don't know where to begin  
                 F                                                   C 
but I even dream about this fairytale that I'm in.  
 
  C 
I know that you love.  
         C/A# 
I can hear it in your laughter.  
        F                                                    C 
So I hope you want to be happily ever after.  

Pre-chorus:  
                 C/E    C/F   
But if you doubt me.  
        C 
You have my word, I will be there when you  
C/E              C/F  
fall on your knees  
       C 
and bring you back to life, so darling,  
    Gsus4                     G  
believe in me 

Chorus I:  
                     C/F 
I would turn over every stick and stone  
        Am7 
and wait til I'm grey and old  
           G#6b5 
until I find you.  
           Gsus4     G 
But I found you. 

              C/F 
I will no longer see the rain  
       Am7 
fall down on a sunny day. 
                 G#6b5 
Because I got you. 

             Gsus4      G 
Love, I got you.  
 
Mellanspel (intro):  
C/F - Am7 - G#6b5 - Gsus4 - (G) 

Vers II:  
         C  
With green, emerald eyes,  
          C/A#     
and a heart of the purest gold,  
                     F                                     C 
you're like a diamond and never lose your shine.  
 
                         C 
And when you put on that blue dress  
              C/A# 
with the zipper on the back  
   F                                                    C 
I swear, there is no time perspective left.  

Pre-chorus: 
But if you doubt me… 

Chorus II: 
I would turn over every stick and stone… 

Brygga: 
  D# 
I called you up today  
           A# 
just to tell you to that I still feel the same  
  F 
about you.  
  D#maj7  
About you.  
 
   D#maj7 
I called you up today  
           A# 
just to tell you to that I still feel the same  
  G#6b5 
about you.  
   Gsus4      G 
About you.  

Chorus III: 
I would turn over every stick and stone… 
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24h nr 2: Where We Were 

Intro: 
Dmaj7 - Amaj7 - Bm7 - Amaj7  

Vers I: 
    Dmaj7 
A bottle of Venturini  
       Amaj7  
and Bon Iver's re:stacks.  
                Bm7 
You were lying on the sofa  
                Amaj7 
with your head in my lap.  
 
           Dmaj7 
It was early in the morning.  
   Amaj7 
I wasn't supposed to stay. 
                  Bm7 
and I don't think the storm was that extreme  
                  Amaj7 
but I didn't want to go anyway.  

Refräng I: 
           F#m    E/G#    A 
'Cause there   you      were.  
F#m          E/G#    A       
More than I       deserved  
             F#m  E/G#    A      E/G#  F#m  E        D 
I would do      any  -  thing to      get     back   to  
                         Dmaj7 - Amaj7 - Bm7 - Amaj7  
where we were.  
 
Vers II:  
  Dmaj7 
I thought that you were sleeping,  
                Amaj7 
while my fingers went through your hair.  
                      Bm7 
But then you turned around and whispered 
softly: 
         Amaj7 
"The bed is right over there." 

  Dmaj7 
I looked into your eyes while  
                Amaj7 
you were taking off my shirt.  
       Dm7 
and so I felt your lips and I  
            Amaj7 
wasn't sure I was down on earth. 
 
Refräng II: 
F#m  E/G#          A 
So     there we  were.  
F#m          E/G#    A 
More than I      deserved.  
            F#m  E/G#    A      E/G#  F#m  E        D 
I would do      any  -  thing to      get     back   to  
                         Dmaj7 - Amaj7 - Bm7 - Amaj7  
where we were. 
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24h nr 3: Birds Don't Fly Across 
Your Fields Anymore 
 
Intro: 
D - D - A  
D - A/C# - Bm7 - A - E7/G# 
 
Vers I: 
D                       A 
You didn't look like much,  
D                  A 
just a simple farmer.  
D               A 
Soil under your nails  
               D                        A 
and a bit chubby, just like your brother. 
 
D                     A 
He used to tell me stories about  
D                                A 
how you worked day and night.  
D      A/C#   Bm7  A       E7/G# 
How your    life    was a fight 
 
Refräng I:  
                    D              D                 A 
Now there's no wreath on the front door.  
      D                   D                A 
No crops in your home-built store.  
D               D        A 
Nothing is like before.  
D       A/C#    Bm7    A        E7/G# 
Birds don’t    fly     across your fields anymore.  
 
D       A/C#    Bm7    A        E7/G#  

Vers II: 
D                 A 
I remember how my brother and I  
D                          A 
was running to the barn.  
D                          A 
To feed the animals you had in there  
D                      A 
and to play in the straw.  

D                        A 
Now your youngest son has the place.  
       D                 A 
and he is no one to blame  
               D      A/C#   Bm7  A      E7/G# 
'cause he tries his       best but it's not the same.  
 
Refräng II:  
'Cause there's no wreath on the front door… 

Mellanspel: 
D - D - A      x2  
 
Refräng III: 
There's no wreath on the front door… 
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24h nr 4: Frozen Ground (I Don't 
Say That I Don't Like It) 
 
Vers I:  
         C#m9 
Her surface 
                    Bmaj7  
that's all I'm getting.  
                 Amaj7  
Although every night  
              Bmaj7 
we're sweating. 
 
                      C#m9 
She does not say much  
                          Bmaj7 
and I kinda like speaking.  
                         Amaj7 
But she's more physical 
                Bmaj7 
and superficial 
 
Pre-Chorus: 
            C#m7    D#m7       Em7 
I don't know     her     at    all  
            C#m7    D#m7       Em7 
and it's not        my            fault.  

Refräng I:  
                  B                      G#m7                       
But I don't say that I don't like it.  
      C#m7 
It's nice having you around.  
                 Em 
But baby, you're like frozen ground. 
 
Vers II: 
             C#m9 
I said: "Hey, girl.  
                                      Bmaj7 
What's your favourite thing to do?"  
                     Amaj7 
She says: "Guess."  
                                      Bmaj7 
And now we're getting sweaty again.  
Sweaty again. 

Pre-Chorus: 
I don't know her at all.  
and it's not my fault. 
 
Refräng II:  
I don't say that I don't like it…  
 
Brygga:  
A#m7         G#m7     
           Frozen ground.  
                   Bmaj7  
You’re frozen ground.  
                  F#maj7  
You’re frozen ground.  
 
             A#m7 
You’re frozen  
       G#m7 
Frozen ground. 
                   Bmaj7  
You’re frozen ground.  
               F#maj7  
You’re frozen 

Pre-Chorus: 
I don't know you at all.  
and it's not my fault. 

Refräng III:  
I don't say that I don't like it…



!32

24h nr 5: Oh, Livia  
 
Intro: 
D# 
 
Vers I: 
       D#                Cm7 
Oh, Livia. You're one of a kind  
G#                                        D# 
and I've dreamed about you all my life.  
       D#               Cm7 
Oh, Livia. Don't be surprised  
G#                                      D# 
when I one day ask you to be my wife.  

Vers II: 
       D#                     Cm7 
Oh, Livia. You're so beautiful.  
      G#                                          D# 
the dimple on your left cheek is adorable.  
       D#               Cm7         
Oh, Livia. I just love your laugh.  
G#                                               D# 
Nothing makes me happier than that.  

Refräng I:  
G#add9                                         Cm7 
     I won't give you up. Ooh-ohh-ohh  
G#add9                                        Cm7  A# 
     I won't give you up. Ooh-ooh-ooh- ohh 
 
Vers III: 
       D#                       Cm7 
Oh, Livia. I'm not a wealthy man.  
G#                                        D# 
But I'll give you everything when I can.  
       D#                              Cm7 
Oh, Livia. Sometimes it's hard to understand  
       G#                                   D# 
that when I walk in town I'm holding your hand.  

Refräng II:  
I won't give you up. 
I won't give you up.  

I won't give you up. 
I won't give you up. 
 
Vers IIII:  
       D#                           Cm7 
Oh, Livia. I know we're young but I  
G#                                               D# 
can't imagine death without you by my side.  
       D#                     Cm7 
Oh, Livia. I have so much more to say.  
         G#                                     A#        D#             
But I got some time until we're old and grey.
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1h nr 1: Billy The Trucker 
 
Intro: 
C# 
 
Vers I: 
C# 
Billy the trucker is one of those kinds  
        G#        
who works all the time.  
         G#     F#        C# 
Who works all the time.  
 
C#    
He makes a living behind a steering wheel  
       G# 
and he is fine with it.  
G#    F#           C# 
he is fine with it.  
 
Vers II: 
C# 
Billy the trucker got his friends on the road.  
                  G# 
He's rarely meeting them though.  
                  G#     F#             C# 
He's rarely mee - ting them though.  
 
C# 
No wife and kids, but that's the way it is.  
        G# 
And he is fine with it.  
G#    F#            C# 
He is fine with it.  
 
Solo:  
Bbm7 - F# - C# 
Bbm7 - F# - C# - G#      x2 
 

Vers III:  
C#     
Billy the trucker is one lonely guy.  
                 G# 
Not many people in his life.  
                 G#      F#            C# 
Not many peo  -  ple in his life.  
 
C#                                                
But even though he's got none to  
hang around with  
G# 
he is fine with it.  
G#     F#           C# 
He is fine with it. 

G# 
He is fine with it.  
G#     F#           C# 
He is fine with it.
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1h nr 2: 1954 (Nothing Will Ever Be 
The Same Again)  
 
Intro:  
B 
 
Vers I:  
B 
I put on my best perfume. 
A tweed jacket, and pants, brand new.  
       F#sus4 
Felt like I flew in my finest shoes.  
E                                                 B 
in to town to the sweetest girl I knew. 
 
B 
She put on a cute, red dress. 
Her grandmother's necklace around the neck.  
       F#sus4 
She had a feeling inside her chest.  
          E                                              B 
While she was waiting for her lovely guest.  

Refräng I: 
F#sus4            E 
Fate comes to mind  
                  F#sus4            E 
when your true love are around.  
F#sus4                         E                  B 
And nothing will ever be the same again. 
 
            F#sus4             E 
'Cause when the butterflies  
                F#sus4           E 
takes you higher up the sky,  
                         F#sus4                E                  B 
you know that nothing will ever be the same again. 

Vers II:  
B 
I took a deep breath, knocked on her door.  
My heart was pounding, that's for sure.  
F#sus4           
Then she opened and what a view.  
                  E                               
She said: "How are you doing?". I said: "I'm fine,  
B 
how are you?" 

B 
And so we went out, she grabbed my arm.  
We saw a movie, "Johnny Guitar".  
F#sus4 
Then we went to an outdoor bar  
            F#sus4                           B     
and we both fell for each others charm.  
 
Refräng II: 
Fate comes to mind… 
'Cause when the butterflies …  
 
Mellanspel:  
F#sus4 - E 
F#sus4 - E 
F#sus4 - E - B     
 
Vers III:  
             B    
I said: "Grandpa. of all the stories you tell. 
that one's my favorite, can't you tell me again?"  
                   F#sus4 
But he said: "Son, think about yourself.  
E                                                      B 
In some years you will have one as well.”  
(Have one as well.)  
 
Refräng III:  
Fate comes to mind… 
'Cause when the butterflies… 
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1h nr 3: This Town (Small) 
 
Intro: 
Am7 
 
Vers I: 
Am7 
I didn't thought you could feel this small. 
I don't know this town at all.  
D9 
Maybe I have gone too far.  
Am7 
'Cause I have never felt so small. 
 
Vers II: 
Am7 
People pass me by too fast.  
I don't know how long I'll last.  
D9 
'Cause the streets are dirty, the air is bad.  
Am7 
And people pass me by too fast.  
 
Solo:  
Am7- Am7 - D9 - Am7  

Vers III: 
Am7 
I didn't thought you could feel this small. 
I don't know this town at all.  
D9 
Maybe I have gone too far.  
Am7 
'Cause I have never felt so small.  
 
D9 
Maybe I have gone too far.  
Am7 
'Cause I have never felt so small.
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1h nr 4: In Some Way 
 
Intro: 
D - G - D  
D - G - G/A - D  
 
Vers I: 
D 
She's a fun girl, going her own way  
                     G                         D 
though sometimes I wish she stayed.  
Her jokes are bad but she's got a funny laugh  
       G       G/A        D  
so I guess that's okay. 

Vers II: 
D  
Her shoes are smaller than my gloves  
              G                                            D 
but her smile is almost wider than her face. 
And even though she's clumsy sometimes,  
       G                      G/A            D  
her heart is always in the right place.  

Refräng I:  
            Gadd9 
I don't speak with you so much, I know.  
       Bm7  
But in some way our friendship grows.  
         Gadd9                                            G/A 
And there's no chance that it will fade away.  

Vers III: 
D 
I use to meet her twice every year,  
        G                          D 
she always got a lot to say. 
And after every time, I would like to  
G          G/A       D  
see her the next day. 
 
Refräng II:  
I don't speak with you so much, I know…  
 
I don't speak with you so much, I know… 
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1h nr 5: Let Me Lift You Up 
 
Intro: 
F#maj7 - B    x4  
 
Vers I: 
       F#maj7    B 
I've held your heart  
F#maj7     B 
since we started.  
F#maj7                      B 
And you know that I will  
F#maj7                B                        F#maj7       B 
hold it til we are buried under the stars. 
 
(F#maj7 - B)  
 
F#maj7      B 
Trust me, love.  
   F#maj7                                B 
I always got a hand behind your head  
F#maj7               B 
when you fall asleep.  
          F#maj7                          B                
There will be no nightmares in this bed.  
 
Refräng I: 
A#m7    G#m7                           F#maj7 
Let me lift you up. Can you can feel the breeze?  
A#m7          G#maj7                   F#maj7 
It's so much better than to see it in the trees.  
A#m7                                 G#m7          Gmaj7b5 
'Cause even though you're trapped in this chair  
                         F#maj7      B - F#maj7 - B 
you might feel free.  
 
Vers II:  
F#maj7         B 
There was a time  
F#maj7    B 
when we spoke.  
F#maj7             B           
Now it is hard for you  
     F#maj7   B 
to find the words.  

       F#maj7   B 
But I    can    see  
      F#maj7           B 
the words in your eyes.  
         F#maj7            B 
And they're still the same:  
  F#maj7                    B 
"Darling, you are my life." 
 
Refräng II:  
Let me lift you up. Can you can feel the 
breeze?… 
 
Solo:  
F#maj7 - B    x3 

Refräng III:  
Let me lift you up. Can you can feel the 
breeze?…  
 
Let me lift you up. Can you can feel the 
breeze?…


