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Abstrakt 
I det här arbetet har jag undersökt huruvida mina låtar skiljer sig åt om jag skriver dem 

snabbt och på ren intuition med när jag skriver dem långsamt och med mer tanke 

bakom. Jag har delat upp undersökningen i tre perioder som innehåller två veckor var. I 

vecka ett under dessa perioder har jag skrivit tre ”kvantitetslåtar” på intuition och under 

vecka två har jag skrivit en ”kvalitetslåt”. Detta har resulterat i tolv låtar; nio låtar 

skrivna snabbt på intuition och tre mer genomarbetade låtar. Jag fick reda på att 

kvalitetslåtarna inte håller en högre standard, men att de sticker ut och är mer 

annorlunda än mot hur jag brukar skriva. Kvaliteten på låtarna hade inte med hur lång 

tid jag lade ner på dem, utan mer beroende på inspirationen som kom medan jag skrev 

låtarna. 

 

Nyckelord 
Låtskrivning, låtskapande, textförfattande, effektivitet.  

 

Tack 
Tack till alla som varit involverade under arbetets gång. 
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1. Inledning 
Många låtskrivare strävar efter att göra så många bra låtar som möjligt av de låtar de 

skriver. Effektivisering är ett ord som man stöter på ofta i detta sammanhang. Hur gör 

man för att effektivisera sitt arbetssätt och få ut så många högkvalitativa låtar som 

möjligt? Det är väldigt individuellt och alla har sina egna knep för att vara produktiva 

och lyckas producera material de är nöjda över.  

 

Jag har en musikalisk bakgrund som innefattar amerikansk folkmusik, soul och 

singer/songwritermusik. Sedan jag började musicera så har tyngden för mig alltid legat i 

att spela riktiga instrument och att sjunga texter som är ”äkta” och berättande, som i 

genren amerikana. Med äkta så menar jag när det känns som att musiken endast finns 

där för att backa upp berättelsen som författaren försöker säga. Sedan 14 års ålder så har 

mina största idoler och influenser varit John Mayer1, Ryan Adams2 och Amos Lee3. 

Eftersom att denna typ av musik ligger mig närmast hjärtat så gillar jag att skriva 

liknande musik.  

 

Sedan jag började skriva låtar har jag haft ett tankesätt om att låtar ska skrivas snabbt 

och på ”känsla” för att de ska bli så bra som möjligt. Under mina studier på 

musikproduktionsprogrammet har en annan bild formats av hur man kan gå tillväga för 

att skriva en bra låt. Nämligen genom att bearbeta, finslipa och göra om sin låt tills man 

är riktigt nöjd. Jag har fortfarande en underliggande tanke om att det förstör flytet i 

låtskrivningsprocessen så därför skriver jag fortfarande låtar så snabbt som möjligt, för 

att jag är van vid det. Eftersom att jag har ett sätt att skriva låtar på som passar mig så 

har jag skrivit på samma sätt under en lång period och vet därför inte om det sättet är det 

bästa för mig längre. 

 
 

                                                
1 Mayer (2006)  
2 Adams (2000)  
3 Lee (2005)  
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2. Syfte 
Jag vill undersöka hur mina låtar skiljer sig åt om jag antingen jobbar intuitivt under 

strikta tidsramar eller om jag tar mer tid på mig och använder låtskrivarverktyg. 
 

Frågeställningar:  

 

1. Hur skiljer sig låtarnas resultat beroende på arbetssättet?  

2. Hur påverkas mitt låtskrivande av de olika metoderna?  

 

 

3. Avgränsningar 
Jag har valt att skriva låtarna till detta arbete i den genren som jag själv brukar spela. 

Genren jag arbetar med är en modern variant av amerikana blandat med 

singer/songwriter- och indiemusik. Jag är influerad av artister som bland annat Ryan 

Adams, Jason Isbell, och John Mayer och därför kan man höra inslag av dessa artister i 

min musik. 

 

3.1. Förekommande begrepp 

Object writing Med metoden object writing använder man sina sex sinnen för 

att beskriva ett föremål. ”Remember this fundamental fact: You 

are absolutely unique. There never was, is not now, nor can be 

anyone exactly like you”4 är ett citat som beskriver meningen 

med object writing; att lyckas skriva personliga texter. 

Title Writing Med denna metod utgår man från titeln på sin låt och skriver 

texten efter det. Detta används ofta av låtskrivare i Nashville. 

”Starting from a title is such an officiant way to start. First of 

all, it gives you DNA”5 

                                                
4 Pattison, Pat. Writing Better Lyrics. s.3. 2:a upplaga. 2009. 
5 Pattison, Pat. Berklee Online Interview: Pat Pattison On Writing From The Title. 1:20. 
https://www.youtube.com/watch?v=-vhvmb2suEI. (Hämtad 2018-03-08) 
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Box-Schema ”Boxes represent the movement of ideas”6. När man gör ett 

box-schema så strukturerar man upp vad varje låtdel ska handla 

om innan man börjar skriva texten. Vers ett kan vara box ett 

och refrängen kan vara box två exempelvis. 

Worksheet Denna metod använder man för att samla på sig idéer till sin 

låttext för att sedan ha ord att gå tillbaka till när man väl skriver 

låttexten. ”Simply, a worksheet contains two things: a list of 

key ideas and a list of rhymes for each one.”7 

Amerikana Amerikana är en bred genre som kännetecknar folkmusik och 

traditionell musik från Nordamerika. ”Americana is 

contemporary music that incorporates elements of various 

American roots music styles[…]”8. 

Front/back heavy Detta är begrepp som används för att peka ut om fraser 

kommer på taktslagen ett eller tre (front heavy) och därmed 

känns stabila. Börjar fraserna senare, som på exempelvis tvåan 

eller fyran i en takt så upplevs det mer instabilt (back heavy).  

”Where you put your lines in the musical bar makes all the 

difference in the emotional impact of the song.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Pattison, Pat. Writing Better Lyrics. s.82.  
7 Pattison, Pat. Writing Better Lyrics. s.33. 
8The Americana Music Association. http://americanamusic.org/node/494 (Hämtad 2018-03-11) 
9 Songwork. http://songwork.com/video-lectures/phrasing-part-1-front-heavy-back-heavy-lines (Hämtad 
2018-03-11) 
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3.2. Tidigare forskning 

Här undersöks andras arbeten med mitt eget för att se om likheter hittas, såväl som 

olikheter som kan hjälpa mig. Jag tittar även på om dessa arbeten har resulterat i 

någonting som kan stärka mitt arbete. 

 

Jag har delat upp mina två arbetsmetoder som ”kvantitet” och ”kvalitet”. Ingen 

värdering läggs i orden till detta sammanhang, men jag undersöker fortfarande 

kvaliteten i båda arbetssätten. Det är svårt att få fram en objektiv bedömning av 

kvaliteten på en låt.  

 

Köhlmark har i sin uppsats undersökt hur kvaliteten på en singer-songwriterproduktion 

skiljer sig beroende på vilka tidsramar man har. Köhlmark kommer fram till att 

inspelning, mix och master var det mest tidskrävande delarna och att komposition var 

det som höll högst kvalitet oberoende av tidsramen. Han beskriver dock hur svårt det är 

att bedöma kvalitet. 

 
Kvalité är ett brett begrepp och svårt att definiera eftersom det kan ha olika 

betydelse från person till person. Det går heller inte att avgöra definitivt hur hög 

kvalité en musikproduktion har, eftersom att kvalité inte kan bedömas på samma sätt 

som hastighet och temperatur.10 

 

Här skriver Köhlmark om att kvalitet är subjektivt. Han pratar om kvalitet i ett 

musikproduktionsperspektiv och inte lika mycket i ett låtskrivarperspektiv, men det 

passar in lika bra i båda fälten. Eftersom det är svårt att bedöma kvalitet så utformar sig 

mitt resultat enligt mina subjektiva bedömningar och med tyngd på vad jag tycker. 

 

Effektivitet är något jag strävar efter på det sätt att jag vill att så många låtar som 

möjligt av de jag skriver ska ha en tillräckligt kvalitativ nivå. Challis undersöker i sin 

uppsats hur han ska kunna bli mer effektiv i sitt musikskapande. Genom att ge sig själv 

tydliga tidsramar lyckades han skriva mer musik under en tvåmånadersperiod än vad 

han någonsin gjort tidigare. Här skriver Challis om effektivitet, men med mer fokus på 

tid än mig. 

 
                                                
10 Köhlmark, Dominic. Inverkan av olika tidsramar på en musikproduktions kvalité. Örebro universitet. 
2017. 
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Det känns som att effektivitet är något som definitivt går att öva upp. Det kan låta 

självklart att ens effektivitet ökar i takt med ens kompetens men så är det verkligen. 

Det är lite som när man är ny på en arbetsplats. I början går det trögt och det är 

svårt att få saker gjorda just för att man inte besitter den kompetens som krävs.11  

   

Challis beskriver att man kan öva upp effektivitet. Vi är på olika sidor av effektivitet då 

jag skriver låtar effektivt i den mån att jag skapar många låtar, och behöver istället öva 

upp hur jag skriver låtar mer genomtänkt för att effektivisera låtkvalitet.  

 

 

4. Metod 
Detta arbete är indelat i tre perioder. En period innebär två veckor; första veckan 

”kvantitetslåtar” och andra veckan en ”kvalitetslåt”. Dessa tre perioder sträcker sig 

alltså under sex veckor sammanlagt.  

 

Jag skriver inte låtarna under specifika tider på dygnen, men tar tid när jag skriver 

kvantitetslåtarna för att kunna se hur lång tid det tar i genomsnitt att skriva en 

kvantitetslåt och därav veta hur lång tid jag ska lägga på kvalitetslåtarna. 

 

4.1. Kvantitetslåt 

Kvantitet och kvalitet är ord som man ofta brukar lägga en värdering i, men det är inte 

fallet i mitt arbete. Med kvantitetslåt, menar jag låtar som jag skriver ganska snabbt och 

kan därför göra flera sådana låtar under en kortare period. 

 

Under första veckan i varje period skriver jag tre låtar. Tanken är att en låt ska bli klar 

under en arbetsdag. Jag jobbar fem arbetsdagar under första veckan och skriver då klart 

tre låtar. Tre arbetsdagar för de tre låtarna, en till arbetsdag ifall någon av låtarna inte 

skulle vara klar och en sista för inspelning. Låtarna under första veckan skrivs på ren 

intuition. Alltså på samma sätt som jag vanligtvis skriver låtar. 

 

                                                
11 Challis, Andreas. Snabba ryck: Hur pass effektiv kan jag vara? Linneuniversitetet. 2015.  
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4.2. Kvalitetslåt 

Med kvalitetslåt så menar jag att kvalitativ tid läggs ner medan jag skriver låten, och 

betyder inte att resultatet kommer vara kvalitativt. Kvaliteten ligger i åtanken, 

låtskrivarverktygen och tiden som läggs ner på dessa låtar.  

 

Under andra veckan i perioderna arbetar jag istället med endast en låt under fem 

arbetsdagar. Här delas låtskrivarprocessen upp i fyra steg: förarbete, ackord och melodi, 

textskrivande och sedan bearbetning av den färdiga låten.  

 

I förarbetet ingår: 

- Kolla intressanta ackord och melodier. 

- Tänka ut koncept för texten. 

- Object writing. 

- Boxschema. 

- Worksheet. 

 

Efter att förarbetet är gjort så skriver jag text till ackord och melodi. Alltså genom att 

sätta ihop de ”ingredienser” och idéer som kommer ut av förarbetet. Här försöker jag 

vara ganska noggrann, men inte för noggrann eftersom att jag fortfarande vill att låten 

ska skapas på ett naturligt sätt för mig. Därför behövs det fjärde steget, bearbetning till 

att finslipa låten ytterligare. Vid bearbetningen kollar jag hur den färdiga låtens 

rimschema ser ut, samt hur varierad melodistrukturen är gällande front- och back-heavy.  

 

Detta tar lite mer än tre arbetsdagar, så dag fyra går åt till att se igenom låten några extra 

gånger för att bland annat se om förändringarna under bearbetningen blir bättre eller 

sämre, om det är något jag stör mig på i låten som behövs åtgärdas. Sedan görs en 

inspelning av låten under dag fem. 

 

4.3. Analysering av låtar 

Jag skriver sammanlagt 12 låtar under sex veckor. Nio stycken under en kortare tid och 

tre under en längre tid. Efter att en enkel inspelning av låtarna är gjord så jämför jag 

”kvalitets”- och ”kvantitetslåtarna” för att se om likheter och olikheter kan hittas 

beroende på arbetssätt.  
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Varje låt betygsätts från sex stycken punkter. Låtarna betygsätts från min personliga 

smak och därför bedöms låtarna subjektivt enligt vad jag tycker är bra. Jag har valt att 

dela upp detta i punkter för att göra mina subjektiva tankar så konkreta som möjligt.   

 

Eftersom att arbetet är uppdelat i tre perioder så jämför jag låtarna för varje period för 

sig. Jag jämför om någon eller fler av kvantitetslåtarna håller upp mot sig själva och 

mot kvalitetslåten under varje period. Jag använder mig av en skala från 1 till 5, där 1 är 

bristfälligt och 5 är mycket bra. Detta utifrån ett textperspektiv och utifrån ett 

musikperspektiv. Jag lyssnar igenom låtarna två gånger sammanlagt. Först med fokus 

på text och sedan på musik. Jag lyssnar endast två gånger eftersom att jag redan har 

hunnit bilda mig en omfattande bild av varje låt, medan låtarna gjordes. 

 

Ur textperspektivet analyseras punkterna: 

- Originalitet: har texten en fräsch känsla, eller är den fylld av klyschor? 

- Koncept: fungerar konceptet för texten, är den unik och kommer den idén fram? 

- Estetik: är orden estetiskt tilltalande och låter de bra ihop med varandra enligt mig? 

 

Ur musikperspektivet analyseras punkterna: 

- Formvariation: är variationen tillräckligt stor mellan de olika formerna/låtdelarna för 

att låten inte ska bli långtråkig? 

- Intresse: skapar melodiken, harmoniken och rytmiken tillsammans ett intresse? Är det 

tillräckligt stor variation i melodi, harmoni och rytmik för att bibehålla intresset? 

- Personlig helhetsbedömning: fungerar låten som helhet i mina öron, utifrån och 

bortsett från de andra punkterna? Är det något speciellt i låten som sticker ut och 

isåfall vad? 

 

Analysen hjälper mig att på ett mer konkret sätt se vad jag gillar med varje låt och göra 

det lättare att analysera och jämföra dessa. 
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5. Genomförande 
Här går jag igenom tillvägagångssättet när jag skrev låtarna. Jag lade i genomsnitt fem 

timmar på varje ”kvantitetslåt” under skapandeprocessen. Jag lade mellan 15-20 timmar 

på ”kvalitetslåtarna”. 

 

5.1. Kvantitetslåtar 

Jag har skrivit nio kvantitetslåtar och dessa skrevs på väldigt liknande sätt. Genom att 

spela på min akustiska gitarr med papper och penna framför mig. Jag började varje låt 

med att jamma12 på min gitarr och hitta sångmelodier till ackorden. Texten kom fram på 

två olika sätt:  

 

Det ena sättet var att jag sjöng olika textrader som kom upp i mitt huvud för olika 

melodier och när jag hittade ord eller meningar som var intressanta och fick upp bilder i 

huvudet så började jag skriva textrader till det temat. När det väl fans en intressant 

mening som gav mig historier i huvudet så visste jag vad jag skulle skriva om i resten 

av låttexten.  

 

Till vissa av de skrivna låtarna fick jag upp ett ord eller en mening som jag visste att 

låten skulle handla om. Då försökte jag improvisera fram textrader med melodier för 

dåvarande låt som passade till konceptet jag hade fått fram.  

 

5.2. Kvalitetslåtar 

Kvalitetslåtarna skrevs på ett mer strukturerat sätt, men det skiljde mer från låt till låt 

under detta arbetssätt för mig än vad det gjorde under kvantitetslåtarna.  

 

5.2.1. Kvalitetslåt 1 

Första kvalitetslåten jag skrev heter You Taught Me How to Cry.  

 

Under första dagen så började jag med att improvisera fram ett komp tills jag hittade 

ackord och riff som lät bra i mina öron. För denna låt så blev det ett komp i tretakt. Efter 

                                                
12 Improvisera fram musik. 
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att hela låten hade ackord och formdelar så började jag improvisera fram olika 

sångmelodier till de olika låtdelarna.    

 

Andra dagen så började förarbetet till texten. Jag började med att komma fram till en bra 

och säregen titel. Efter många förslag så var textraden ”you taught me how to cry” den 

titel som jag tyckte stack ut mest och var mest intressant och annorlunda av de olika 

idéerna jag hade. Jag använde mig av title writing för att komma på hur jag skulle 

beskriva vad jag vill berätta om den meningen. Parallellt med title writing så användes 

även box-schema, work-sheet och object writing. Under slutet av dagen hade jag många 

textidéer till de olika låtdelarna och även en struktur för vad som skulle vara var på 

låten. 

 

Under tredje dagen så skrev jag låttexten med hjälp av textidéerna från dagen innan. Till 

denna låt så skrev jag alltså texten till redan befintliga melodier. Jag bearbetade texten 

jag gjort under slutet av tredje arbetsdagen och under fjärde arbetsdagen. 

 

5.2.2. Kvalitetslåt 2   

Den andra kvalitetslåten döpte jag till Tired of. Även denna kvalitetslåt började jag med 

ackord och melodi. Jag lekte mycket med variationer av melodierna för att få fram bra 

färgningar till ackorden, fraslängder för att skapa variation och front/back-heavy för att 

lyfta de olika låtdelarna och skapa intresse under låten.    

 

Under andra arbetsdagen började jag jobba fram textidéer. Jag började med att hitta ett 

koncept som jag skulle skriva och det slutade med att jag fick fram meningen ”I’m 

tired”. Jag bestämde att låten skulle handla om hur trött och oproduktiv man kan vara i 

vissa skeenden av livet. Ett boxschema skrevs där box ett (första versen) handlar om hur 

jag känner just nu. Box två (refräng) att jag är trött på motgångar. Box tre (andra versen) 

hur jag var tidigare. Box fyra (post-chorus) att jag är trött på att vara trött och box fem 

(sista versen) osäkerheten kring att inte veta hur länge jag förblir oproduktiv och trött. 

Efter boxschemat gjorde jag en object writing om ordet ”tired” och gick sedan vidare till 

att skriva text till melodierna.  
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Den tredje dagen skrev jag klart texten och modifierade om melodier lite så att texten 

skulle sitta bra. Jag skrev några olika versidéer för varje vers tills jag hade dem som 

passade bäst i sammanhanget. I slutet av denna dag var låten helt färdig.  

 

5.2.3. Kvalitetslåt 3 

Den tredje och sista kvalitetslåten heter Infected Bones och jag skrev komp och melodi 

till denna låt under första arbetsdagen. Jag gjorde en melodi som var snabb och krävde 

många ord i verserna och skrev därför en refrängmelodi som inte var lika snabb i 

fraseringarna. Mycket tid lades ner på att rytmiseringen i ackorden klaffade bra med 

sångmelodierna.  

 

När ackord och melodi var skrivet så började jag tänka ut vad låten skulle handla om. I 

detta fall så började jag med att improvisera fram texter till första sångmelodin i versen 

för att få inspiration till vad låten skulle handla om. Jag kom på textraden ”When a girl 

breaks your heart and you know that you have to start over again” och efter det så skrev 

jag ner meningar och ord om det scenariot och gjorde sedan ett boxschema. I första 

boxen (första versen) så handlar det om hur svårt det är att försöka gå vidare från en 

person man har varit i ett förhållande med. Box två (refräng) frågar man retoriskt hur 

det kan vara möjligt att gå vidare när man känner sig förstörd. Box tre (andra versen) 

handlar om hur man agerar och bearbetar situationen efter ett uppbrott. 

 

Under tredje och fjärde dagen skrev jag färdigt texten till låten och såg även över olika 

alternativ till att förbättra låten. Dels med olika textidéer och även genom att flytta 

fraseringarna i de olika låtdelarna (som är front heavy i hela låten) till back-heavy.    
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6. Resultat 
Här jämförs och redovisas betygen som låtarna fick. Jag har delat upp varje period för 

sig och jämför låtarna inom dessa.  

 

6.1. Period ett 

Här jämför jag mina tre kvantitetslåtar; Navigate, Italy och Isolated med min 

kvalitetslåt; You Taught Me How to Cry. 

 

6.1.1. Jämförelse av text 

 Originalitet Koncept Estetik 

#1 Navigate 4 4 4 

#2 Italy 4 5 3 

#3 Isolated 4 4 3 

#4 You Taught Me 

How to Cry 

4 4 5 

 

6.1.1.1. Originalitet  

Jag tycker att alla dessa låtar har ett textspråk som känns nytt, eller åtminstone med en 

ny touch av uttjatade ord. När jag använder klyschiga ord så leder de ofta till något som 

utvecklar texten och ger dessa ord en fräsch känsla jämfört med vad de egentligen är. 

Exempel på det är den ganska klyschiga meningen i första låten Navigate som är ”I’ve 

grown tired of chasing the sunlight”, men det följs upp av ”Stuck with a night sky full 

of stars. They are my only way to navigate. Navigate back to us and what we were”13. 

De sista raderna ger betydelse åt den första meningen som är ganska uttjatad i låttexter, 

vilket enligt mig gör den meningen mer än okej.   

 

6.1.1.2. Koncept  

Italy fick en femma för att låttexten är ett väldigt intimt sätt att beskriva ett uppbrott på. 

”I guess there’s no such thing as growing old on a vineyard in Italy”14 förklarar tydligt 

                                                
13 Se bilaga A 
14 Se bilaga B 
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hur en framtidsplan går i krasch på ett säreget sätt vilket gör att det känns som att texten 

betyder mycket för författaren.  

 

6.1.1.3. Estetik 

De kvantitativa låtarna fick inte så högt betyg här. Kvalitetslåten You taught Me How to 

Cry fick däremot en femma i betyg. Texten flyter på fint och det på ett ganska 

nonchalant sätt. Det är inte mycket perfekta rim, men mycket närrim som ger texten en 

helhetskänsla. Meningar som ”then you had to change yourself, changing everything”15 

lyfter betyget.  

 

6.1.2. Jämförelse av musik 

 Formvariation Intresse Personlig 

helhetsbedömning 

#1 Navigate 2 3 4 

#2 Italy 3 3 5 

#3 Isolated 4 4 4 

#4 You Taught Me 

How to Cry 

3 3 2 

 

6.1.2.1. Variation  

Här blev låtarna generellt ganska lågt betygsatta. Navigate fick lägst betyg för att 

ackordföljden sällan ändrar sig och för att det bara är två olika delar i låten där den 

andra delen kommer in efter två tredjedelar av låten. Isolated fick högst betyg eftersom 

att den har en hook i kompet som spelar intro och mellanspel16. Det tillsammans med 

skillnaderna på vers och refräng fick mig att sätta det betyget.  

 

6.1.2.2. Intresse 

Här fick samtliga låtar, förutom Isolated en trea, som fick en fyra på grund av 

rytmiseringen av versmelodin som blandas med långsamma och snabba fraser. I 

refrängerna så höjs tonhöjden på melodin en aning vilket också skapar ett intresse. 

                                                
15 Se bilaga D 
16 Carlsson, Emil., Isolated. 
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Dessa faktorer tillsammans med att gitarrkompet ändrar ackord i vers och refräng och 

ändrar spelsätt i mellanspelen17 gör att betyget blir högt.  

 

6.1.2.3. Personlig helhetsbedömning 

Betyget på kvantitetslåtarna var höga. You Taught Me How to Cry fick endast en tvåa i 

betyg med anledning av att jag inte får ut så mycket av kompet tills man når 

refrängerna. Det repeterande mollackordet18 i verserna har jag tröttnat på helt nu i 

efterhand. Det tillsammans med en ganska tråkig versmelodi drog ner helhetsbetyget på 

denna låt, även fast jag gillar refrängen och textraderna ”You taught me how to cry” och 

”You taught me that trust was an illusion we made up”19 i refrängen.    

 

6.1.3. Sammanfattning av period ett 

Med tanke på betygen jag gett så var det onödigt att lägga ner mer tid på kvalitetslåten 

då den bara fick högre betyg på en punkt. Jag kunde alltså skriva tre låtar utan för höga 

krav på mig själv där faktiskt samtliga av dem blev bättre än min kvalitetslåt som jag 

lade ner lika lång tid på som på de tre första låtarna.  

 

 

6.2. Period två 

Jämförelse av kvantitetslåtarna Pillow, Shadows, Problems, med kvalitetslåten Tired of. 

 

6.2.1. Jämförelse av text 

 Originalitet Koncept Estetik 

#5 Pillow 4 5 4 

#6 Shadows 4 3 2 

#7 Problems 4 3 4 

#8 Tired of 4 5 5 

 

 

                                                
17 Carlsson, Emil., Isolated. 
18 Carlsson, Emil., You Taught Me How to Cry. 
19 Se bilaga D 
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6.2.1.1. Originalitet 

Även i denna period så fick alla låtar en fyra i betyg för originalitet. Detta på grund av 

samma anledning som i första perioden. Det är många ord och meningar man hört förut, 

men som får nytt liv på grund av meningarna antingen framför eller efter dem.  

 

6.2.1.2. Koncept 

Till denna punkt så fick två låtar högsta betyg; Pillow och Tired of. Alltså en 

kvantitetslåt och en kvalitetslåt. Pillow fick en femma på grund av den fina och lite 

komplexa bilden av att man inte kan gå tillbaka till att drömma om sitt senaste 

förhållande för att man är för ledsen för att kunna somna. Att drunkna i sin kudde (”I’m 

about to drown in my pillow”20) är ett subtilt och fint sätt att säga att man gråter för 

mycket för att kunna somna som jag inte hört förut. Tired of fick också fem i betyg för 

att jag tycker att man är trött på att vara trött är ett outforskat ämne i låttexter. Konceptet 

kommer fram väldigt tydligt med både symbolism som ”In a room full of holes I dig up 

the corpses. All infected by my ambitions i had…” och mer klarspråk som ”22 and I’m 

back to being childish. Lately everything’s gone wrong”21.  

 

6.2.1.3. Estetik 

Här fick kvalitetslåten högsta betyg vilket ingen kvantitetslåt fick. Det märks att 

kvalitetslåtens låttext är mer bearbetad. Ett tecken på medvetenhet är att varje vers har 

samma rimschema. Framförallt att rimschemat fungerar utan att texten och berättandet 

blir lidande av att allting ska rimma. Ett exempel på detta är från första versen ”My 

heart is heavy like a stone. I need to clear my mind by being unseen. I guess I’m better 

off alone”22. Det är snygga ord tycker jag och de ord som väger mest får den spotlight 

de behöver. ”Unseen” och ”alone” som har en stor tyngd avslutar meningarna och får 

uppmärksamhet. 

 

 

 

 

                                                
20 Se bilaga E 
21 Se bilaga H 
22 Se bilaga H 
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6.2.2. Jämförelse av musik 

 Formvariation Intresse Personlig 

helhetsbedömning 

#5 Pillow 4 4 5 

#6 Shadow 4 4 2 

#7 Problems 4 4 3 

#8 Tired of 4 4 4 

 

6.2.2.1. Formvariation  

Samtliga låtar fick samma betyg. Betyget är högt med tanke på hur lite variationer det 

faktiskt är i dessa fyra låtar, men det är värt att ha i åtanke att detta inte är jämförelser 

med poplåtar där det definitivt skulle vara mer variation. Pillow var på gränsen mellan 

en trea och en fyra då den är väldigt enformig med långa dubbelverser, men refrängen 

lyfter allting. Dels på grund av att det går från moll till dur i refrängen, men också för att 

slutet av refrängerna skiljer sig med andra ackord och annan melodi23. Även Shadow är 

enformig med långa verser som har samma ackord, men som också höjs på grund av 

refrängen och mellanspelet som ändras rytmiskt och i tonhöjd24. 

 

6.2.2.2. Intresse 

Alla låtar fick en fyra i betyg, men de som ändå står ut mest är Pillow och Tired of. 

Varför inte Shadow fick sämre betyg trotts detta är för att jag gillar att den lyfter 

intresset på grund av att verserna är back-heavy, refrängerna flyttas till front-heavy och 

att fraseringen och tonhöjden ändras i refrängerna25. Problems fick samma betyg på 

grund av skillnaderna på rytmiken i sången under refrängen och på grund av 

sticket/outrot där sångmelodin går upp i falsett och att det är långa toner, men med 

pauser på vissa ställen. Ställena jag menar är: ”ooh, I” (paus) ”I guess our love was 

wrong”26.   

 

                                                
23 Carlsson, Emil., Pillow. 
24 Carlsson, Emil., Shadow. 
25 Carlsson, Emil., Shadow. 
26 Carlsson, Emil., Problems. 
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6.2.2.3. Personlig helhetsbedömning 

Här fick alla låtar olika betyg där Pillow fick högst betyg. Kombinationen av texten, de 

stämningsfulla ackorden som passar till texten, snygga ord och bra bilder som fäster sig 

med sångmelodin och intresset av en versmelodi som inte är för statisk gör att jag inte 

tröttnar på den låten. Kvalitetslåten Tired of fick näst högst betyg och varför den inte 

fick högsta betyg är för att jag inte känner lika starkt för den låten som för Pillow. 

Shadow fick lägst betyg och det är för att den blir ganska långtråkig. Med en ganska 

konstig text som jag inte blir uppslukad av så funkar det inte att den är långtråkig. 

 

6.2.3. Sammanfattning av period två 

Under denna period fick min kvalitetslåt väldigt bra betyg på varje punkt. Den hade 

sammanlagt högst betyg av de låtar som var med under denna period, men däremot fick 

kvantitetslåten Pillow högst betyg i helhetsbedömningen vilket väger tyngst i vad jag 

gillar. Även i denna period så är det tvivelaktigt om jag hade behövt göra en låt under en 

längre tid eftersom att jag lyckades få ut bra låtar skrivna under en kortare tid också. Det 

är dock bara Pillow som blev riktigt bra utav kvantitetslåtarna så kvalitetsveckan blev 

denna gång lika lyckad som kvantitetsveckan eftersom att jag fick ut en bra låt från både 

veckorna.   

 

6.3. Period tre 

Jämförelse av kvantitetslåtarna Our Best Chance to Move on, City Dreams och Alone, 

med kvalitetslåten Infected Bones. 

 

6.3.1. Jämförelse av text 

 Originalitet Koncept Estetik 

#9 Our Best Chance 

to Move on 

3 4 4 

#10 City Dreams 3 3 3 

#11 Alone 4 3 4 

#12 Infected Bones 4 5 5 
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6.3.1.1. Originalitet 

Även texterna till denna periods låtar fortsätter ha en hög standrard i originalitet, men 

inte riktigt lika hög som i tidigare perioder. Our Best Chance to Move on och City 

Dreams fick lägre betyg för att ingen av dem har tillräckligt starka bilder i texten som 

sticker ut.     

 

6.3.1.2. Koncept 

Här fick kvalitetslåten Infected Bones högsta betyg. ”How can you ever move on when 

love has infected every bone in your body?”27 är första meningen i refrängen och den 

förklarar tydligt vad hela låten handlar om, men med ord som målar upp bilden 

tydligare. Det är en av anledningarna till att den låten fick en femma i betyg. Titeln 

känns annorlunda på ett bra sätt och texten i låten backar upp orden ”infected bones” så 

att det är lätt att förstå vad låten handlar om. Kvantitetslåten City Dreams är en av 

låtarna som fick en trea i betyg. Det är för att konceptet inte känns så spännande och 

annorlunda, men jag tycker att texten förklarar på ett bra sätt vad den handlar om, 

förutom på ett ställe, vilket drar ner betyget lite. Det är raden ”I’ve got nothing from 

you, so city dreams please come true”28 i refrängen. Texten är tänkt att ha fokus på 

endast författaren, men sen kommer ”I’ve got nothing from you” som flyttar fokus till 

en annan person som man aldrig får reda på vem det är. Sista verstexten är samma som i 

första versen också, vilket också påverkar det låga betyget. 

 

6.3.1.3. Estetik 

Infected Bones fick högsta betyg även till denna punkt. Detta är för att det är mycket 

text och trots det så innehåller varje mening snygga ord som passar ihop. Ett exempel på 

en bra textrad är ”All your blinds are rolled down as you pretend to be fine, but 

darkness is your only friend”29. Den meningen rullar lätt på tungan och har många ord 

som är starka. Dessa är, enligt mig ”blinds”, ”pretend”, ”fine”, ”darkness” och ”friend”.  

 

                                                
27 Se bilaga L 
28 Se bilaga J 
29 Se bilaga L 



  
 

18 

 

6.3.2. Jämförelse av musik 

 Formvariation Intresse Personlig 

helhetsbedömning 

#9 Our Best Chance 

to Move on 

4 5 4 

#10 City Dreams 4 4 4 

#11 Alone 3 4 4 

#12 Infected Bones 4 5 5 

 

6.3.2.1. Formvariation 

Kvantitetslåten Alone fick lägst betyg och det är mycket på grund av den ackordsföljd 

som används. I verserna spelas durackord och i refrängerna byts de ut mot mollackord 

och med en sångmelodi som ligger högre i register än i verserna30 . Detta är bra 

kontraster, men verserna är långa, med ett ganska långsamt tempo och efter refrängen så 

går låten tillbaka till att upprepa detta mönster en gång till. Det gör att jag gärna hade 

haft en till formdel för att bryta av och få mer variation i låten. Resterande låtar fick 

höga betyg då jag tycker att de varierar sig tillräckligt mycket och med bra tidsramar 

mellan låtdelarna. Alla dessa låtar har verser som är 20 sekunder eller kortare i tid, 

medan Alone’s verser är ungefär 40 sekunder. Det är en bidragande faktor till varför den 

inte fick lika högt betyg som de andra låtarna.   

 

6.3.2.2. Intresse 

Här fick Our Best Chance to Move on och Infected Bones högsta poäng. Båda låtarna 

leker mycket med rytmiseringar i sångmelodin och skapar mycket intresse på grund av 

det. Our Best Chance to Move on har en versmelodi som är varierad i fraseringarna och 

med ett plockkomp som också håller intresset uppe i verserna. I refrängen spelas ackord 

lägre ner i register medan sångmelodin går upp i falsett31 vilket kontrasterar bra och 

skapar ytterligare intresse. Infected Bones får högsta betyg främst på grund av rytmerna 

som används i både ackord och melodi. Låten har en väldigt rörande versmelodi som 

                                                
30 Carlsson, Emil., Alone  
31 Carlsson, Emil., Our Best Chance to Move on. 



  
 

19 

håller kvar intresset. Det bryts av med ett ”ooh” mellan verserna refrängerna32 som är 

mer flytande. Efter det kommer refrängen med en sångemlodi som också har spännande 

rytmiseringar, men som skiljer sig från verserna även fast båda delarna är ganska snabba 

rytmiskt.  

 

6.3.2.3. Personlig helhetsbedömning 

Här fick mina tre kvantitetslåtar en fyra i betyg, och kvalitetslåten fick en femma i 

betyg. Alone fick ett högt betyg för att jag fastnade mycket för texten och simpelheten i 

låten och City Dreams fick samma betyg för att jag gillar harmoniken. De färgade 

ackorden som tyder på ovisshet, vilket är vad låten handlar om, fastnade jag för. 

Infected Bones fick en femma för att jag tycker att alla aspekter i låten håller hög 

kvalitet. En text som ger mycket information, ackord som är simpla, men som sätter en 

känsla och melodierna i sången som fäster sig utmärkt till orden i texten. Det är ett 

naturligt flyt i denna låt som tilltalar mig.  

 

6.3.3. Sammanfattning av period tre 

Detta är den enda perioden som kvalitetslåten är själv med att ha högst betyg i personlig 

helhetsbedömning och det är även den låt som fått mest fullpoängare än alla andra låtar. 

Det har lönat sig att lägga ner mer tid på denna låt och det har att göra med att första 

idén för låten kändes bra. Jag lade ner mest tid på att få fram en bra låttext, vilket jag 

inte riktigt lyckades med gällande mina kvantitetslåtar under period tre.  

 

6.4. Övergripande sammanfattning av låtresultaten 

Det var en av de tre kvalitetslåtarna, Infected Bones, som jag blev riktigt nöjd med. Det 

var den och två kvantitetslåtar; Italy och Pillow som fick en femma i betyg på den 

personliga helhetsbedömningen. Enligt betygen som gavs så har majoriteten av låtarna 

ett tillfredställande resultat i samtliga punkter, vilket visar på att de två arbetsmetoderna 

jag använde mig av inte gav någon stor skillnad gällande resultat av låtarna.  

 

Om man tänker rent statistiskt till mängden av låtar så fick jag ut en riktigt bra låt av 

färre låtar när jag använde mig av kvalitetsmetoden, men däremot så lade jag ner 

mycket mer tid på de låtarna än vad jag gjorde på kvantitetslåtarna. Även fast inte 

                                                
32 Carlsson, Emil., Infected Bones.  
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många av kvantitetslåtarna blev perfekta så har många av dem fortfarande en tillräckligt 

hög kvalitet för att jag vill jobba vidare med dem. Det gör att kvantitetsmetoden 

fungerar bättre, med tanke på tiden jag lade ner.     
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7. Resultatdiskussion 

7.1. Skillnad på resultat beroende av arbetssätt 

Jag har märkt att jag har kunnat ta ut svängarna och komma ur min bekvämlighets-zon 

när jag har jobbat med kvalitetslåtarna. Jag tycker att de låter lite annorlunda jämfört 

mot kvantitetslåtarna. Jag tänker speciellt på You Taught Me How to Cry som sticker ut 

mycket från resterande låtar. Jag var inte bekväm med att skriva i tretakt och med den 

sorten av rytmiseringar, men eftersom att jag hade gott med tid på mig att skriva låten så 

antog jag utmaningen. Det gjorde åtminstone att variationen på låtarna ökade lite.  

 

Jag har märkt på mina kvalitetslåtar att jag ofta försökt ändra på vissa saker i texten så 

som nya versidéer, rim, att byta ut enstaka ord och även i musiken. Att flytta melodier, 

ändra på ackord, men sedan gått tillbaka till ursprungsidén väldigt ofta. Det har dock 

varit värt att testa då det ibland ändå har blivit bättre. Ett exempel på det är sista versen i 

låten Tired of. Från början så var en del av tredje versens text ” I’ve been winning on 

life since I was born, but lately everything’s gone wrong”, vilket är en ganska cool 

mening, men den passade inte riktigt in i sammanhanget då jag kände att det blev för 

starkt fokus på fel sak; att jag hade det jättebra förut. Nu är den texten istället ” 22 and 

I’m back to being childish. Lately everything’s gone wrong”33 vilket inte tar bort 

fokuset från vad låten handlar om på samma sätt.  

 

Jag har inte haft jättestor nytta av att bearbeta mina låtar. Om man ser till tiden jag lagt 

ner på den processen så har jag inte fått igen den tiden i resultat, men det är ändå skönt i 

efterhand att jag gjorde det för att jag tycker att det lyfte låten Tired of ganska mycket 

av att bara ändra om på en verstext. 

     

Det var ingen av mina tolv låtar som jag gav betyget fem för originalitet. Är det för att 

jag har hårda krav själv för just den punkten? Jag tycker nämligen att majoriteten av 

låtarna hade väldigt bra originalitet, men på något sätt räckte det inte fram till högsta 

poäng. Det underliga är att jag för närvarande bara kommer på en utomstående låt som 

jag skulle ge en femma för originalitet på och det är Big Black Car34 av Gregory Alan 

Isakov. Jag tycker det för att den har så många metaforer och inte en enda av dem har 

                                                
33 Se bilaga H 
34 Isakov (2009)  
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jag hört förut på det sättet. Några exempel på det är: ”Heartbreak, ya know, drives a big 

black car” och ”Hope was a letter I never could send. Love was a country we couldn't 

defend.”35. 

 

7.2. Skillnad på arbetsprocess 

Under mitt arbete så har jag märkt att det inte spelar någon roll hur lång tid det tar för 

mig att skriva låten. Det är så många andra faktorer som spelar in. Till exempel hur 

sinnesstämningen är medan jag skriver låten och hur inne jag är i låtskrivandet. Jag har 

märkt i efterhand att jag har väldigt svårt att se en låt jag skriver från andra ögon/öron 

under tiden som jag är i processen. Detta gör att jag inte märker vad jag ska förändra på 

låtarna förrän en tid senare när låtarna har hunnit lägga sig.  

 

Jag var ganska nöjd med de två första kvalitetslåtarna jag skrev, men nu när jag har 

betygsatt alla låtar och låtit dessa sjunka in så tycker jag inte att de har den kvaliteten 

som jag tyckte från början. Det hade varit skönt om jag kunde sett de två 

kvalitetslåtarna med de ögonen medan jag var i processen att bearbeta dem.  

 

Jag tror att jag är missnöjd med den första kvalitetslåten för att jag är ovan att skriva på 

det sättet och ville göra något speciellt för mycket medan jag skrev den. Det blir som att 

jag är nybörjare på att skriva låtar igen när jag skriver så. Det fungerar säkert bättre om 

jag gör det oftare. Det kanske inte är en slump att den sista (tredje) kvalitetslåten är en 

av de låtar jag blev mest nöjd över? Jag kanske hann förbättras på att skriva på det sättet 

under de två första kvalitetslåtarna? Hur som helst så tror jag fortfarande att slumpen är 

den som avgör om en låt blir bra eller inte. Inte hur mycket man försöker bearbeta en 

låt. Jag tycker att man märker ganska fort i låtskrivarprocessen om låten kommer bli bra 

eller inte. Iallafall för min del.  

 

Jag tror att den bästa metoden för mig att skriva låtar på är att skriva kvantitetslåtar och 

när jag får ut några som jag verkligen gillar så kan jag testa att bearbeta dem i efterhand. 

Det var så det kändes när jag skrev Infected Bones eftersom att den låten hade en 

förutsättning redan från början. Det var mer onödigt att göra så med You Taught Me 

How to Cry där jag inte kände att låten var tillräckligt bra från början. Det är svårt att 

bearbeta en idé som man själv inte är så fäst vid, så att den blir så bra som man vill att 
                                                
35 Isakov (2009), Lyrics  
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den ska bli. Det känns krystat och jag intalade mig att jag gillade de idéer jag hade för 

att jag visste att jag behövde göra klart den. I efterhand tycks jag höra att det låter 

krystat i resultatet av den låten. 

 

7.3. Metoddiskussion 

Jag var inte strukturerad vad gäller satta tider när jag genomförde mitt arbete. Jag hade 

tänkt att jag skulle vara det för att hålla mig konsekvent, men problematiken låg i att jag 

fortfarande ville göra kvantitetslåtarna så likt som jag brukar skriva låtar, vilket inte är 

under vissa tider på dygnet, utan när jag känner för det. Jag undrar om mina låtar hade 

sett annorlunda ut om jag gjorde arbetet mer strukturerat efter tider? Eftersom att jag 

inte höll mig till fasta tider så kan jag ha fått idéer under tillfällen då jag inte aktivt 

jobbade med låtarna vilket gör det svårt att säga precis hur länge jag jobbade på en låt. 

Jag försökte att inte tänka på låtarna medan jag inte jobbade med dem, men jag tror att 

jag gjorde det undermedvetet ändå.  

 

Det hade varit kul att se hur resultatet skiljt sig om någon annan gjort detta arbete och 

följt samma metod. Eftersom att jag är van med att skriva låtar snabbt så är det inte 

konstigt att jag blev nöjd med många av de låtarna och att de kvalitativa låtarna inte 

stack ut så mycket från mängden vad gäller kvalitet. Om någon som jobbar med 

låtskrivning på ett annorlunda sätt än mig hade gjort detta så hade nog resultatet sett 

väldigt annorlunda ut.   

 

7.4. Slutreflektion 

Jag är nöjd över mitt arbete och resultatet jag fick fram av det. Jag hade dock förväntat 

mig att få ut lite mer av det. Att jag tydligare hade sett vilken av arbetsprocesserna som 

skulle passa mig bäst och varför. På grund av en personlig situation som hände precis i 

början av mitt examensarbete färgades låtarna ganska starkt av det. Det kan ha bidragit 

till att jag gillar några låtar mer än andra och på ett sätt som jag kanske inte skulle gjort 

om jag inte haft personliga problem under processen.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Navigate 
[Verse 1] 
I’ve been waiting here for forever now 
Time has gone into hibernation and I 
I have grown tired of chasing the sunlight 
 
[Verse 2] 
Stuck with a night sky full of stars 
They are my only way to navigate 
Navigate back to us and what we were 
 
[Verse 3] 
These doorsteps I’m resting by 
are getting colder for every thought I have 
I don’t know if you’re home 
If the door’s all locked and you sleep alone 
I know, It don’t matter anymore 
 
[Interlude] 
 
[Verse 4] 
5 days have gone with no trace from the sun 
I’m cold as hell and fucked up 
You haven’t opened the door for so long 
Have you moved or do you just hate me too much? 
 
[Interlude] 
 
[Verse 5] 
Time to go on and live our lives by our own 
I’m getting up from these door steps and wave goodbye 
To a shadow, my past, the love of my life  
 
  



  
 

II 

Bilaga B: Italy 
[Verse 1] 
I guess there’s no such thing as growing old 
on a vineyard in Italy 
Last night we broke up and the hardest part is that 
I won’t call you and talk about it all 
 
[Verse 2] 
Man I just woke up and it’s getting dark 
No trace of you, so I don’t bother getting up 
I’m going back dreaming ’bout Italy 
 
[Interlude] 
 
[Verse 3] 
You’re not around and still you’re everything I see 
Delusional eyes are everything that’s left with me 
Now you’re somewhere in this world having fun with your new friends 
Do you think about me every now and then? 
 
[Verse 4] 
Remember when you said your feelings for me were gone? 
I guess there’s no such thing as growing old 
On a vineyard in Italy 
 
Together with you 
You and me 
Together with you 
You and me  
 
  



  
 

III 

Bilaga C: Isolated 
[Verse 1] 
I’m isolated 
The only thing I talk to are the birds  
When I’m going out 
I find myself at nowhere, every time 
 
[Chorus] 
In a tiny wooden house 
Away from everyone 
I live and die every night 
 
I’ve been trapped here for a while 
Since my heart forgot ’bout love 
Now I don’t know how to get out 
 
[Verse 2] 
Used up all my prayers 
They were my last chance to see you again 
Without you 
There’s no need for me to ever speak again 
 
[Chorus] 
In a tiny wooden house 
Away from everyone 
I live and die every night 
 
I’ve been trapped here for a while 
Since my heart forgot ’bout love 
Now I don’t know how to get out 
 
[Verse 3] 
I’m isolated 
You were my only connection to the world 
I got broken in half 
when you moved away and found a better man 
 
[Interlude] 
 
[Verse 4 / Outro] 
He really got you to stay 
I guess I don’t have what it takes 
I guess I was never enough for you 
So how could I be enough for me? 
I guess I’m outdated 
I’m Isolated 
 
  



  
 

IV 

Bilaga D: You Taught Me How to Cry 
[Verse 1] 
I’ve been loosing sleep all because of you 
Starving still I don’t eat 
It’s been on for weeks, on for weeks 
 
I believed my life was figured out for me 
Then you had to  
change yourself, changing everything 
 
[Chorus] 
You taught me how to cry 
with tears I didn’t have 
You taught me that trust was 
an illusion we made up 
illusion we made up 
 
You taught me how to cry 
 
[Verse 2] 
Our relationship started with you drunk 
You were all lost ’til we  
started making out, making out 
 
Everything we had ended like it started 
Drunk and lost 
You with a new lover  
 
[Chorus] 
You taught me how to cry 
with tears I didn’t have 
You taught me that trust was 
an illusion we made up 
illusion we made up 
 
You taught me how to cry 
 
[Jam] 
 
[Chorus] 
You taught me how to cry 
with tears I didn’t have 
You taught me that trust was 
an illusion we made up 
illusion we made up 
 



  
 

V 

You taught me how to cry 
 
  



  
 

VI 

Bilaga E: Pillow 
[Verse 1] 
I’m faced the other way 
With your arm around me as I pretend 
To fall asleep you fall into it 
 
Memories we created 
Thought we’d always share them with each other 
At this point I don’t know anymore 
A break don’t seem like the best cure 
 
[Chorus] 
As you sleep 
I’m here alone, trying to meet 
you in my dreams 
where everything’s still okay 
But I can’t 
I’m about to drown in my pillow 
I can’t 
I’m about to drown in my pillow 
 
[Verse 2] 
This night won’t fade away 
arms are no longer holding me and I shake 
I miss the heat you used to give to me 
 
Two am got stuck for ages 
Two million images in my mind in one hour 
where you cheat on me, laugh at my feelings 
where common goals hang in ropes from the ceiling 
 
[Chorus] 
As you sleep 
I’m here alone, trying to meet 
you in my dreams 
where everything’s still okay 
But I can’t 
I’m about to drown in my pillow 
I can’t 
I’m about to drown in my pillow 
 
  



  
 

VII 

Bilaga F: Shadow 
[Verse 1] 
Thanks for the company, shadow 
Looks like there’s just you and me now 
and mirrors mad of oak trees 
They are all entirely made of wood 
Don’t wanna see that it’s me I’m talking to 
 
[Chorus] 
I don’t wanna see who I’ve become 
because of you 
You’re a part of me, though you’re gone 
I don’t wanna see myself in the mirror 
 
[Verse 2] 
Light makes my friends appear, for now 
Too bad my inner lightbulb is burning out 
with my peers 
You left me with anxiety and a pitch black future 
Candles won’t shine and shadows die 
 
[Chorus] 
I don’t wanna see what I’ve become 
because of you 
You’re a part of me, though you’re gone 
I don’t wanna see myself in the mirror 
 
[Bridge] 
Ooh 
 
[Chorus] 
I don’t wanna see what I’ve become 
because of you 
You’re a part of me, though you’re gone 
I don’t wanna see myself in the mirror 
 
I don’t wanna see what I’ve become 
because of you 
You’re a part of me, though you’re gone 
I don’t wanna see myself in the mirror 
 
  



  
 

VIII 

Bilaga G: Problems 
[Verse 1] 
All of these problems 
kept on coming until now, now 
Last week we killed love 
A bullet through it’s head with your gun 
 
[Chorus] 
Without you I think that I’m free 
All of my feelings just left my body 
Surrounded by walls that are colorless 
Keep me away from everything 
Away from problems 
 
[Vers 2] 
I was always afraid of 
losing you until now, now 
Everything went so fast 
You were breaking me down, but now I’m fine 
 
[Chorus] 
Without you I think that I’m free 
All of my feelings just left my body 
Surrounded by walls that are colorless 
Keep me away from everything 
Away from problems 
 
[Interlude] 
 
[Chorus] 
Without you I think that I’m free 
All of my feelings just left my body 
Surrounded by walls that are colorless 
Keep me away from everything 
Away from problems 
 
[Bridge] 
Oh, I can’t lose you twice 
Oh, I’m on my way to fools paradise 
Oh, I guess our love was wrong 
Oh, we are of alone and our problems are gone 
 
 
  



  
 

IX 

Bilaga H: Tired of 
[Verse 1] 
Not been workin’ one day, all week 
My heart is heavy like a stone 
I need to clear my mind by being unseen 
I guess I’m better off alone 
 
[Chorus] 
I’m just so tired of all these setbacks 
even if they are quite small 
In a room full of holes I dig up the corpses 
All infected by my ambitions I had back when I.. 
 
[Verse 2] 
I was always happy, not hollow 
like I am right now 
Now I’m lost cause my goals I can’t follow 
They’re too big for me anyhow 
 
[Chorus] 
I’m just so tired of all these setbacks 
even if they are quite small 
In a room full of holes I dig up the corpses 
All infected by my ambitions I had back 
 
[Post-Chorus] 
When I was not tired of, tired of 
When I was not tired of being tired and all wronged 
 
[Verse 3] 
I don’t know how I can fix this 
I don’t know where I belong 
22 and I’m back to being childish 
Lately everything’s gone wrong 
 
[Chorus] 
I’m just so tired of all these setbacks 
even if they are quite small 
In a room full of holes I dig up the corpses 
All infected by my ambitions I had back 
 
[Post-Chorus] 
When I was not tired of, tired of 
When I was not tired of being tired and all wronged 
When I was not tired of, tired of 
When I was not tired of being tired and all wronged 
Tired and all wronged 
 
 



  
 

X 

Bilaga I: Our Best Chance to Move on 
[Verse 1] 
I put my fears over you 
Didn’t know what else to do 
I’d never let you say a word 
All my thoughts spoke up too soon 
 
[Chorus] 
Oh, I know I’m wrong 
I’m protecting you by telling you to go 
Oh, I know I’m wrong 
Hurting you is our best chance to move on 
 
[Verse 2] 
Told you lies that would make you safe 
safe from me 
You should know that I feel like hell 
But really I just want you well 
 
[Chorus] 
Oh, I know I’m wrong 
I’m protecting you by telling you to go 
Oh, I know I’m wrong 
Hurting you is our best chance to move on 
 
[Interlude] 
 
[Chorus] 
Oh, I know I’m wrong 
I’m protecting you by telling you to go 
Oh, I know I’m wrong 
Hurting you is our best chance to move on 
 
Oh, I know I’m wrong 
I’m protecting you by telling you to go 
Oh, I know I’m wrong 
Hurting you is our best chance to move on 
 
 
  



  
 

XI 

Bilaga J: City Dreams 
[Verse 1] 
I'm a lost boy 
Moving to the city 
Trying to make it out 
Do I have to stand beside giants 
to be one myself? 
 
[Pre-Chorus] 
Ooh 
 
[Verse 2] 
Time moves so fast 
Always in a hurry 
Afraid it won’t last 
Trying to fulfill dreams 
with one lifetime is not enough 
 
[Pre-Chorus] 
Ooh 
 
[Chorus] 
I’ve got so much to do 
the bar’s set higher now 
I’ve got nothing from you, so 
City dreams, please come true 
 
[Verse 3] 
I'm a lost boy 
Moving to the city 
Trying to make it out 
Do I have to stand beside giants 
to be one myself? 
 
[Pre-Chorus] 
Ooh 
 
 
  



  
 

XII 

Bilaga K: Alone 
[Verse 1] 
I’m not the one 
I thought I was before 
Before 
 
An aching heart  
makes it hard to start over again 
and not question everything 
 
[Chorus 1] 
Do you know how I get home? 
I can tell you that I don’t 
My keys are lost along with my phone 
 
 Do I know how I get home? 
I really don’t ’cause I’m always drunk,  
lost and alone 
 
[Verse 2] 
You’re not the one 
I thought you were before 
Before 
 
You broke my heart 
and made me start over again 
questioning everything 
 
[Chorus 2] 
I think I know how you get home 
With a smile on your lips 
you reach for your keys, talking on your phone 
 
I think I know how you get home 
You just open the door to your new love 
Never lost or alone 
 
 
  



  
 

XIII 

Bilaga L: Infected Bones 
[Verse 1] 
When a girl breaks your heart 
and you know that you’ve got to start over again 
With no confidence  
you go out trying to find your new soulmate 
 
But all the girls that you find 
they are nothing like the one you had 
She was perfect I can tell 
until she made your life a living hell 
 
[Chorus] 
How can you ever move on  
when you know that love has 
infected every bone 
in your body 
 
How can you even move and 
dance at all those parties 
with infected bones in your body 
 
Ooh 
 
[Verse 2] 
You have a Netflix account 
and movie characters surround you in your mind 
Reality checks  
don’t exists anymore and haven’t in a long time 
 
All your blinds are rolled down 
as you pretend to be fine, but darkness is your only friend 
She was perfect I can tell 
that’s why you think of her and hate your life 
 
[Chorus] x2   
How can you ever move on  
when you know that love has 
infected every bone 
in your body 
 
How can you even move and 
dance at all those parties 
with infected bones in your body 
 
Ooh 
 


