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Abstrakt 
Det här arbetet har handlat om att skriva fem låtar med låttexter på fem veckor och att 

samtidigt kontinuerligt öva på att använda textförfattarverktyget Object writing. Jag 

ville ta reda på hur jag kunde få mig själv att börja skriva låtar som handlar om mitt liv 

och mina känslor för att på så sätt bli mer personlig i mitt uttryck. Låtarna är skrivna på 

engelska. Undersökningen har resulterat i fem inspelade låtar med text melodi och 

grundläggande ackompanjemang på gitarr. Jag kom fram till att Object writing hjälpte 

mig att vara mer närvarande i mitt skrivande generellt och att detta i sin tur gjorde att 

alla låtar jag skrev hade en tydlig koppling till mig och mitt liv. 
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1. Inledning 

Jag älskar låttexter. Nästan mer än jag älskar musik. Mina första minnen från musik är 

alla kopplade till berättelserna bakom orden i sångerna. Vad gjorde egentligen mors lilla 

Olle i skogen? Varför var jag så lik Klas Klättermus och vad var det egentligen som gav 

Bumbibärssaften den där magiska kraften?  

Den där magiska kraften följde mig i mitt unga liv och när jag blev äldre hittade jag den 

igen och igen hos artister som Paul Simon, Bob Dylan, The Beatles, Natasha 

Bedingfield och Garth Brooks med flera. Låtar med välskrivna texter kom att fylla mitt 

liv långt innan jag själv började skriva texter och låtar.  

Det var i sena tonåren jag började skriva låtar. Musikaliskt var de ofta enkla och 

intuitiva kompositioner, men texterna hade flera lager och en tydlig textutveckling. Det 

var återigen den magiska kraften i låttexterna som drev mitt låtskrivande. Friheten att få 

berätta historier på mitt sätt.  

2. Bakgrund 

Här på Linnéuniversitetet har jag fördjupat mig ännu mer inom låtskrivande och jag har 

inhämtat fler verktyg som hjälpt mig att bli mer exakt i min kommunikation och mer 

effektiv i mitt skrivande. Allt detta har varit positivt.  

Jag har dock insett under utbildningen att jag i mina låtar skrivit berättelser som nästan 

uteslutande handlar om allt annat än mig och mitt liv. Jag har gömt mig på utsidan av 

låtskrivandet och inte vågat koppla in mig själv i det och jag har insett att det är något 

jag gör även i mitt övriga liv. Jag har känt och känner en frustration kring min oförmåga 

att berätta om min egen upplevelse och om vad jag känner. Mina låtar har istället 

handlat om bacon, uteliggare, immigration, rymdresor, droger, vackra vattendrag och 

apor i bilar. Jag tycker fortfarande att det är jättekul att skriva sådana texter men jag 

börjar inse att det ibland styr mig bort från en viss mänsklig del i mig, som jag nu vill 
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utforska djupare. Jag söker en mer genuin kontakt till mig själv men även en önskan att 

låta andra människor lära känna mig via mina texter. 

3. Syfte 

Att undersöka hur jag kan bli mer personlig i mitt låtskrivande genom att skriva fem 

låtar under fem veckor då jag dagligen övar på att använda textförfattarverktyget Object 

writing. 

3.1 Viktiga begrepp 

Object writing  

Object writing är en tidsbegränsad flödesskrivning där man beskriver ett fysiskt föremål 

utifrån de sju sinnena. De fem sinnen vi är mest vana vid att använda är syn,  hörsel, 

smak, känsel och doft men det finns två till, nämligen det organiska, som är kopplat till 

de känsloförnimmelser som finns inne i kroppen, och det kinestetiska,  som är kopplat 

till kroppens rörelser i rummet. Exempel på dessa är hjärtslag eller hur det rycker i 

magen när ett plan plötsligt sjunker i en luftgrop.  Object writing är enligt Pattison den 1

bästa tekniken för att nå ett eget unikt uttryck och att hitta den egna rösten. 

Object  writing utvecklas  på  djupet  av  Pattison i  boken Writing better  lyrics  av  Pat 

Pattison  men  har  också  utvecklats  vidare  av  Andrea  Stolpe  i  boken  Popular  Lyric 

writing och kallas då Destination writing.  2

Toggling 

I Popular lyric writing, nämner Stolpe även begreppet Toggling.  Toggling handlar i 3

grunden om hur vi växlar mellan olika typer av textrader i en låtsektion. Enligt Stolpe 

kan en textrad antingen berätta om det som händer inne i en person eller så kan den 

berätta om världen runt personen. Den första typen kallar Stolpe för Intern och den 

 Pattison, Pat. (2009): Writing better lyrics1

 Stolpe, Andrea. (2007). Popular lyric writing2

 Stolpe, Andrea. (2007): 613
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andra för Extern. Precis som att en låtsektion har ett rimschema där olika rader rimmar 

med varandra så har en låtsektion enligt Stolpe även ett schema för hur externa och 

interna textrader placeras gentemot varandra. Hon kallar detta för ett Togglingsschema.  4

Då Object writing fokuserar på att skriva om konkreta föremål på ett konkret sätt, 

kommer stora delar av texten vi hämtar därifrån vara av extern karaktär. Vi behöver då 

komplettera det externa i vår Object writing med interna fraser som beskriver tankar och 

känslor för att balansera våra låtsektioner, som annars lätt kan bli för tunga om de bara 

innehåller konkreta detaljer utan sammanhang. 

3.2  Uppsatser om Object writing 

Christian Holmlund, I verktygens värld. (2015)  5

Holmlund gör i sin kandidatuppsats en jämförande studie av textförfattarverktyg där 

Object writing är ett av verktygen. Han skriver Object Writing under 10 minuter under 

flera tillfällen i låtskrivarprocessen. Han drar slutsatsen att det tidsbegränsade 

skrivandet med Object writing som grund hjälper till att blåsa nytt liv i en process som 

stannat upp. Vidare betonas att tidsbegränsningen gjorde skrivandet mer effektivt och att 

brådskan gör att meningar som annars inte skulle uppstått får ta form. Holmlund belyser 

att Object writing var det verktyg som hjälpte honom mest i inspirationsfasen av 

skrivandet. 

Kristoffer Johnsson, Flow och writers block. (2016)  6

Johnsson reflekterar i sin kandidatuppsats kring relationen mellan Object writing och 

mindfulness. Han poängterar att det viktiga är inte vad du egentligen tänker när du 

skriver utan att du faktiskt är närvarande i processen och medvetet lyssnar på tankarna 

och associationerna som uppstår. 

 Stolpe, Andrea. (2007): 614

 Holmlund, Christian. (2015). I verktygens värld: 5

 Johnsson, Kristoffer. (2016). Flow och writers block: 6
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3.3  Internet 

Nicholas Tozier: http://nicholastozier.com 
Nicholas Tozier diskuterar Object writing på sin hemsida och lägger stort fokus på 

värdet av att skriva Object writing om föremål som har universella associationer 

kopplade till sig.  Han nämner till exempel föremålet glasögon, där universella 7

associationer kan vara kunskap och visdom, medan personliga associationer kan vara en 

farfar eller farmor. Sådana objekt kan enligt Tozier vara mer effektiva för att snabbt hitta 

låttextens tema. Toziers låttexter finns med som exempel i bland annat Songwriting 

without Boundaries av Pat Pattison (2011) och Tozier arbetar i nära samarbete med 

hemsidorna www.guitar-muse.com och http://www.songfacts.com/ som skribent. 

4. Metod 

4.1 Daglig Object writing 

Mina dagliga skrivövningar kommer pågå i fem veckor. Varje dag kommer att börja 

med att jag först skriver Object writing i tio minuter om ett slumpmässigt utvalt 

föremål. Efter det kommer jag att skriva i  fem minuter om ett nytt föremål och slutligen 

skriver jag om ett ytterligare föremål i en och en halv minut. Tidsramarna är tagna från 

Pattisons bok Songwriting Without Boundaries och jag använder en timer för att veta 

när jag ska sluta.  När jag skrivit i tio, fem resp. en och en halv minut kommer jag att ta 8

en paus och sedan repetera hela processen två gånger till. Sammantaget kommer jag då 

att skriva 49,5 minuter Object writing per dag.  

4.2 Fem låtar 

Jag kommer under de fem veckorna att skriva fem låtar med text, melodi och ackord. 

Jag kommer inte ha någon bestämd metod för hur jag skriver låtarna utan kommer ge 

mig själv friheten att skriva text helt fritt i stunden, men även att gå tillbaka till det 

 https://nicholastozier.com/how-to-choose-big-juicy-object-writing-keywords/ 2018/03/02 7

17:29

 Pattison, Pat. (2011)8
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textstoff jag skapat i min Object writing för att söka inspiration. Under hela processen 

kommer jag även föra en loggbok, där jag antecknar reflektioner som jag gör under 

processen. Jag kommer slutligen att spela in de fem låtarna med gitarr och sång och 

lämna in minst 12 minuter klingande material. 

4.3 Avgränsningar 

Jag kommer endast skriva Object writing och låttexter på engelska. Jag kommer inte att 

analysera musiken i den här studien utan fokusera på texten, dess innehåll och 

utformning. Jag kommer begränsa mig till att skriva texter inom country, pop, folk och 

amerikana, då det är den typen av texter jag oftast skrivit tidigare.  

5. Genomförande 

5.1 Object writing 

Tiominutersperioderna  

Till en början var tiominutersperioderna omöjligt långa och så fort jag fick slut på idéer i 

skrivandet började jag tänka på hur lång tid det var kvar. Jag tappade ofta fokus och 

kunde ibland omedvetet sluta skriva helt och börja titta ut genom fönstret. När jag 

upptäckte att jag tappat fokus började jag döma mig själv och min brist på disciplin.  

Efter cirka fem minuter började jag dock upptäcka att mitt skrivande antog en ny 

karaktär av frihet och frenesi. Jag visste att jag var tvungen att få ner min text innan 

klockan stoppade mig och efter den första nedgången i fokus kom ofta en period av 

inspirerat skrivande. Detta märks tydligt i Object writing-materialet till låten ”Deep 

waters”, där jag hämtat text till låten från början och slutet av min Object writing-period.  

Femminutersperioderna 

Femminutersperioderna upplevde jag som mycket bekväma och korta, då jag 

genomförde dem efter perioderna på tio minuter. Det fanns att starkare driv och en 

lätthet i mitt skrivande redan från första dagen och jag upplevde ingen större förändring 

i min Object writing under dessa perioder.  
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En och en halvminutsperioderna 

Att bli tvingad att skriva på en och en halv minut var till en början början väldigt svårt 

och det kändes som en hopplös uppgift. Under flera veckor kom det ut klyschiga rader 

och mitt bildspråk kändes oinspirerat. Jag upplevde dock en stor förändring över tiden 

och efter två veckor började jag komma in i ett flöde nästan direkt och jag skrev snabbt 

för att hinna få ner den flodvåg av information som vällde fram. Det kändes som att den 

korta tidsbegränsningen verkligen hjälpte mig att sluta döma vad jag skrev.  

Låt 1: ”Show me you” 

Inget av texten i ”Show me you” är från min Object writing. Under den första veckan i 

processen gick jag med i en grupp på Facebook där låtskrivare ger varandra ord att 

skriva låtar om. Den dagens ord var ”narcissism”.  

Alla i gruppen hade skrivit låtar om människor som betett sig narcissistiskt och jag 

försökte till en början göra samma sak genom att beskriva en gammal kärleksrelation. 

Det slog mig ganska fort att det var ganska så självupptaget att skriva en låt om hur 

självupptagna alla andra är så jag stannade upp i låtskrivandet några minuter. Det slog 

mig då att det enda jag egentligen ville veta var vilka de andra i gruppen egentligen är. 

Jag ville inte höra på deras trötta historier om gamla älskare och föräldrar utan jag ville 

se riktiga människor. 

Texten och musiken flödade sedan fritt i ungefär trettio minuter och sen var låten 

färdigskriven utan att jag gjort någon Object writing kopplat till låten eller låtens tema. 

Låt 2: ”When you know you know” 

Precis som med ”Show me you” kom ”When you know you know” till helt frikopplat 

från min tidigare Object writing. Jag satt med min gitarr och spelade och lät låten 

komma ut. Det som kom ut var en poplåt som låter lite olikt det jag brukar göra. 

Skapandet flödade fritt och naturligt hela vägen genom låtskrivandet. Jag gick tillbaka 
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dagen efter för att redigera texten men jag märkte fort att jag egentligen inte tillförde 

något till låten så jag lät den vara precis som i originalversionen. 

Låt 3: ”It’s you” 

Texten till ”It’s you” kom ifrån en Object writing och den enda raden jag behöll var ”I’d 

pay my whole life for a slice of you” som blev en rad i sticket på låten. Låten blev en 

kärleksballad om en person jag träffat nyligen. Låttexten var färdigt på ungefär 20 

minuter.  

Låt 4: ”Half a man” 

Texten till ”Half a man” har sitt ursprung i en av mina en och halv minutsperioder. Jag 

skrev Object writing utifrån metaforen smooth autumn som betyder jämn/mjuk/len höst. 

Detta är vad jag skrev: 

”Smooth autumn”: 

The bustling summer fishing village was a hangover beach littered with houses, waiting 

for a smooth autumn. Summer music fading in the east, the last of the bright sunsets just 
spilled over the ocean. the silence of an empty beach where young men trod around the 
dirty dance floor of tourists to prepare her deck for a smooth autumn, bottles and 
cigarettes scraped into piles. 

Från det fetmarkerade i texten associerade jag fritt till överbefolkade stränder som fylls 

med skräp varje sommar men som lämnas ensamma när den mjuka hösten driver in. Jag 

fick då idén att skriva om en person som blivit lämnad och går omkring och plockar upp 

skräpet efter en trasig relation. Ordet ”hangover” (baksmälla) och verbet ”spill” gjorde 

att jag även ville koppla in alkohol på något sätt. Jag skrev ett första utkast under 

förmiddagen och färdigställde låten under 30 minuter på kvällen. Uttrycket ”hangover 

beach” blev den första bilden jag nämner i låten och den sätter tonen för låten, både vad 

gäller strand och alkohol. 
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Först skrev jag första versen om en person som gick längs en strand och plockade upp 

skräp. Texten handlade om hur han sakta sjunker ner i sanden och om hur hans röst 

dränktes i vattnet. Efter det skrev jag vers två och mycket av texten från vers ett kunde 

jag använda igen för att beskriva en person som genomgår en separation men istället tar 

sin tillflykt i alkohol för att dämpa smärtan. Jag använde mig av repetition i texten för att 

förstärka känslan av hur personen i texten ältar den gamla relationen. I sticket ville jag 

sedan använda ännu mer repetition så jag skrev raden ”water me down till I barely feel” 

där uttrycket water down i det här fallet betyder att spä ut ut något. Slutligen skrev jag 

vers tre och återgick här till stranden som metafor där personen i fråga ”kastar macka”. 

Stenarna han kastar sjunker sedan ner i vattnet precis som personen i låten och förstärker 

känslan av att inte lyckas ta sig upp igen.  

Låt 5: ”Deep waters” 

Texten till ”Deep waters” kom ifrån en Object writing om en farkost som tar mig bort 

från mitt nuvarande liv. 

”The Vessel”: 

Tiny, round, metal wheels two pairs, squeezing with joy as we scream down the hills of my 
imagination, trees bend as we pass, the blue, purple wooden roadster flashes me past 

insecurities and drunk memories, angels calling my name from deep waters but I kiss 
their names and beg adios as birds race my name to bo written across moonlight skies. 
I scream my laughter of acceptance into the onslaught of a wet and warm wind, bond hair 
billowing, a sal in the wind, pushing, creaking me forward into nothing but bubbles and a 

blast of of a future, slowly past a pizza-shop, echo of childhood, taking me away from the 
nightmare of the present, strings rapped around my throat, tap my feet on the surface of ice 
as the January sun glints in her late night bed, I kiss her goodnight and light a candle in my 

hand, I rest, finally listening fora quite t emotion of truth. Nothing but joy and lemon on 
my lips… 

Ur texten ovan tog jag ut det i fet stil som startpunkt för mitt textskrivande. 

angels calling my name from deep waters  

but I kiss their names and beg adios  

as birds race my name to bo written across moonlight skies. 
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with nothing but joy and lemon on your lips, 

För att utveckla min Object writing till en större historia sökte jag efter orden ”deep 

water” på google och fann ett engelskt fartyg från 1800-talet som hette Challenger. 

Därifrån fick jag iden om att skriva om en person som på något sätt söker efter nya 

utmaningar. Jag ville ha en titel som kändes storslagen och kom fram till ”Queen of the 

seas” då engelska flottans skepp ofta heter H.M.S. där H.M. står för Her/His Majesty. 

Jag började därefter planera låtens upplägg med verser och refränger och gjorde en 

tankekarta över vad jag ville säga. Jag märkte fort att det kändes krystat och skrev 

istället ett snabbt utkast direkt från det som kom ut ifrån min Object writing. 

Första utkastet: 

Vers 1 

Birds race my name  

to be written across moonlit skies 

Called out by angels 

from deep waters 

Br 

Nothing but joy 

and lemon on my lips 

Brown and emerald arms 

reaching into infinite space 

Refr 

Queen of the seas 

Queen of the seas 

Just letting go, just letting be 

Utifrån detta material skrev jag text till ytterligare en vers och en till brygga samt ett 

stick. Första utkastet av låten blev en version där refrängens ord ”Queen of the seas” och 
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”just letting go, just letting be” fick summera låten och refrängens ord blev ett 

återkommande tema som förklarade låtens budskap. Här släppte jag låten och tog paus 

för dagen. Jag kom tillbaka till den dagen efter och märkte att något inte stämde med 

texten. Jag hade gett väldigt mycket fokus åt fartyget i min idé, att själva fartyget var det 

jag berättade om. När jag återkopplade till min Object writing var det tydligt att jag där 

skrivit om djupa vatten och om att bli kallad till något av änglar. Det var då jag märkte 

att det överflödiga i låten var titeln ”Queen of the seas”. Den tillförde inte något i 

berättelsen och saktade ner låtens flöde. Jag testade då att skriva om refrängen flera 

gånger, men jag kom inte på något som passade till verserna som jag fått fram i min 

Object writing. Det var först när jag testade att byta låtform från Vers-Refräng till en 

AABA- form som jag hittade rätt. När jag kunde ta bort min svaga refräng och istället 

behålla 2 starka verser och en stark brygga, kunde jag fokusera på att skriva en 

avslutande vers för att runda av låten. Det sista jag gjorde var att ändra några verb i 

texten.  

6. Diskussion  

En sak som bekräftats under undersökningens gång är hur viktigt det är att vara 

närvarande i tanken när man skriver Object writing, precis som Johnsson nämner i 

”Flow och writer’s block”.  Jag har sett tydliga kopplingar mellan min närvaro i 9

skrivandet och kvaliteten på texten. En sak som kan ha påverkat hur närvarande jag har 

varit kan vara miljön jag vistats i. Jag skrev nästan uteslutande från mitt skrivbord 

hemma i vardagsrummet. Det var en trygg miljö utan några andra personer närvarande. 

Det faktum att jag även stängde av all form av kommunikation under min Object writing 

tog bort ytterligare distraktionsmoment. Jag stängde av min telefon och min 

internetuppkoppling varje gång. Vidare skrev jag oftast Object writing tidigt på 

morgonen för att på så sätt ge mig själv så lite tid som möjligt att tänka innan jag 

började skriva. Ju mindre tid jag hade att fundera på skrivandet innan jag började desto 

snabbare upplevde jag att jag kunde gå ner på djupet i mitt skrivande.  

Johnsson, Kristoffer. (2016): 229
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Jag har gjort ytterligare observationer kring Object writing och om hur det har fungerat 

för mig. Det som stärkt mitt självförtroende som låtskrivare mest är att jag nu vet att jag 

inte behöver känna mig inspirerad för att börja skriva. Jag har haft dåliga dagar där 

ingenting känts bra innan jag satt mig ner, men så fort jag börjat skriva så har de bästa 

raderna under hela processen kommit fram. Jag känner en tillit till min egen förmåga att 

uttrycka mig i text på ett sätt som jag inte gjorde förut och även om jag tidigare nämnt 

att miljön kan påverka min förmåga att fokusera så upplever jag att jag utan problem kan 

stänga av yttre distraktionsmoment när jag väl börjat fokusera på mitt skrivande. 

Två idéer som jag reflekterat mycket över är dels att jag kan planera min Object 

writing , dels att jag kan vara fri att lämna det valda objektet. Några av mina bästa 

textrader har kommit från när jag begränsat mig till ett ämne och inte lämnat det men jag 

har också skrivit minst lika bra rader när jag låtit hjärnan löpa fritt och byta ämne och 

föremål som den vill. 

Användandet av metaforer har på många sätt förändrat mitt skrivande under den här 

processen. Jag tycker att det finns en vändpunkt i allt mitt skrivande av både låttexter 

och Object writing vid slutet av vecka tre, där jag började utforska metaforer i mina 

texter. I efterhand borde jag ha valt att skriva utifrån metaforer redan från dag ett i 

processen, då jag känner att de texterna har en annan nerv och identitet än det jag skrev 

under de första veckorna. En reflektion som kan dras här är ju att de första veckorna 

fungerade som ett slags uppvärmning inför mitt skrivande från metaforer och att jag utan 

uppvärmningen inte alls fått ut lika mycket av att skriva utifrån metaforer. 

I två av låtarna jag skrev till den här undersökningen använde jag mig inte av något av 

materialet som kom ur min Object writing och jag bestämde mig heller inte aktivt för att 

jag skulle skriva låtar som handlade om mig. Jag skrev istället automatiskt texter som 

hade koppling till mig och mitt liv utan att tänka efter. Jag tror att det är en följd av att 

jag nu lyssnar mer närvarande efter en djupare röst som vill komma ut och att jag 

faktiskt tar den på allvar och sätter ord på den när den gör sig hörd. Den lyssningen på 

min inre röst kan helt klart vara en följd av den Object writing jag gjort. 
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Det faktum att jag inte hade någon tydligt angiven metod för hur jag skulle skriva mina 

låttexter gjorde att jag skrev dem på olika sätt och att jag bara använde Object writing 

som grund i två av fem låtar, nämligen Låt 4 och Låt 5. Jag arbetade mer noggrant med 

arrangemang och melodi kring dessa texter när jag baserat texterna på min Object 

writing. Detta kan vara en naturlig följd av att jag spenderade längre tid vid 

textskrivandet och därför kände mig mer emotionellt engagerad i texterna, men jag ser 

ändå en koppling mellan hur mycket jag uppskattar en låttext och hur mycket jag är 

villig att arbeta med musiken till den. Kanske borde jag ha spenderat mer tid på Låt 1-3 

för att skapa texter som talat till mig lika starkt som Låt 4 och 5 för att på så sätt bli mer 

inspirerad att utveckla låtarna till sin fulla potential. 

Låt 1: ”Show me you” 

Låttexten i ”Show me you” är direkt kopplad till min egen upplevelse av att jag inte 

vågar visa upp alla delar av mig själv, att jag ofta onödigt censurerar mig själv i olika 

sammanhang. Den är även en kritik mot mig själv och andra på min utbildning som inte 

vågar eller vill visa upp sin musik och hur vi ofta gömmer oss bakom ursäkter om att 

musiken inte är färdig eller bra nog. Låten summeras tydligt i sista raden i sticket där jag 

sjunger ”you’re just babbling on” vid 01:51 på inspelningen.  

Låt 2: ”When you know you know” 

Det mänskliga medvetandet blev startpunkten i texten för "when you know you know". 

Låten i sig är en tydlig poplåt med avseende på melodi men texten går på djupet in i hur 

den mänskliga upplevelsen av världen skapas. De senaste åren har jag gjort en spirituell 

resa och förkovrat mig inom detta. Jag försöker i texten peka mot hur alla människor 

skapar sin egen bild av världen i sitt eget huvud och att 100 procent av vår upplevelse 

sker inom oss och inte ute i världen. Detta är inte något som är vanligt förekommande 

inom låttexter i popgenren men jag tycker det passar med ett djupt och allvarligt 

budskap till en låt med en mer lättsam melodi. 
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Låt 3: ”It’s you” 

”It’s you” är en av de få kärlekslåtar jag skrivit i mitt liv och handlar om en relation som 

växer i mitt liv just nu. Den är en väldigt tydlig och ärlig låt, där texten betyder precis 

det orden säger och där orden säger precis det jag känner. Den tydligaste raden, som jag 

också hämtade från min Object writing, är andra raden i sticket: ”I’d pay my whole life 

for a slice of you”. Den kom ifrån att jag beskrev en människa som en efterrätt. Jag har, 

tillsammans med personen jag sjunger till, ett intresse för efterrätter och den raden är 

tydligt kopplad till saker som hänt mellan oss. Det gör raden speciell för mig, men 

kanske inte för en neutral lyssnare. 

Låt 4: ”Half a man” 

Det var först efter jag skrivit låten som jag förstod att ”Half a man” egentligen handlade 

om en god vän till mig som precis avslutat en relation med sin fästmö veckan innan. Vi 

hade dagen före jag skrev låten varit ute och pratat på en bar och i efterhand kan jag 

tydligt se hur låten färgades av att jag såg honom lida av den process han gick igenom. 

En annan stark bild som förekommer i låten är ”I’m at the middle of my life and I’m still 

skipping stones”. Den raden tycker jag tydligt beskriver känslan av att fortfarande inte 

veta var man står, att man även efter att man fyllt 30 inte behöver ha alla svar på vad 

som ska komma härnäst. Här fick mitt liv och mina upplevelser verkligen komma in i 

mitt låtskrivande. 

Låt 5: ”Deep waters” 

Texten i ”Deep waters” är för mig en uppmaning om att leva livet fullt ut även i det 

okända. Det finns en melankoli i texten, där jag funderar tillbaka på slösad tid i sticket, 

men också en känsla av hopp i slutet på varje vers där livet kan levas lugnt och stilla 

även när vi lever på djupt vatten. Detta är något som bottnar i mig och som jag funderat 

mycket på. Det är en låttext som jag tror alla kan se sig själva i, men som samtidigt 

känns djupt personlig för mig.  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7.1 Konklusion 

Det faktum att jag gjort Object writing med olika tidsbegränsningar gör att jag nu kan 

dyka ännu snabbare ner till mitt egna och personliga uttryck. Det har hjälp mig att 

bibehålla flödet i mitt låtskrivande och så fort jag har behövt få fram nya rader har jag 

bara ställt klockan på en och en halv minut och skrivit en ny Object writing. Att stanna 

upp i låtskrivandet i en och i en halv minut känns mer överkomligt och naturligt än att 

stanna upp och skriva Object writing i tio minuter. 

Något som har utvecklats enormt under processen är min förmåga att skilja mellan 

externa och interna fraser enligt Stolpes definition.  Då nästan alla rader jag skrivit i 10

min Object writing har varit konkreta och externa så har jag konstant i fem veckor ställt 

mig själv frågan: Är det här konkret? Jag har då upptäckt att mina starkaste konkreta 

bilder från min Object writing fungerar väldigt bra som öppningsfraser i verser. Där 

placeras ett stort fokus i texten och en bra första rad har alltid varit något som lockar 

mig till lyssning och därför är det personligt viktigt för mig att den raden är personlig 

och stark.  

Den mängdträning jag fått i att skilja på externa och interna rader har också gjort att jag 

nu intuitivt placerar mina textrader på det sätt som passar låtens flöde bäst. Detta gör att 

jag kan behålla låtens centrala budskap i tanken och fokusera på detta mer än på 

togglingsschemat. 

En annan tanke som vuxit fram under processen är att jag inte behöver veta vad en 

textrad betyder i låtens sammanhang innan jag använder den i en låt. Det räcker med att 

jag tycker om den och att den känns bra. Texten från Object writing är ju till sin natur 

fristående och flödande och det gör att vissa fraser i startfasen av låtskrivandet kan 

upplevas som otydliga och som att de saknar sammanhang, vilket de helt klart gör just 

då. Jag har dock insett att detta är en styrka i mitt skapande: Att det finns en äkthet, en 

mänsklighet och sårbarhet i orden som kommer ut från Object writing som ibland kan 

vara skrämmande för mig. Jag har börjat förstå att det är när jag följer de orden som jag 

Stolpe, Andrea. (2007): 2110
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vågar skriva om människorna jag beundrar och älskar. När jag sedan blandar det som är 

äkta och mänskligt med fyndiga formuleringar och ordvitsar skapar det enligt mig en 

tydlig identitet som jag tidigare inte upplevt att jag haft och som gör att mina texter 

berör mig mer än tidigare.  

Det faktum att jag inte censurerar min Object writing och att jag låter det som är inuti 

mig komma ut gör att jag har en stor mängd genuint stoff att arbeta med och det faktum 

att jag vågar ta med texten från min object writing utan att ändra på den gör att mina 

låttexter genomgår färre filter från mig till lyssnaren. 

7.2 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att se fler studier kring Object writing, särskilt då inom Object 

writing utifrån metaforer. Det vore även spännande att se en längre studie än fem veckor 

för att se hur Object writing påverkar skrivande över månader och år. Min upplevelse är 

att jag bara skrapat på ytan av min förmåga att utveckla ett personligare uttryck och att 

tid är en viktig faktor i det här fallet. Vissa insikter måste få ta tid inom de kommer till 

ytan. Jag tror att en längre studie är något jag kommer göra själv utanför den 

akademiska världen men att det vore intressant att se en bredare studie kring ämnet och 

med andra typer av textförfattare än låtskrivare. Jag anser att studenter på 

Linnéuniversitetets Songwritingprogram och Musikproduktionsprogram vore perfekta 

personer att involvera i en sådan studie men att även studenter på kurserna i kreativt 

skrivande skulle kunna involveras för undersöka fler typer av textförfattare.  

!15



Referenser 

Holmlund, Christian. (2015). I verktygens värld, Kandidatuppsats Linnéuniversitet

Johnsson, Kristoffer. (2016). Flow och writers block, Kandidatuppsats Linnéuniversitet 

Pattison, Pat. (2009). Writing Better Lyrics. 2:a uppl. Ohio: Writer’s Digest Books

Pattison, Pat. (2011). Songwriting without boundaries. 1:a uppl. Ohio: Writer’s Digest 

Books 

Stolpe, Andrea. (2007). Popular lyric writing. 1:a uppl. Massachusetts: Berkley Press 

Elektroniska källor 

https://nicholastozier.com/how-to-choose-big-juicy-object-writing-keywords/ 

2018/03/02 17:29 

www.guitar-muse.com 

http://www.songfacts.com/ 

Ljudfiler 

Låt 1: ”Show me you” 
Låt 2: ”When you know you know” 
Låt 3: ”It’s you” 
Låt 4: ”Half a man” 
Låt 5: ”Deep waters”  

!16

https://nicholastozier.com/how-to-choose-big-juicy-object-writing-keywords/
http://www.guitar-muse.com
http://www.songfacts.com/


  

Bilagor 

Låt 1 ”Show me you” 
Let’g go digging through our past 
with shovels and egos 
who comes first who comes last 
Well hell knows 
If We’re so busy being humble 
We’re forgetting to be true  
Put down that shovel  
Show me you 

You’re not they boy who hurt you 
nor your story 
of how your father could desert you 
to your worries 
But you’re so busy being humble 
you’re forgetting to be true 
Break that bubble 
Show me you 

Cause I’m tired of the same old lies 
The covers you’re hiding behind 
I would pay you anything for one original song 
But you’re just babbling on 

It’s not the things you know 
that make you special 
It’s that you can become 
Your full potential 
But you’re so busy being humble 
you’re forgetting to be you 
Go past the trouble  
To what is true  
And Show me you 



  

Låt 2 ”When you know you know” 
How do I know if this will pass? 
is it gonna last? 
do I need to keep the magic flowing? 

Left alone to quiet down 
on the ground 
I can feel the power growing 

I’ve got nothing left to say 
But holy frickin’ ey’ 
  
Cause when you know you know 
and when you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you and me 
Cause when you know you know 
and when you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you and me 

It has all been said before 
the rich and the poor 
They are equally blessed but unknowing 

in the quiet of their minds 
beyond dollar signs 
there’s is golden ocean overflowing 

And I’ve got nothing left to prove 
Cause I’ve got nothing left but truth 

Cause when you know you know 
and when you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you and me 
Cause when you know you know 
and when you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you, but 

You’ve been traveling to stars 
To find out who you really are  
You need to go back to the start 

Cause when you know you know 
and when you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you and me 
Cause when you know you know 
and when  you see. you see 
the beauty that surrounds us 
is made by you and me  



  

Låt 3 ”It’s you” 
The way you hold your hair is free 
the way you walk across a floor 
The song you sing is one I never heard before 
with Fancy lines in funny chords 

It’s you  
It’s you  
you, you 

I spend my mornings catching sleep 
I write my songs at night alone 
I put your movements into half baked ones 
That I won’t ever show to no one 

You’re half a victory 
I’d pay my whole life for a slice of you 
But I’l stay a mystery 
Silently hoping I’ll get close to you, I’m Dying 
for an overdose of you 

It’s you  
It’s you  
it’s you 

solo  

It’s you  
It’s you  
you, you 



  

Låt 4 ”Half a man” 
I’m on a hangover beach 
as summer fades away 
I’m picking up trash with a stick 
as I call your name 
But my voice is drowning in the water 
and my feet are sinking in the sand 
I’m in a hole, Like half a man 

I’m at the bottom of this drink 
but on top of my game 
Picking up trash with a stick 
cause I’m so afraid 
Of that voice, that I’m drowning down in the water 
as my lips keep drinking from this can 
I’m in a hole Like half a man 

Liquid courage will rescue me 
Water me down till I barely feel 
When I’m dry I’m a mess you see 
When I’m dry I’m a mess you see 
Liquid courage will rescue me 

I’m at the middle of my life 
And I’m still skipping stones 
I'm Watching them bounce and then sink 
As the search goes on 
and the voice, I lost it by the water 
with a stick in my hand 
Cause I kept the hole, Like Half a man  



  

Låt 5 ”Deep waters” 
Birds race my name 
across moonlit skies 
I’m being Called out by angels 
of Deep waters 
She’s by the bay tonight 
Sails  all set alight 
So I´m a kiss the ground  
and travel light 

Nothing but joy 
can land on my lips 
I live my life on, the horizon 
of Deep waters 
No I could never be 
whats not inside of me 
so I’m a kiss the sky 
and travel free 

All those lives, locked away 
Hiding on the quayside, waiting on the day 
Suns will rise, and clouds will close 
with my fingers in the ocean 
I’ll be safe within the notion 
That I can travel slow 

Motionless feet 
Will stay on the ground 
They’re never called out by angels 
No never 
They wave and say goodbye 
As I circle on the tides 
but I’ll surface here  
from time to time 


