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Abstrakt 

Det här arbetet undersöker min process i låtskrivarteknikerna speedwriting, ghost song och co-

write. I den praktiska delen ingick att skriva en låt utifrån varje teknik samt att läsa och arbeta med 

övningar ur Pat Pattisons bok ”Writing better lyrics” (2009). Boken ligger även till grund för min 

rapport. I mitt arbete kom jag fram till att jag borde ha fokuserat på endast en låtskrivarteknik och 

skrivit tre låtar utifrån samma förutsättningar. Det hade gjort det enklare att se återkommande 

mönster i min process.  

Nyckelord  
Låtskrivning, textförfattande, ghost song, speedwriting, co-writing, sångtexter

Tack 

Stort tack till Alexej Viktorovitch, som var min kompanjon och producent i momentet co-write, för 

ett inspirerande samarbete och uppmaningar att testa hip hop. Han har även producerat resultatet av 

min speedwrite. Tack till Martin Johansson och Simon Strand, som bistod med välljudande akustisk 

gitarr på två av låtarna. Tack till min konstnärliga handledare Patrik Ahlm för hans alltid lika 

värdefulla och konstruktiva kritik på mina låttexter. Tack till Hans-Erik Holgersson och Eva 

Kjellander för vägledning då jag skrev min rapport. 
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1 Inledning och bakgrund 

När det blev dags för projektarbete tog jag tillfället i akt och utforskade mitt låtskrivande. Mina 

färdigheter i låtskrivning grundar sig i praktiskt arbete och jag kan ibland uppleva en brist på 

teoretisk kunskap i ämnet. Därför ägnade jag det här projektet åt att undersöka min 

låtskrivarprocess genom att skriva tre stycken låtar. Genom att arbeta praktiskt och utvärdera min 

process kontinuerligt under arbetets gång, hoppades jag kunna se hur teoretisk kunskap främjade 

mitt låtskrivande.  

1.1 Bakgrund 

Den första låten jag någonsin skrev heter ”Sucker for love” och den skrev jag på Växjö 

resecentrum. Ståendes i regnet, där jag väntade på ett försenat tåg, fick jag plötsligt en melodi i 

huvudet tillsammans med en liten bit text. Jag tyckte mig även kunna uppfatta ett par ackord. 

Resan hem tog tjugo minuter och inom den tiden hade jag skrivit en vers och en refräng.  

Idag är det fem år sedan jag skrev färdigt den låten och jag har lärt mig en hel del sedan dess. 

Men mitt sätt att skriva låttexter består. Melodi med en gnutta text och sedan är jag igång. Det 

här har medfört att jag sällan stannar upp för att reflektera över min process. De gånger jag har 

reflekterat har varit i samband med utbildning. Den återkoppling jag har fått under min 

utbildning har medfört en djupare förståelse för textskrivandet som hantverk. Jag hoppades att 

det här projektet skulle förbereda mig inför arbetet som låtskrivare. I arbetslivet finns ingen 

fakultet till hjälp utan jag måste besitta nog med kunskap inom ämnet för att ge återkoppling på 

mina egna verk. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka min låtskrivarprocess utifrån teknikerna speedwriting, 

co-writing och ghostsong. 
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2 Metod 

Det praktiska arbetet pågick under fem veckor från 26 januari till 1 mars. Resten av tiden 

användes till att reflektera över resultatet och sammanställa min rapport. Jag arbetade med boken 

Writing better lyrics skriven av Pat Pattison (2009) och tog hjälp av innehållet för att stödja mitt 

låtskrivande samt rapport. 

2.1 Litteratur 

I mitt projekt använder jag boken Writing better lyrics skriven av Pat Pattison (2009). Eftersom 

jag har arbetat med boken i en tidigare kurs är det min uppfattning att den innehåller handfasta 

tips och hjälpmedel för mitt projekt. Jag tycker att författaren fokuserar på text och ger en 

genomgång av det mesta inom ämnet. Därför kommer den att ligga till grund för de bitar i mitt 

arbete som handlar om låttexter. Boken introducerar ett antal verktyg och nedan följer en 

begreppslista som förklarar dessa. 

2.2 Speedwriting 

Jag använde tekniken speedwriting för att skriva den första låttexten till låten ”One last time”. 

Speedwriting finns inte omnämnd i Pattisons bok utan har varit ett delmoment i en tidigare kurs. 

Enligt en beskrivning från LNU:s kursplattform är speedwriting ”massproduktion av låtar och 

melodisk variation med snäva tidsramar” (https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?

id=2265). Tanken är att skriva hela verket inom en utsatt tid. Eftersom det finns en start- och en 

stopp-tid finns det inte rum för överdriven självkritik eller tvekan. Enligt låtskrivaren Gary Ewer 

är syftet att komma ifrån självkritik och fokusera på att ta fram en melodi (Ewer, 2013). Jag 

anser den vara en erkänd teknik inom låtskrivning och därav relevant för mitt arbete. 

2.3 Co-writing 

Jag skrev låttexten till ”Good grades” tillsammans med en klasskamrat med hjälp av en teknik 

som kallas co-writing. Det innebär att skriva ett verk tillsammans med en eller flera låtskrivare 
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och producenter. Pat Pattison skriver att en co-write bör vara en ”No-free zone”: istället för att 

säga nej, säger man ingenting eller föreslår en ny idé (Pattison, 2009, s 548). Det här skapar en 

kreativ och tillåtande miljö för skapandet. Jag valde att göra min co-write tillsammans med en 

klasskamrat som jag har samarbetat med tidigare. 

2.4 Ghost song 

För att skriva texten till den tredje låten ”Cloud nine” använde jag tekniken ghost song. Liksom 

speedwriting finns inte ghost song omnämnd i Pattisons bok utan den har varit ett delmoment i 

en tidigare kurs. Enligt beskrivning från LNU:s kursplattform (https://mymoodle.lnu.se/course/

view.php?id=2265) skriver man en ghost song med en annan låt som mall. Utifrån den mallen 

skriver man en egen originallåt med hänsyn till artist, genre, tempo, målgrupp och territorium. 

Territorium syftar på världsdel. Det första man gör i en ghost song är att analysera sitt original 

för att kunna återskapa låtens olika delar. 

2.5 Dokumentation 

Jag valde att föra loggbok under de fem veckor som den praktiska delen av arbetet fortgick. Jag 

försökte göra minst två inlägg i veckan, direkt efter en kreativ session. Med kreativ session 

menar jag till exempel en speedwrite eller arbete med litteratur. Syftet med loggboken var att 

dokumentera mina tankar kring varje verk. 

2.6 Inspelning 

Jag anser det vara svårt att bedöma en text utan tillhörande melodi. Utan tilltänkta fraseringar 

och rytmiseringar tycker jag att låttexten blir en dikt. Därför komponerade jag tillhörande 

melodier och spelade in de tre låtarna. Inspelning av sång på samtliga låtar gjordes i 

Linnéuniversitetets Studio C med en Neumann TLM 102 mikrofon  och en Universal Audio LA 1

Neumann TLM 102 är en stormembranskondensatormikrofon. 1
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610 kompressor och preamp . Sången spelades in i flera tagningar för att optimera resultatet och 2

få det att överensstämma med dagens standard inom populärmusik. Jag lyssnar mycket på 

populärmusik och är därför bekant med det ideal som råder inom genren. Enligt idealet är sången 

i korrekt tonhöjd. Den DAW  som användes var Logic Pro X. Jag och en klasskamrat 3

samarbetade vid inspelning och produktion av de två första låtarna. ”One last time” och ”Good 

grades”. Den tredje låten ”Cloud nine” spelade jag in och mixade på egen hand. Det är dock inte 

fokus på bearbetning av ljud i mitt arbete, då inspelningen endast var tänkt att leverera text och 

musik som en helhet.   

2.7 Begreppslista 

Verktyg är hjälpmedel för att underlätta låtskrivarprocessen. Alla förklaringar som följer nedan är 

verktyg som författaren nämner i boken. Eftersom jag har arbetat med verktygen i en tidigare 

kurs vet jag att de ger mig ett bra resultat. 

Boxar representerar rörelsen av en idé. Att skriva boxar är ett sätt att förbereda låtens handling 

och vändningar innan man börjar skriva texten. En serie av tre boxar kan representera nästan alla 

rörelser i en låt. Den första boxen presenterar temat, den andra boxen utvecklar temat och den 

tredje boxen ger en vändning i texten för att hålla den intressant. Varje box ska representera en 

del av låtens handling och ge nytt ljus åt refrängen varje gång den upprepas (Pattison, 2009, s 

114). 

Worksheet är ett specialiserat verktyg som producerar idéer och skräddarsyr dem för en text. Den 

innehåller en lista med viktiga idéer och en lista med rim för var och en (Pattison, 2009, s 75).  

I object writing beskriver man objekt utifrån alla sinnen i tio minuter utan paus. Man skriver fritt 

utan rytm eller rim (Pattison, 2009, s 23).  

Common meter baseras på antalet betonade stavelser i en textrad som bildar regelbundna, 

 En kompressor är inom ljudteknik ett verktyg för att ljudnivåmässigt trycka ihop en ljudsignal. 2

 Digital Audio Workstation (DAW) är en maskin för produktion och bearbetning av musik. 3
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rytmiska mönster (Pattison, 2009, s 278). 

Rimschema är mönstret av rim enligt en sorts schema där varje bokstav representerar ett rimord, 

det sista ordet på varje rad. Nedan syns ett exempel med rimschemat abab (Pattison, 2009, s 

358). 

Spotlighting använder common meter för att fokusera på en specifik strof. Genom att överraska 

med att förlänga eller förkorta antalet betonade stavelser i en textrad kan man rikta spotlights på 

en viktig strof (Pattison, 2009, s 287). 

Form syftar på uppställningen av låtens olika delar. Det finns olika delar beroende på vilken 

genre det gäller. Inom populärmusik brukar man använda vers, brygga, refräng och stick. Enligt 

Pattinson kan man optimera slagkraften i låtens budskap genom att välja rätt form för sitt ”paket” 

(Pattison, 2009, s 480). 

 

Amazing grace, how sweet the sound a

That saved a wretch like me b

I once was lost but, now am found a

Was blind, but now I see b
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3 Genomförande 

3.1 Speedwriting ”One last time” 

Min start och stopptid för speedwriting var 13.00-19.00. Under hela sessionen befann jag mig 

hemma med ett piano nära till hands. Jag inledde processen med att fastställa tonart. Tonarten 

Ass-dur lät bra då jag testade att sjunga en idé till vers. Med bra menar jag att min röst hamnar i 

ett läge där jag sjunger utan ansträngning. Jag upplever rösten som behaglig men ändå kraftfull. 

Sedan skrev jag låten utifrån den princip som speedwriting innebär. Det vill säga döm inte ut 

dina ideér för fort utan fokusera istället på att få ner låten på papper. När inspirationen tröt 

varierade jag mellan att sitta vid pianot, vid köksbordet och ute på balkongen. Jag fann att byta 

rum och positionering av kroppen hjälpte mig att behålla momentum i mitt skrivande. 

Jag valde att skriva utifrån olika tempus. Pattison beskriver hur man jobbar med tempus i 

verserna för att ge refrängen nytt liv vid varje upprepning (Pattison, 2009, s 96). Det bästa enligt 

Pattison är en neutral refräng. Neutral innebär att refrängens budskap inte påverkas av valet av 

tempus i verserna. Genom att kontrollera verben kontrollerar man tempus. Vidare beskriver 

Pattinson hur man kan göra en refräng neutral genom att till exempel: 

• Använda ing-formen av ett verb (losing, permitting)  

• Använda to-formen av verbet (infinitiv) och ta bort huvudverbet. Skriva to win istället för I 

love to win 

• Ta bort alla verb 

Med detta i åtanke skrev jag refrängen i presens och verserna i dåtid. Syftet med refrängen är att 

summera berättarens budskap i nutid och verserna är bakgrunden mot vilken refrängen speglas.  

Jag valde temat ”förlorad kärlek” vilket ledde mig till en jämförelse med tidvatten. Jag tycker att 

tidvatten kan gestalta ett förhållande som förändras långsamt och omärkligt över tid. Innan man 

vet ordet av har man glidit ifrån varandra. Men jag anser att en relation också kan röra sig som 

vatten vid ebb och flod. Kärleken finns där men drar sig undan för att sedan komma tillbaka med 
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full styrka. När jag avslutade min session kl 19.00 hade jag ett utkast med en fullständig version 

av låten. Under veckan gjorde jag små bearbetningar av texten men den slutgiltiga versionen 

liknade till stor del det första utkastet.  

3.2 Co-writing ”Good grades” 

Jag tog ansvaret för text och melodi och kunde forma innehållet på ett intuitivt sätt. Min co-

writer kunde i sin tur fokusera på att producera musiken. Vi befann oss i samma rum för att 

kunna föra en kontinuerlig dialog under skapandet och synkronisera ackord, text och melodi. 

Min upplevelse av co-writing var positiv då processen gick snabbt och inspirationen kom direkt.  

Vi började att skriva kl. 15.00 och var klara med ett utkast kl. 19.00. 

Sessionen startade med ett arrangemang som min co-writer tog fram i Ableton Live 9 . Jag 4

tyckte att arrangemanget var innovativt med en blandning av genrerna elektronisk dansmusik 

och hip hop. Ackordföljden innehöll ett ljudklipp från ett ljudbibliotek med en monoton 

kvinnoröst som sa ”A” med amerikanskt accent. I amerikanska skolor betygsätts eleverna enligt 

ett system med bokstäver där A är högst och F är underkänt. Det inspirerade mig till att skriva 

om en person i amerikansk sydstatsmiljö som hade hoppat av college. Det var underhållande att 

föreställa sig en fiktiv person som inte brydde sig om utbildning. Enligt min erfarenhet 

associeras den amerikanska södern med gospel. Det är en musikstil med sina rötter i blues och 

soul. Jag använde därför ett souligt melodispråk för att stötta textens tema. 

I ett tidigare samarbete har jag och min co-writer diskuterat möjligheten att göra ett parti med rap 

i en framtida låt. Därför strukturerade min co-writer upp ett antal takter i den andra versen som 

han tyckte passade en rap. Jag skrev en raptext som jag ansåg passa det partiet. Det var andra 

gången jag skrev en rap och jag saknar erfarenhet i hur man hittar och behåller ett flöde i en 

raptext. När jag säger flöde menar jag uppställning av rim och frasering av ord. Anna Nilsson 

skriver i sin kandidatuppsats Låter svensk musik bättre på engelska (2011) att det är vanligt med 

inrim i svensk hip hop (Nilsson, 2011, s 10). Inrim är rim eller halvrim mellan ord inuti en 

versrad. Det skapar en känsla av flöde och samhörighet i längre textrader.  

 

 Ableton Live 9 är en DAW.4
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För att skapa flöde i min text valde jag att arbeta med vokalljud och undersöka vilka inrim jag 

kunde använda. Enligt min begränsade erfarenhet av hip hop är en raptext uppbyggd av ett stort 

antal rim och därför anser jag det vara viktigt att undvika klichéer. Pattison skriver att klichéer är 

sövande för lyssnaren och att de flesta rimklichéer är perfekta rim (Pattison, 2009, s 106). Ju 

närmare ett perfekt rim man kommer desto stabilare blir känslan och ju längre ifrån perfekt rim 

desto mer instabilt känns det.  

Enligt Pattison bör man arbeta med familjerim, additiva rim, subtraktiva rim eller assonansrim 

för att skapa instabilitet (Pattison, 2009, s 111). Dessa rim är sällan klichéer och gör på så vis 

texten mindre förutsägbar. Jag använde detta för att kontrollera känslan av stabilitet kontra 

instabilitet i min raptext. I vissa stycken ville jag skapa flöde och då valde jag rim som skapade 

instabilitet. I andra stycken ville jag skapa känslan av sätta punkt inför ett nytt stycke och valde 

då ett mer perfekt rim. 

I ett tidigare arbete har jag noterat ett beteende hos mig själv då jag skriver text på ett intuitivt 

sätt. Jag gestikulerar och rör på kroppen i takt med musiken. Det kan vara allt från att nicka med 

huvudet till att markera en strof med en handrörelse. Det här beteendet verkar främja min 

kreativitet och ger oftast ett bättre resultat. Så var fallet i den här låten då jag satt och skrattade 

och diggade om vartannat när jag skrev texten. Kanske hjälper det mig att känna rytmer och 

motrytmer och anpassa mina melodier utefter dem. Det låter flummigt men det är verkligen sant. 

Jag vet att det är en bra låttext när jag inte kan sitta still. 

3.3 Ghost song Cloud nine 

Jag valde att skriva min ghost song utifrån Ellie Gouldings låt ”Love me like you do”. Enligt 

Wikipedia är den låten syntpop . Det som tilltalade mig var dynamiken i låtens arrangemang 5

samt hur texten är uppbyggd. Med uppbyggnad av text menar jag fraseringar av ord och 

rimschema. Jag tycker att alla delar av låten stöttar verkets kärlekstema på ett sätt som jag vill 

lära mig.  

 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Me_like_You_Do)5
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Först analyserade jag originalet för att se vilka delar jag ville behålla och vilka element som 

kunde bytas ut. Med hjälp av Pattisons verktyg upptäckte jag att det ligger spotlights på 

frasen”What are you waiting for” som upprepas sju gånger. Ett exempel på detta finns i bryggan 

till refrängen: 

Eftersom rimschemat a/a/b/b förbereder lyssnaren på en fjärde textrad med samma antal 

betoningar som den tredje blir strofen ”What are you waiting for” med tre betoningar en 

överraskning. Det skapar instabilitet och en känsla av att kastas in i refrängen.  

Min ghost song är uppbyggd enligt den här formen: 

Jag tycker att den här formen gör låtens refräng till ett efterlängtat crescendo istället för ett 

uttjatat mantra. Genom att introducera låtens refräng en oktav ned och utan brygga upplever jag 

en föraning av den andra, mer intensiva refrängen. Enligt en artikel publicerad i Göteborgsposten 

(Andersson, 2015) är antalet gånger man repeterar låtens titel avgörande för hur framgångsrik en 

låt blir. Jag tycker att den här låten tar fasta på det då refrängens titel repeteras inte mindre än 30 

gånger. 

Jag har analyserat verket utifrån min egen erfarenhet av populärmusik och kommit fram till 

nedan angivna specifikationer för min ghost song: 

Rim Betoningar

I’ll let you set the pace a 3

Cause I’m not thinking straight a 3

My head spinning around I can’t see clear no more b 6

What are you waiting for b 3

 Artist: Ellie Goulding
Genre/Sound/Stil: Syntpop 
Tempo: 96 bpm
 Målgrupp: 15 - 50 år
Territorium: USA, Europa, Västvärlden

Vers - vers - låg refräng - vers - vers - brygga - hög dubbelrefräng - stick -  hög dubbelrefräng
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Efter analys av originalet satte jag igång med det praktiska arbetet och började med att bygga ett 

worksheet. Där jag kom på låtens titel ”Cloud nine”. Jag associerar titeln med paradiset och 

spann därför vidare på referenser till himmelen. Eftersom originalet var i dur och handlade om 

lycklig kärlek fick jag idén att göra min egen låt i moll. Vilket osökt ledde mig till temat olycklig 

kärlek.  

Jag byggde berättelsen utifrån boxar där box ett började i dåtid med en tillbakablick på lycklig 

kärlek och en känsla av att flyga. I box två skiftade jag tempus och återgav kärlekshistorien i 

nutid med ett fall från himlen som fick symbolisera ett uppbrott. I den tredje boxen ville jag 

återge vad som orsakade fallet och lät därför berättaren reflektera över stunden då  den andra 

parten släppte taget. 

När jag var klar med förberedelserna och började jobba med texten blev jag självkritisk och 

arbetade långsamt. Jag kommer ofta på text i samband med melodi. Men när jag var klar med 

melodi och ackord hade jag bara en halvfärdig text. Det kändes som om allt jag skrev var 

klichéer och jag hade svårt att hitta sammanhållning. Fastän mina ackord var i moll kunde jag 

inte skaka av mig känslan av dur i originalet. Skapandeprocessen blev utdragen och övergick till 

ett moment som jag helst ville slippa.  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4 Resultat 

4.1 Speedwriting 

Resultatet blev en poplåt med inslag av ballad och en refrängmelodi som påminner mig om 

Florence and the machines låt ”Shake it off”. Produktionen blev elektronisk dansmusik med 

countryinspirerad akustisk gitarr i stil med Aviciis ”Wake me up”. Jag är mycket nöjd med texten 

och nöjd med låten som helhet. Den del av låten som jag tycker mest om är bryggan som 

sammanlänkar vers och refräng med temat tidvatten. Jag tycker att liknelsen med tidvatten 

representerar temat på ett passande sätt. 

4.2 Co-writing 

Den här tekniken resulterade i ett verk som enligt mig låter som elektronisk dansmusik med hip 

hop-influenser. Jag tycker att melodin i versen är influerad av pop och refrängen lutar mer åt 

gospel. Raptexten blev i stil med artisten Iggy Azaleas ”Fancy”. Den här låten tilltalar mig mest 

av de tre verk som jag har arbetat med under projektets gång, då den känns enhetlig och 

originell. 

4.3 Ghost song 

Resultatet av den svåraste processen i arbetet blev en syntpoplåt som enligt mig liknar Ellie 

Gouldings original alldeles för mycket. Jag blev nöjd med refrängen då jag upplever den som 

slagkraftig. Jag är dock inte nöjd med låten som helhet. Den känns alldeles för utdragen och jag 

har tröttnat på versmelodin lagom till andra versen. Sticket tilltalar inte mig alls då den känns 

som en utdragen paus innan refrängen. Jag lyckades inte återskapa den spotlight på sista raden 

innan refrängen som finns i originalets ”What are you waiting for”. Jag tycker att resultatet blev 

acceptabelt men jag vill fortfarande göra flera bearbetningar. 
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5 Diskussion 

5.1 Speedwriting 

När jag jämför de tre teknikerna kan jag se hur mitt sätt att arbeta förändras. I den första etappen 

av speedwriting var jag snabbt igång och mitt arbetsflöde höll samma takt genom hela 

skapandeprocessen. Det kan bero på att det sättet arbeta liknar det sätt som jag vanligtvis jobbar 

på. Jag får inspiration från människor och händelser i min vardag och bearbetar dem till låttexter 

på ett intuitivt sätt. Jag arbetar med verktygen när jag har kört fast i mitt skrivande eller när det 

är dags för en bearbetning av låttexten. 

5.2 Co-writing 

Jag tycker att min process i co-writing var i uppdelad i två delar. Den första delen kan liknas vid 

speedwriting där jag inspirerades av min co-writers ackordföljd och arbetade intuitivt. Den andra 

delen liknade min process vid ghost song eftersom vi bearbetade texten tillsammmans med hjälp 

av verktygen. 

Min modell av co-writing var annorlunda jämfört med den som Pattison beskriver i sin bok. I 

boken arbetar två personer med låttexten från start (Pattison, 2009, s 548). Jag tror att ens roll vid 

co-writing skiftar beroende på vem man väljer att arbeta med. Både jag och min co-writer skriver 

texter och producerar musik. Men i det här fallet kom vi överens om att jag var mer erfaren inom 

text och min co-writer var den bättre producenten av oss två. Jag tror dessutom att utan en tydlig 

roll i samarbetet kan det bli obalans vad gäller medverkan i slutprodukten. Enligt mig var det 

därför ett bra val att dela upp ansvaret för de olika delarna. 

Fastän vi hade ansvar för olika delar av verket tyckte vi att det var viktigt att resultatet kändes 

enhetligt för oss båda två. Där fick vi användning för verktygen. Först arbetade vi intuitivt på 

varsin del av verket och när vi sedan diskuterade varandras bitar använde vi verktygen för att 

bearbeta delarna gemensamt. När det individuella och intuitiva arbetet var färdigt sparade vi tid 

genom att arbeta tillsammans strukturerat och medvetet. Jag tycker att det främjade resultatet då 
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vi fick nya perspektiv på våra ansvarsområden. Om man jämför med en session där bägge co-

writers är lika involverade i låtens delar och blir hemmablinda inför verket. Då kan det bli 

nödvändigt att ta in en tredje part för att göra en bearbetning. I så fall föredrar jag ett samarbete 

med uppdelat ansvar.  

5.3 Ghost song 

Efter att ha förberett momentet ghost song med worksheet och boxar på ett strukturerat och 

medvetet sätt var det svårt att skriva låtar enligt mitt ”normala” och intuitiva sätt. Jag upplevde 

formen för mitt skrivande som större än den jag är van vid, vilket kan ha bidragit till att göra 

processen svårare för min del. Jag tror att kombinationen av ett större utrymme att fylla och brist 

på inspiration gjorde låtskrivandet till en utdragen process.  

Pattison skriver om hur viktigt det är att se över formen för sin låt (Pattison, 2009, s 480). Han 

skriver att formen vers / vers / refräng / vers / vers / refräng är en vanlig men impotent form för 

låtskrivning. Formen i fråga repeterar samma melodi, ackord, frasering och rimschema fyra 

gånger. Pattison menar att: så vida man inte har ett kraftfullt och tilltalande budskap kommer den 

här formen att urlaka textens innehåll. Min ghost song är skriven utefter den här repetitiva 

formen. Det kan vara en bidragande orsak till varför jag hade svårt att slutföra min ghost song. 

Jag antar att mitt budskap inte var starkt nog för att levereras i den formen.  

Jag tror att jag använde metoden ghost song på ett alldeles för bokstavligt sätt. Jag borde istället 

ha bearbetat textens form och anpassat den till någonting som passar mitt eget låtskrivande. 

Kanske skulle jag blivit mer nöjd med om jag hade fokuserat på refrängen och byggt formen 

utifrån den istället.  

För att förstå min process i ghost song bättre, reflekterade jag över den första gången jag 

arbetade med den tekniken. Det var i en tidigare kurs och jag arbetade då med artisten Lorde och 

hennes låt ”Royals”. Jag gjorde liknande förberedelser med boxar och worksheet och 

analyserade originalet enligt samma parametrar. Det gick ungefär fyra veckor innan jag kom på 

något som jag tyckte lät bra. Under den tiden hade jag hunnit bli så trött på originalet och mina 

utkast till låttexter att jag bara ville ha momentet överstökat. Men när jag skulle spela in sången 
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på låten som just då hette ”On the radio” kom jag plötsligt på en annan melodi. Jag insåg att den 

var mycket bättre än den text och melodi jag satt där och skulle spela in. Med 12 timmar till 

deadline gick jag ut på en promenad och skrev färdigt texten till den nya melodin. Det tog en 

timme. Resultatet blev en soulig pop-låt i stil med Lily Allens ”Fuck you”. Låtens titel blev 

”Cherry pie” och dess tema liknade varken originalet eller mina tidigare utkast men jag anser den 

än idag vara en av mina bästa låtar. Det enda jag behöll från Lordes original var delar av 

instrumenteringen samt delar av låtens form.  

Frågan är om jag hade fått ett liknande resultat i det här projektarbetet om jag hade arbetat mer 

med min ghost song. Jag arbetade ihärdigt med min första ghost song och att det till slut lossnade 

kan ha berott på att jag bearbetade analysen av originalet till mitt eget uttryck och melodispråk. 

Istället för att pressa in ord och melodier i mallen för min ghost song tolkade jag originalet och 

gjorde en låt som passade mig och mitt eget skapande. Man kan säga att jag plockade russinen ur 

kakan.   
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6 Slutsats 

Egentligen var det inte så givande att ställa tre olika tekniker mot varandra. När förutsättningarna 

förändrades blev det svårt att jämföra låtarnas process och resultat. Det kanske hade varit lättare 

att reflektera över process och resultat om jag hade ställt tre tekniker av samma sort mot 

varandra. Då skulle jag kunna jämföra de olika delarna av processen på ett mer tydligt sätt.  

Även om momentet ghost song var en svår och utdragen process tycker jag att det är den som har 

utvecklat mig mest under mitt projektarbete. Jag arbetade med verktygen och ifrågasatte varje 

ordval och dess plats i texten. Det gjorde jag inte i de två första momenten. När jag skriver 

intuitivt reflekterar jag sällan över resultatet. När jag tittar tillbaka på en, vad jag anser vara, 

välskriven text från min sida har jag svårt att sätta fingret på hur exakt jag kom fram till den. Det 

gör att jag inte alltid är säker på att min text kommer att bli bra. För att kunna skriva en bra text 

är jag beroende av att hamna i rätt sinnesstämning. Därför skulle jag välja att arbeta mer med 

ghost song för att utvecklas då den ställer högre krav på att arbeta strukturerat och medvetet än 

t.ex. en speedwrite. Men jag fann processen mer givande i speedwriting och co-writing på ett 

kreativt plan. Jag tycker dessutom att resultaten av speedwriting och co-writing blev bättre än av 

ghost song. Efter den praktiska delen av mitt projektarbete föredrar jag fortfarande att arbeta med 

speedwriting och co-writing framför ghost song. Jag tror det beror på att processen inte är lika 

utdragen. 

Om jag fick tillfälle att göra om det här projektet skulle jag utforma metoden lite annorlunda. Jag 

skulle fokusera på tekniken ghost song och skriva tre låtar inom populärmusik utifrån tre olika 

verk. Kanske hade jag kommit underfund med hur man gör en annan låtskrivares melodispråk till 

sitt eget? Hur länge behöver man bearbeta verket och kan man skynda på den processen? 

Jag är samtidigt är nöjd med min utveckling under det här arbetet, då jag testade på att skriva rap 

och samlade på mig nya erfarenheter inom genren hip hop. Det här arbetet har låtit mig 

undersöka min potential inom den genren och givit mig en skjuts i riktning mot att skriva 

raptexter. Jag upplever mig besitta en mer förankrad i kunskap inom ämnet låtskrivning. Jag tror 

att det beror på att jag har kopplat samman mitt låtskrivande med litteraturen, men också tack 
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vare diskussioner med min co-writer och min handledare. Sammanfattningsvis kommer jag att 

fortsätta utmana mig själv med ghost songs och samtidigt fortsätta skriva låtar utifrån min 

intuition. 

7 Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Tryckta källor 
Fonogram 

Lily Allen (2009) - ”Fuck you” från albumet It’s not me, It’s you

Avicii (2013) - ”Wake me up” från albumet True

Iggy Azalea (2014) - ”Fancy” från albumet Reclassfied

Florence and the machine (2011) - ”Shake it out” från albumet Ceremonials

Ellie Goulding (2015) - ”Love me like you do” från soundtracket till filmen Fifty shades of grey
Lorde (2013) - ”Royals” från albumet Pure heroine Extended

Elektroniska källor 

Hemsidor

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2588143-vad-gor-en-hit-till-en-hit- Andersson, Sofia (2015)

(https://garyewer.wordpress.com/2013/12/13/how-speedwriting-boosts-your-songwriting-skills/) 

Ewer, Gary (2013) 

https://garyewer.wordpress.com/2013/12/13/how-speedwriting-boosts-your-songwriting-skills/ 

Ewer, Gary (2013) 
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One last time 
Text & Musik: Sabina Täck 

Vers 1 

I’ve kept your things in a drawer 

Don’t speak of you anymore 

Cold winds across the shore 

Swept away what we had before  

Brygga 1 

I didn’t notice when time came 

Tipping the scale between past and the present 

I’ve been chasing the tide running wild  

But I can’t say that I’ve learned my lesson 

Refräng 

Say the word  

I’d throw it all away  

For one last time 

Would you love me 

Like you did yesterday 

For one last time 

Vers 2 

I don’t cling to the past 

Don’t want to bring something back 

Don’t know who won our war 

No longer keeping a score 

Brygga 1 

I didn’t notice when time came 

Tipping the scale between past and the present 

I’ve been chasing the tide running wild 

But I can’t say that I’ve learned my lesson 

Refräng 

Say the word  

I’d throw it all away  

For one last time 

Would you love me 

Like you did yesterday 

For one last time 

Stick 

Cause I did not believe in love 

But I believed in you 

And I still do * 2 

Refräng 

Say the word  

I’d throw it all away  

For one last time 

Would you love me 

Like you did yesterday 

For one last time * 2 

B-Refräng 

Cause I did not believe in love 

But I believed in you 

And I still do * 2 
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Good Grades 
Text & Musik: Sabina Täck, Alexej Viktorovitch 

Vers 1 

A College dropout  

I couldn’t stay 

I had to get out to get my way 

I won’t run to get ahead 

I wanna go back to bed but they said nothing pays off 

like  

hard work 

That hard work 

Ain’t nothing special 

Bout my hometown 

No busy schedule 

In the dirty south 

No we’re all cooped up in the shade 

Lying here waiting for rain 

Refräng 

I won’t sell my soul 

Just to get me an A 

Not looking for gold 

And I’m not getting paid 

You think I’ll go nowhere 

But I’ll find a way 

I’ll fit in somewhere  

Without em good grades  

Rap 

Put my cards down pon the table 

I’m gonna cop out Mr principal 

Too L-town see you later 

Yeah I’m cray-Z 

In my twenties 

And I’m done with doing math 

Reading books from back to back 

To gimme the brains that I lack 

Wanna spit the truth and not facts 

I dream up ways of getting closer  

To live that life that I’m suppose to 

Ride upon that roller coaster  

Head first make the most of it 

Take a bite of that big oyster 

Realise that I have a choice too  

Quit and be off to Bahamas 

or stay in my house  

Y-le I wear my pyjamas 

Refräng  2 

I won’t sell my soul 

Just to get me an A 

Not looking for gold 

And I’m not getting paid 

You think I’ll go nowhere 

But I’ll find a way 

I’ll fit in somewhere  

Without em good grades * 2 
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Cloud nine 
Text & musik: Sabina Täck 

Vers 1 

Never felt so shy 

Tried so hard to hide it 

Came up to say hi 

I couldn’t stop smiling 

Blinded by the sun 

Believed you were the one 

  

An effortless flight 

Felt just like soaring 

I was your kite 

Ignoring every warning 

When love had just begun 

Now all we had is gone 

Refräng 1 

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine  

Falling out of my 

Sweet paradise 

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine 

No more tears to cry 

No cloud nine 

Vers 2 

A city of lights 

Colors intertwining 

We ran through the nights 

Til a new day was dawning 

The streets we use to wander 

And now you walk them with her 

Pre-chorus 

What what was on your mind is still just a riddle  

Love can look alive when it’s dead in the middle 

It looked easy just letting go 

Too stand back and drop me cold 

Refräng 2 

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine  

Falling out of my 

Sweet paradise 

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine 

No more tears to cry 

For our paradise 

Stick 

What was on your mind is still just a riddle  

Love can look alive when it’s dead in the middle 

It looked easy just letting go 

Too stand back and drop me cold 

Refräng 3  

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine  

Falling out of my 

Sweet paradise 

I’m tearing up the sky 

Coming down from cloud nine 

No more tears to cry 

For our paradise * 2 
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