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Abstrakt 
Detta är en jämförande studie av textförfattarverktyg och dess påverkan på min 

skapandeprocess. Mitt syfte var att undersöka hur skapandeprocessen påverkas av olika 

textförfattartekniker och vilka verktyg jag får mest nytta av i mitt egna textskapande. 

Jag genomförde detta genom att skriva sex låtar och genom att dokumentera skapandet 

av dessa för att sedan diskutera verktygens påverkan på texternas skapandeprocess. Jag 

fick en djup insikt i textförfattandets hantverk och en del av de verktyg man kan 

använda som hjälpmedel för sitt textskapande. Jag har insett att alla verktyg inte är 

optimala i alla avseenden och att jag gärna väljer verktyg beroende på vilken typ av låt 

jag ämnar skriva. Jag har även funnit en kedja av verktyg och moment som jag känner 

mig bekväm i och som hjälper mig prestera bättre än när jag skriver texter utan verktyg. 

 

Nyckelord 
Text, verktyg, lyrik, musikproduktion, rim, metaforer, berättartekniker, sångtexter, 

låttexter 
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1 Inledning 
 
Textskapandet har för mig alltid varit en viktig faktor i låtskrivandets tecken. Jag har 

ägnat mycket tid åt att skriva lyrik som passar musiken och den historia jag vill berätta. 

Musiken har dock oftast tagit störst plats, även fast jag i regel anser att texten väger lika 

mycket som musiken. Jag har inte heller tidigare lagt huvudfokus på text i något större 

projekt eller sammanhang, trots att texten alltid har varit ett viktigt moment i mitt 

låtskapande.  

 

I låtskrivarkurserna under utbildningens gång har vi alltid satt stort fokus på texterna 

och hur man får dem så beskrivande och konkreta som möjligt. Vi har lärt oss åtskilliga 

verktyg till ett mer systematiskt och effektivt skapande av text. Dessa verktyg är något 

jag tidigare använt mig av stundvis, men aldrig utforskat fullt ut. Därför har jag valt att 

fördjupa mig i att skriva text med olika verktyg och att undersöka på vilka sätt dessa 

verktyg påverkar mitt skapande och mina låtar.  

 

Jag har upplevt att det finns en stor efterfrågan på slående och konsekventa texter i 

dagens musikbransch och därför tycker jag att detta examensarbete kan uppfattas som 

speciellt intressant och aktuellt just nu. Jag har fått en bild av att många låtskrivare inte 

känner till de textförfattarverktyg vi lärt oss på vår utbildning och att en del låtskrivare 

aktivt väljer att inte använda låtskrivarverktyg då de enbart förlitar sig på sin 

inspiration. Detta kan i vissa fall leda till låttexter som inte alltid presenteras på ett 

optimalt och lättgreppat sätt, även om de förmedlar det textförfattaren vill få fram ur sitt 

skapande. Därför vill jag undersöka på ett jämförande sätt hur dessa verktyg kan 

användas för att få fram genomarbetade och lättförstådda låtar. 

 

2 Syfte 
 
Genom denna uppsats vill jag undersöka hur skapandeprocessen påverkas av olika 

textförfattartekniker. Jag vill även undersöka vilka verktyg jag får mest nytta av i mitt 

egna textskapande.  
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2.1 Frågeställningar 
 
Hur skiljer sig låtarnas skapandeprocess beroende på vilka textförfattarverktyg jag 

använder? 

Hur kan jag tillämpa textförfattarverktyg i mitt textskapande? 

 
2.2 Avgränsningar 
 
Jag har inte lagt något större fokus på musiken i denna studie. Även om mycket tid och 

arbete har lagts på musiken, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för mina texter  

inkluderar jag inte någon undersökning av musiken i fråga. Kommentarer om musiken 

och hur kompositionen samverkat med textförfattandet inkluderas dock.  

 

Jag har inte heller lagt något fokus på mix- och produktionskvalitet i arbetet. Dock har 

jag valt att producera två av de låtar jag skrivit till en högre standard än de andra fyra. 

Dessa två låtar har dessutom framförts av externa vokalister. 

 

Jag har ägnat mig åt flera teman i mitt textskapande och jag har således inte begränsat 

vad jag får skriva om. Mina texter är dock endast skrivna på engelska. Orsaken till 

varför jag valt engelska är för att jag haft för avsikt att skriva poplåtar som skall nå en 

så stor publik som möjligt. 

 

3 Metod 

3.1 Litteratur 
För att använda och jämföra verktyg och tekniker för textskapande har jag både använt 

de kunskaper jag lärt mig under programmets gång, men också information jag hämtat 

ur litteratur som handlar om att skriva text till låtar. De böcker jag har använt mig av är: 

• Pattison, Pat: Writing Better Lyrics utgiven år 2009 

• Appleby, Amy: You Can Write A Song utgiven år 1995 

• Hillered, Eva: Lathund för Låtskrivare utgiven år 2013 

Jag valde dessa tre böcker för att få ett brett underlag för min studie och för att kunna 

hänvisa till litteratur för samtliga berättartekniker. 
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3.2 Låtskrivande 
 
I den jämförande undersökningen av textförfattarverktyg är min utgångspunkt att 

jämföra berättarteknikerna ”Object writing”, ”Destination writing” och ”Title writing” 

för att sedan tillämpa andra textförfattarverktyg för att underlätta mitt skrivande. Jag har 

skrivit sex låtar utgående från dessa tre berättartekniker; två till varje berättarteknik som 

representerar varsin genre. För samtliga låtar påbörjades textförfattandet innan musiken 

kom till. 

 

Object writing innebär att man skriver utifrån ett objekt. Pat Pattison beskriver i sin bok 

Writing Better Lyrics berättartekniken som att dyka efter pärlor djupt, djupt nere i 

vattnet (Pattison 2009, s. 3). Likt en dykare som dyker efter vackra, värdefulla pärlor 

skall en textförfattare också dyka djupt ner efter sina pärlor; sina bästa texter, sin egen 

unika textskatt. Object writing innebär att man med ett fokus på ett objekt aktiverar alla 

sina sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel samt det organiska och det kinestetiska 

sinnet) för att beskriva objektet så bildligt som möjligt för att få lyssnaren att med hjälp 

av sina egna erfarenheter bilda sig en egen unik uppfattning av det objekt textförfattaren 

beskriver i sin text. 

 

Destination writing fungerar på samma sätt som object writing, men används istället när 

man beskriver en plats, en person eller en tid. Berättartekniken bygger till stor del på 

Object writing-teknikens ”show don’t tell”-princip där man istället för att endast berätta 

kort om ett objekt, målar upp en bild av hur objektet låter, känns, luktar o.s.v. (Pattison 

2009, s. 19). Andrea Stolpe som varit med och utvecklat denna berättarteknik inkluderar 

dock en viss del berättande i tekniken destination writing för att effektivare kunna 

beskriva en plats, en person eller en tid i en låt. Ett bra exempel där Stolpe själv berättar 

om sin teknik fann jag i form av en video på YouTube där hon beskriver sakerna en 

person gör på ett väldigt detaljerat sätt för att på så sätt få lyssnaren att aktivt visualisera 

situationen ur sitt eget perspektiv baserat på lyssnarens egna upplevelser. (Songwork 

2010, https://www.youtube.com/watch?v=-Rb0VbwXAio). 

 

Title writing innebär att man skapar en titel och skriver klart resten av låten utifrån 

denna titel. Även om titeln ofta uppstår i slutfasen av låtskrivarprocessen så börjar 

många låtskrivare med att skriva från titeln, menar Amy Appleby i sin bok You can 

write a song (Appleby 1995, s. 5). Fördelen med att påbörja en låt med en titel är att 
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man genom detta erhåller ett koncept att bygga vidare på (Songwork 2010, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns1S74EQB-o). Man erhåller också titelns rytm 

och titelns vokaler som byggstenar för textens utveckling (Berklee Online 2010, 

https://www.youtube.com/watch?v=-vhvmb2suEI). Appleby tar också upp flera olika 

teman man kan bygga sin titel på (Appleby 1995, s. 7). 

 

Dessa tre tekniker har jag använt som utgångslägen för textskrivandet, men jag har även 

använt mig av andra verktyg när jag skrivit de låtar jag kommer att presentera. List 

writing är en berättarteknik jag valt att inte använda på samma sätt som de tre 

berättartekniker jag beskrivit tidigare, eftersom dess karaktär kan upplevas repetitiv i 

längden och som jag därför anser bör användas sparsamt. List writing är att skriva text 

utgående från en lista av ord, en serie av exempel eller en rad av beskrivningar och 

således infoga detta som ett uppräknande i låten. Enligt min uppfattning är inte heller 

denna teknik lika omtalad eller erkänd som de tidigare nämnda teknikerna. Därför har 

jag valt att använda denna teknik som ett tillskott istället för att använda den som en 

utgångspunkt. 

 

Till respektive berättarteknik har jag även tillämpat textförfattarverktygen worksheet 

och boxschema. Ett worksheet är en lista av ord textförfattaren vill inkludera i sin låttext 

samt potentiella rim till dessa ord. I anslutning till denna ordlista finns även en modell 

med besläktade konsonantljud som underlättar sökandet efter närrim. Ett boxschema är 

en skriftlig tankekarta över händelseförloppet i en låt som textförfattaren kan använda 

sig av för att skapa sig en tidig mall av låtens handling för att lättare skapa text som 

stöder denna handling. Jag inkluderar ett exempel på dessa verktyg som Bilaga A. Jag 

ville även på prova på ”tiominutersmetoden” som Pattison nämner i (Pattison 2009 s. 6). 

Den går ut på att man skriver hämningsfritt om ett objekt eller tema i tio minuter i streck 

och slutar direkt när de tio minuterna har passerat.  

 

3.3 Leads 
 

Jag har komponerat musik till de sex texter jag skrivit utifrån två olika leads. Leads är 

uppdrag från t.ex. förlag eller skivbolag som beskriver vilka egenskaper en låt ska ha, 

hur låten skall låta och vad den skall innehålla för att de skall ta emot låten. Leadsen jag 

har valt består av två olika genrer, som båda faller under genren modern popmusik. 
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Dessa genrer är ”uptempo contemporary pop” och ”downtempo ballad”. Leadsen är 

hämtade från A&R-sajten1 Taxi.com. Leadsen bifogas som Bilaga B i denna rapport. 

Tre låtar till respektive lead har komponerats. Samtliga berättartekniker används på de 

båda genrerna för att jag skall kunna jämföra dessa verktyg i min undersökning.  

 

Man kan illustrera de val jag gjort gällande låtskapandet genom denna översiktliga 

tabell: 

 

Låtnummer Object 

writing 

Destination 

writing 

Title 

writing 

Worksheet Boxschema Lead 

Låt 1 x   x x 1 

Låt 2  x  x x 2 

Låt 3   x x x 1 

Låt 4 x   x x 2 

Låt 5  x  x x 1 

Låt 6   x x x 2 

Lead 1 = Downtempo ballad, Lead 2 = Uptempo contemporary pop 

 

Utöver tabellens tekniker skulle även list writing och övriga verktyg som jag upptäckte 

under mina litteraturstudier inkluderas minst en gång i arbetet. Av alla sex låtar skulle 

en låt under Lead 1 och en låt under Lead 2 väljas till att produceras fullt ut med 

fullständigt arrangemang, genomarbetad mix och pre-master. Detta val baserades på 

text- och melodikvalitet, samt samarbetet mellan dessa två faktorer. Till samtliga låtar 

genomfördes dock demoinspelningar och enkla produktioner.  

 

Under de tio veckorna när jag skrivit, studerat och genomfört detta arbete har jag använt 

mig av en muntlig loggbok i form av röstinspelning för att kunna överblicka vad jag 

kommit fram till. Inspelningarna har senare transkriberats och därefter renskrivits till 

det som nu är genomförandekapitet. Loggboken användes också för att jag lättare skulle 

kunna reflektera och diskutera kring mina upplevelser och upptäckter under min 

kreativa process. 

                                                
1 A&R står för ”Artist and Repertoire” och är en del av ett skivbolag eller ett musikförlag som agerar 
talangscout efter artister och låtar. En A&R kan även medla mellan artist och skivbolag eller förlag.   
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4 Genomförande 
 
4.1 Förberedelse 
 
Inför mitt skapande ansåg jag det nödvändigt att studera litteratur för att ge mig 

inspiration och material att basera mitt textförfattande på. Därför valde jag att investera i 

böcker om textförfattande i allmänhet, samt låna en bok som kunde hjälpa mig med 

skrivandet till title writing. Dessa böcker nämnde jag tidigare i metodkapitlet under 

”Litteratur”. Jag läste igenom Lathund för låtskrivare och Writing Better Lyrics för att 

få idéer och verktyg som grund för min skapandeprocess. Detta även för att kunna 

utveckla min användning av verktyg och tekniker och för att fastställa vad jag borde 

fokusera på när jag skriver låtar. Något jag reagerade på var att både Pattison (Pattison 

2009, s. 23) och Hillered höll hårt på metaforer och att skapa bilder hos lyssnaren,  

istället för att servera handlingen på ett silverfat åt lyssnaren (Hillered 2013, s. 67). 

Andra faktorer som de båda betonade som essentiella för låtskrivning som hantverk var: 

rim, rytm, balans, kontrast och repetition. Detta var något jag tog med i bagaget när jag 

påbörjade mitt textförfattande. 

 
4.2 Skapande 
 

4.2.1 Låt 1: ”Emerald Eyes” 
 
Jag påbörjade processen med object writing med den tillhörande tiominutersmetoden 

(Pattison 2009, s. 6). Jag hade tidigare valt färgen grönt som ett tema som skulle ingå i 

denna text, men jag hade inget objekt att utgå ifrån. Därför skrev jag upp allt som fick 

mig att tänka på färgen grönt och hur det kändes, lät, luktade, smakade o.s.v. för att 

finna det objekt jag ville ha. Således hjälpte tiominutersmetoden mig att finna detta 

objekt. Objektet i fråga blev en smaragd, eftersom jag fann att en vacker, grön smaragd 

var något man kunde åtrå likt gröna ögon, vilket senare ledde mig till låtens koncept. 

 

Jag insåg snabbt att jag även kunde ta nytta av resten av materialet jag tidigare fått fram 

av tiominutersmetoden och började därför spåna efter flera ”gröna” ord som jag kunde 

använda till låten. Jag insåg senare också att jag egentligen inte använt 10- 

minutersmetoden på rätt sätt, eftersomjag hade fokuserat på den gröna färgen istället för 

på objektet smaragd som kom ur denna övning. Därför valde jag att använda samma 

object writing-metod på ett korrekt sätt för att föda fler idéer och stoff som jag kunde 
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använda mig av i min låt. Efter det skapade jag ett worksheet och ett boxschema som ett 

naturligt nästa steg i skapandeprocessen för att strukturera mitt material och mina idéer. 

När dessa verktyg byggts upp skrev jag vidare på idéer om vilket koncept låten skulle 

ha. Jag band samman tre ting,  som dykt upp tidigare under min brainstorming,  

nämligen smaragd, gröna ögon och ordet ”harlequin” (som både har betydelsen skojare, 

men också är en färg). Låtens handling kom naturligt när jag band samman dessa och 

jag beslöt mig för att skriva om att luras av sin älskades smaragdgröna ögon. 

 

Även om jag hade funnit storyn och boxschemat, så började textförfattarprocessen tappa 

fart. Jag återgick då till mitt ursprungliga tema: färgen grönt för att finna olika nyanser 

och synonymer för färgen grönt. Detta hjälpte mig att hålla skapandeprocessen aktiv 

även fast den gick långsammare. Vid det här laget reflekterade jag kring att även fast 

textskrivarprocessen varit någorlunda slö så hade varje verktyg och övning pushat mig 

ett steg framåt hela tiden, vilket nästintill garanterade ett textresultat i slutändan. När 

fyra timmar hade passerat hade jag text till en brygga och en refräng och vid detta skede 

valde jag att gå över till musikskapande för att skapa en dynamik mellan textskrivandet 

och musikskapandet och för att hjälpa mitt ”flow” framåt. Detta skulle senare resultera i 

mallen för de kommande låtarnas låtskrivarprocess; en session med tiominutersmetoden 

följt av fritt skrivande med hjälp av worksheet och boxschema som därefter gick över 

till komposition och sedan tillbaka till textskapandet. 

 

Musikskapandet började denna gång från ackordläggning och gick sedan över till 

melodikomposition som skulle passa textens karaktär och rytmik. Detta skedde på 

samma gång som jag slutförde texten och de textdelar jag ännu inte gjort färdigt. Mina 

förlagor för musiken till den här låten var ”Someone Like You”, framförd av Adele, och 

”Halo”, framförd av Ane Brun. 

 

Slagkraftiga och metaforiska verser var det som sparkade igång slutförandet av texten. 

Jag var speciellt nöjd med denna låts andra vers. Vid det här laget hade jag ingen större 

användning av worksheetet längre och fick söka metaforer och liknelser med hjälp av 

synonymordboken Thesaurus.com2 och rimlexikonet RhymeZone3 för att komma vidare 

                                                
2 http://www.thesaurus.com 
3 http://www.rhymezone.com 
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och fullfölja texten. Knappt en timme senare slutförde jag texten då jag skrev klart den 

sista versen. 

 

Även om processen kunde vara något långsam stundvis så hjälpte den stora mängd text 

jag spånat fram under de första fyra timmarna väldigt mycket till det fortsatta 

textförfattandet. Därför fortsatte jag med denna modell i de följande 

låtskrivarprocesserna. En stor del av den slutliga texten uppkom under de första fyra 

timmarna då ingen musik ännu fanns, vilket är ovanligt om man jämför med hur jag 

annars brukar skriva låtar då jag oftast börjar med den musikaliska kompositionen. 

 

4.2.2 Låt 2: ”The Rush” 
 

Nästa berättarteknik i tur var destination writing och jag inledde denna teknik på 

samma sätt som jag inlett object writing. Denna gång använde jag tiominutersmetoden 

på ett korrekt sätt, vilket ledde till ett mer lyckat resultat. Jag hade även en klar bild om 

vad jag ville skriva om i den här låten och hur jag ville bygga upp låten. Min vision var 

att skildra två olika händelser i en persons liv som centrerar kring att palla äpplen och 

göra hyss, den ena händelsen i ung ålder och den andra i vuxen ålder. Därför valde jag 

att genomföra två tiominutersövningar för att få fram stoff för båda tidsskildringarna. 

 

Efter att jag samlat på mig fyra sidor råmaterial genom dessa två övningar gjorde jag ett 

boxschema och ett worksheet för att skapa mig en palett av ord och fraser för att kunna 

jobba vidare med låten. När jag hade skrivit i de fyra timmar jag hade satt som modell 

efter den första låten hade jag fått en dikt till stånd som sammanfattade min idé istället 

för en låttext. Jag hade dock inte fått någon konkret vers eller refräng ur de första 

timmarna. Jag fann vid det här laget att denna berättarteknik var lite klurigare att jobba 

med. 

 

Jag började här jobba med musiken och lade ackord och ett beat för att få rätt känsla 

som skulle stötta texten och dess innebörd. Mitt musikskapande på den här låten 

influerades främst av ”Counting Stars” av OneRepublic och ”Eyes Wide Open” av 

Gotye. Jag valde att gå över till musiken här för att hitta ett nytt sätt att tackla låten, 

eftersom jag hade fastnat i textförfattandet. Textskapandet började flyta på när jag fick 

musik att lägga texten till på och då skapades melodier som samarbetade med de 

textrader jag tidigare skrivit under de första fyra timmarna. Således hjälpte övergången 
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till ackordläggning mig att fortsätta skapandet av låten.”Fyratimmarsmallen” visade sig 

effektiv återigen nu när jag fått en ny ingång i skapandet. Även om mallen kunde 

kännas långsam och trög med allt textskrivande som eventuellt inte gav tydliga 

meningar eller delar till låten, byggde den ändå upp en rejäl textbank där det var lätt att 

hitta ord och fraser när musiken väl kommer till och det blev läge för att slutföra texten. 

 

När jag fått till en ny grund i musiken och en känsla som motsvarade min vision om 

texten började jag tvivla lite på min tidigare idé om att använda äppelknyckande som en 

metafor och att bildligt beskriva den platsen och istället fokusera på adrenalinkänslan 

man får av att göra hyss. Jag hade här tankar om att destination writing kanske inte var 

rätt val för den här typen av låt, men jag fick lov att fortsätta trots min skepsis. 

 

Jag skrotade slutligen en stor del av den tidigare text jag skrivit men behöll 

beskrivningar kring adrenalinkick och metaforer om den typen av upphetsning. Jag 

påbörjade sedan en text som beskrev hur en person kan ge en adrenalinkickar och hur de 

känns, vilket jag ansåg fortfarande tillhörde destination writing, även om det inte 

handlade om en plats som min tidigare textidé, utan nu beskrev en person. Jag hade 

även skrivit om detta fenomen och spånat kring det i början av fyratimmarssessionen så 

en stor del av texten kom därifrån, även fast jag bytt riktning mitt i skapandet. 

 

När jag hade påbörjat förverkligandet av min nya vision började skapandet av både text 

och musik flyta på. Hela texten och all musik fann sin plats under samma natt när jag 

tagit denna nya riktning.  

 

Efter skapandet av denna låt tog jag beslutet att inte ägna mer än 20 timmar åt varje låt 

för att hålla förutsättningarna jämna för alla berättertekniker. Jag hade nämligen ägnat 

18 timmar åt de två låtar jag skrivit hittills så därför kom jag fram till detta antal 

timmar. 

 

4.2.3 Låt 3: ”I’m A Shadow” 
 
Jag påbörjade textskrivandet på den här låten genom att skriva titlar baserat på de 

titeltyper som nämns i You Can Write A Song av Amy Appleby (Appleby 1995, s. 7) 

Dessa titeltyper består av tre huvudgrupper, nämligen ”Label”, ”Statement” och 

”Question”. ”Statement” och ”Question” är givetvis frågan om påståenden och frågor, 
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men ”Label” är t.ex. ord, färger, objekt, d.v.s. korta slagkraftiga titlar. Detta är även den 

vanligaste titeltypen. Sen delas titlar in i mindre grupper: symbolism, metaforer, 

liknelser, personifikation, överdrifter, underdrifter, anspelningar, ordlekar, allitteration, 

assonans, rim, repetition, och vardagliga uttryck. 

  

Jag hade tidigt klart för mig att temat för låten skulle vara ensamhet. Efter titelspånandet 

och mitt val av titel, som blev titeln ”Onliness”, valde jag att återgå till den 

låtskrivarmall jag använt på de två tidigare låtarna: det vill säga en tiominuterssession 

följt av brainstorming, ett worksheet, ett boxschema och fritt skrivande i fyra timmar. 

Därefter spånade jag fritt vidare på text enligt mitt ensamhetstema och enligt min titel. 

Denna text användes till slut som verser och refräng. I textskapandet till denna låt höll 

jag ett stort fokus på metaforer med tanke på hur mycket Pattison och Hillered betonar 

deras vikt i deras böcker. Därför blev texten något mer öppen för egen tolkning än de 

övriga texterna. 

 

Jag hoppade sedan över till musikdelen där jag återigen startade med en ackordföljd och 

skapade sedan melodier som passade de textrader jag tidigare skrivit. Musiken till denna 

låt var inte inspirerad av någon speciell låt som förlaga, utan jag siktade på att skapa 

musik som stämde väl överens med leadets beskrivning, nämligen en downtempo 

popballad. Melodin anpassades efter texten i den här låten, ett fenomen som blivit 

naturligt under de tre låtar jag hittills hade tagit mig an i arbetet, men som tidigare hade 

varit väldigt obekant för mitt låtskrivande. Små justeringar gjordes dock på texten efter 

att en klar melodi skapats. Jag skrev sedan text till ett stick och detta stick fick sedan 

sina ackord och sin melodi.  

 

Så småningom kände jag att titeln jag utgått ifrån inte längre passade in på texten och 

därför valde jag att byta titel till ”I’m A Shadow”, den första raden i refrängen. På så 

sätt fick titeln även en powerposition i refrängens första fras. En powerposition är en 

placering för en fras, en titel eller ett ord som gör att den får extra uppmärksamhet, t.ex. 

i refrängens första eller sista fras. Eftersom den ursprungliga texten var väldigt 

omfattande och lång fick jag offra en del idéer och korta ner den. En stor del av 

textjobbet på den här låten gick till att få budskapet att rymmas i ett kortare format. 
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4.2.4 Låt 4: ”My Home” 

 
Den fjärde låten innebar att jag fick återgå till object writing igen, men nu med en låt av 

en annan genre. När jag påbörjade denna fjärde låt beslöt jag att korta ner de fyra första 

textskrivartimmarna till tre timmar för att den fjärde timmen kändes något överflödig 

under skapandet av den tredje låten. Till denna låt hade jag ingen ursprunglig idé så jag 

utvecklade min tiominutersmetod till att skriva fritt om vad som helst för att hitta saker 

att skriva om. Två sådana sessioner ledde till temat kroppen. Min idé var att beskriva 

kroppen hos sin partner på ett vackert och målande sätt. Så fort temat var bestämt satte 

jag igång med att skapa worksheet med kroppsrelaterade ord och ett boxschema som 

kunde ge någon slags modell över hur låten kunde byggas upp.   

 

Låttextens början kom i form av en vers jag trodde var en refräng. Det som sedan 

återstod av det jag skalat bort ur den tidigare refrängen var frasen ”Your body is my 

home” som sedan blev refrängens nyckelfras. Texten agerade som stark utgångspunkt 

även i denna låt och textens rytm födde sedan melodier som ledde till att mer text 

skrevs. Till denna låt använde jag främst ”Bonfire Heart” av James Blunt och ”Counting 

Stars” av OneRepublic som musikaliska modeller. 

 

Texten utvecklades till en låt som beskriver berättarens andra hälft och hur hen och hens 

kropp är som ett hem för berättaren. Min avsikt var dock inte att beskriva kroppen ur ett 

ytligt perspektiv, utan att likna hens kropp vid ett hem och på så vis använda metaforer 

för att måla upp värmen berättaren känner hos sin partner. När jag visade upp låten på 

halvtidsseminariet nämnde min handledare att min text i teorin inte borde fungera enligt 

berättartekniken, men på grund av att jag gör metaforer för flera olika delar som leder 

till kroppen som helhet så fungerar det utmärkt.  

 

I denna text försökte jag använda repetition på ett effekfullt sätt. Refrängens text är 

samma fras som upprepas gång på gång för att tydligt fästa lyssnarens uppmärksamhet 

vid just denna rad. I sticket väljer jag att upprepa orden ”know” och ”amaze” på ett sätt 

som gör att trots att orden repeteras tätt efter varandra så har de något olika betydelser 

på respektive plats.  

 

Arbetsflödet flöt på väldigt jämnt och bra och texten kom ytterst naturligt. Detta flyt 

hörs bra i låttexten i sig där allt rörs framåt på ett säkert och balanserat sätt. På 
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seminariet uppskattades texten och musiken och handledaren poängterade som sagt att 

även om metaforerna var många och olika så fungerade idén väldigt bra och skapade en 

målande helhet. 

 

4.2.5 Låt 5: ”Memories To Be Made” 
 
Låtskrivandet inleddes även här med tio minuters fritt skrivande med destination writing 

som grund. Jag fortsatte skriva idéer utifrån det jag fick fram under de tio minuterna, 

satte upp boxschema och worksheet och skrev sedan delar till texten utifrån detta. Jag 

hade en vision om saknad och att beskriva sorg för en nära person som är döende. 

Texten skulle inte innehålla för mycket metaforer, vilket jag tyckte hade gått något till 

överdrift i de tidigare texterna, utan istället hållas något konkret för att stämma överens 

med destination writing-teknikens idé. 

 

När stoff för nästan en hel text skrivits började jag skriva ackord för att balansera 

skapandet mellan text och musik. Detta kändes viktigt för att etablera rätt känsla som 

stöttade texten inför fortsatt text- och melodiskapande, vilket visade sig väldigt effektivt 

då jag vid den konstnärliga handledningen fick bekräftat att jag fångat rätt känsla med 

ackord, text och melodi. Efterhand beslöt jag mig för att ha olika refränger som börjar 

och slutar med fraserna ”You said you weren’t afraid” och ”We had memories to be 

made”. Återigen repetitioner placerade i powerpositioner. Dessa fraser repeteras i 

refrängerna och på så sätt fick jag användning av en ny sorts repetition i denna text 

jämfört med den repetition jag använt i den tidigare texten. ”Memories to be made” 

kändes som en naturlig titel och valdes därför direkt till den uppgiften. 

 

Denna text fylldes av trygga och balanserade rim. Parrim användes som stöd för 

refrängerna och korsrim byggde upp verserna. Texten hölls på så sätt stabil trots sin 

instabila handling. Därför använde jag musiken genom mitt ackord- och melodival för 

att hålla kvar instabiliteten som behövdes för att hålla den dystra känslan trogen i låten. 

 

Arbetet med denna text flöt inte lika naturligt som ”My Home” och krävde hårt jobb 

och slit, men när jag väl jobbat hårt med alla delar av låten hade jag till sist en helhet 

som kändes komplett. Jag hade problem med andra versen på den här låten, men jag 

fick till den till slut efter lite slit. När jag var färdig med denna tog jag med den på den 

konstnärliga handledningen och fick detaljerad kritik på texten. 
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4.2.6 Låt 6: ”Groove School (Bust the move)” 

 
Syftet med denna låt var att prova på lite alternativa metoder för att variera mitt 

skrivande. Jag hade inte för avsikt att göra en väldigt innehållsrik text, utan jag ville 

använda mig av metoder jag inte hade använt mig av i de tidigare låtarna: allitteration, 

assonans och list writing. Berättartekniken som utgjorde grunden för låten var återigen 

title writing. 

 

Jag började låtskrivandet som alla de andra låtarna med tiominutersövningen, 

worksheet och ett väldigt enkelt boxschema, som jag inte höll efteråt, men som fanns 

där bara för att följa det mönster jag följt tidigare. Under tiominutersövningen skrev jag 

en massa nonsensrader som skulle låta coola, rytmiska och antingen allitterata, 

assonanta eller ha någon slags fyndig idé bakom sig. När jag skapat worksheet och 

boxschema fortsatte jag med detta tills jag kom på idén att skriva fraser som kunde 

länkas till att lära sig att svänga med musiken. Det blev grundstenen i texten. När de 

första timmarnas textskapande genomförts komponerades musiken vid sidan om 

textskapandet. Musikaliskt var min tanke att göra en låt i stil med ”Uptown Funk” av 

Mark Ronson. Den slutliga musiken till texten hamnade dock ganska långt ifrån denna 

låt. 

 

Allitteration finns i textens refräng i frasen ”Don’t diss the disco and dig the do” och 

assonans finns i bryggan i form av rimmen jazz, brass, class och pass. Jag lyckades även 

få in list writing i sticket, där berättaren räknar upp alla saker han skulle kunna göra 

istället för att svänga till musiken. 

 

När jag väl skrivit klart texten fann jag att jag lyckats inkludera samtliga av de metoder 

jag ämnat inkludera, vilket betydde att jag fullföljt min vision för låten. ”Bust the 

Move” var den ursprungliga titeln som jag byggde upp låten från, men den blev bara en 

parentestitel när jag fann att titeln ”Groove school” hade en starkare powerposition och 

att den sammanfattade låten bättre än den ursprungliga titeln. 
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4.3 Fullbordande 

 
En enkel demoproduktion har spelats in under skapandet av samtliga låtar. Jag har 

jobbat med inspelningen av dessa demoproduktioner medan jag skrivit låtarna för att 

direkt kunna dokumentera det jag skrivit i ett ljudande format. Jag hade som 

utgångspunkt att endast fullt producera två av låtarna och det genomförde jag också. 

Resten av låtarna har stannat i sin demoproduktion som bestått av åtminstone ett 

ackordinstrument och ett beat (med undantag för Memories to be made, vars karaktär 

inte passade med ett beat), samt sång som visar upp text och melodi. 

 

Jag valde ”I’m A Shadow” och ”My Home” som de låtar jag ville producera fullt ut då 

de kändes mest kompletta och då de enligt mig hade störst potential. Jag kände att jag 

ville ha en luftig ljudkaraktär på ”My Home” och en sångare med en lätt röst som kunde 

representera det lugnande och säkra, men ändå fria i låten. Jag frågade då min 

klasskamrat om han ville ställa upp, vilket han gjorde. Efteratt vi spelat in hans sång 

spenderade jag ca sex timmar på mixen för att få fram den rätta karaktären och 

ljudbilden ur låten för att förstärka handlingen i text och melodi. 

 

Till ”I’m A Shadow” ville jag ha en sångerska som kunde få fram den bestämda, men 

ändå sorgsna karaktären av låten och då frågade jag en sångerska jag kände om hon 

ville ställa upp, vilket hon gärna gjorde. Produktionen till denna låt är till stor del 

elektronisk och när det gäller mixning ville jag få fram en tydlighet och ett djup som 

förstärkte den ensamma förtvivlan som uttrycks i texten. Ca fem timmar spenderades på 

denna mix. 

 
5 Resultat 

5.1 Skapandeprocessen 

Det jag fick ut av min skapandeprocess var en grundsten för mitt textskapande i form av 

en serie verktyg, d.v.s. tiominutersmetoden, worksheet, boxschema samt fritt skrivande, 

som gav mig en god startpunkt att utveckla text ifrån. Dessa verktyg i kombination med 

en berättarteknik som utgångspunkt resulterade i en ny standard för mitt textskapande. 

Jag fick även en insikt i vilka olika verktyg och hjälpmedel man kan använda sig av för 
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att hålla igång textskapandet när kreativitet och inspiration minskar. Dessa är metaforer, 

variationer på rim, allitteration, assonans, list writing och repetitioner. 

 

5.2 Verk 

Mitt examensarbete har resulterat i sex olika texter skapade med hjälp av flera olika 

textförfattarverktyg. Till dessa texter har jag även komponerat musik i olika genrer 

baserat på de ”leads” jag tidigare nämnt i metodkapitlet. Således har sex unika låtar av 

olika typ skrivits under detta examensarbete. De sex låtarna är: 

• ”Emerald Eyes”, en kärleksballad som handlar om att inte kunna motstå sin 

partner även fast hen drar en i fördärvet. Längd: 3:44 Tempo: 82 bpm Tonart: a-

moll 

• ”The Rush”, en uptempo poplåt som berättar om adrenalinkicken man kan få av 

den man älskar. Längd: 3:26 Tempo: 148 bpm Tonart: a-moll 

• ”I’m A Shadow”, en ”downtempo” låt om ensamhet och känslan av att inte 

synas eller höras. Längd: 3:29 Tempo: 77 bpm Tonart: bess-moll 

• ”My Home”, en akustisk upptempolåt med en text som beskriver den värme och 

kärlek en person känner för en annan med dennes kropp som en metaforisk 

tavla. Längd 2:48 Tempo: 116 bpm Tonart: Fiss-dur 

• ”Memories To Be Made”, en lugn, pianobaserad låt om att mista sin närmaste i 

en sjukdom. Längd: 3:10 Tempo: 80 bpm Tonart: b-moll 

• ”Groove School (Bust a move)”, en funkig låt om att dansa och att släppa loss. 

Längd: 3:22 Tempo: 112 bpm Tonart: e-moll 

 

Dessa sex låtar har förkroppsligats i sex demoproduktioner, samt två fullt producerade 

produktioner. De två kompletta produktionerna har utvecklats ur de demoproduktioner 

där jag funnit att text och melodi fungerat väl tillsammans, men mitt val att fullfölja 

dessa låtars produktions har dock främst baserats på textens kvalitet.  

 

Demoproduktionerna är inspelningar där fokus legat på ett framhävande av text och 

melodi och där arrangemanget fått ett mindre fokus. Även om varje demoproduktion 

fått ett någorlunda grundläggande arrangemang och en försvarlig mix har de ändå inte 

nått samma ljudmässiga kvalitet som de två låtar jag har producerat fullt ut. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Den användbara verktygslådan och textbanken. 

Från och med den första låten gav de verktyg och hjälpmedel jag använde under 

textskrivandets gång konstant material och inspiration till att ta mig framåt och till att 

förändra och förbättra texten så att den skulle passa min idé, handling och rytm. När jag 

kände att processen satt fast kunde jag tillämpa de textförfattarverktyg jag studerat för 

att få en ny vinkel på mitt textskapande som kunde föda nya idéer i skapandet och leda 

mig in på en ny väg som kunde hjälpa mig att nå mitt mål. 

 

Även om processen stundvis kunde vara något långsam så hjälpte den stora mängd text 

jag spånat fram under det första textskrivarpasset på 3-4 timmar väldigt mycket till det 

fortlöpande textförfattandet. En grundläggande textbank var en säker grund att återgå 

till när idéerna började ebba ut och fraserna tappade innehåll och finess. De övriga 

verktygen hade på samma gång uppgiften att hålla skapandet vid liv, vilket de gjorde. 

Jag kände aldrig att textskapandet fick totalstopp, utan istället fortgick skapandet i ett 

skiftande tempo beroende på val av berättarteknik, verktyg och så klart inspiration.  

 

En förvånansvärt stor del av texten som skrevs under de första timmarna av processen 

förblev oförändrad då musik tillkom senare, vilket är ovanligt om man jämför med hur 

jag tidigare har skrivit låtar. Jag upplevde också att jag funnit en stadga i att skapa låtar 

från en grund i text som jag inte haft innan. Denna stadga har för min del främst funnits 

i den musikaliska kompositionsdelen av låtskrivandet tidigare. Den handling jag skrivit 

stöttade kompositionen av musiken, istället för en komposition till vilken jag fick 

anpassa mitt textförfattande. 

 

6.2 De effektiva tio minuterna 

Pattisons tiominutersmetod har följt mig genom hela projektets gång och det har 

visat sig vara den värdefulla pärlan i min gyllene verktygslåda. I vissa fall har jag känt 

behov av att genomföra den flera gånger under låtskapandet, vilket kanske inte är 

Pattisons syfte med metoden, men för mig har detta alltid varit det bästa sättet att föda 

nytt liv i låtskapandet. Innan projektet har jag använt denna metod vid ett par tillfällen 

och någon av dessa gånger har jag valt att skriva längre än tio minuter när larmet för 

denna sluttid gått. Det har jag valt att inte göra vid skapandet av de sex låtar som 
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inkluderats i det här examensarbetet vilket visat sig vara en enorm skillnad. 

Tidsbegränsningen skapar en effektivitet i skapandet, som får en att skriva en avsevärt 

större mängd text än om man skulle skriva utan tidsbegränsning. Denna hets i 

skrivandet kan ibland få en att skriva ord och fraser man aldrig skulle kommit på utan 

denna metod. Därför fick den agera som en grund för den verktygslåda jag utvecklat 

under detta arbete. 

 

6.3 Berättarteknikernas för- och nackdelar 

Object writing och destination writing var två av tre tekniker jag ställde som 

grundpelare att vilja jämföra. En viss problematik med detta jämförande är att dessa två 

berättartekniker är väldigt lika varandra. Det faktum att destination writing är utvecklat 

ur object writing är också en faktor som bör påpekas när det gäller att jämföra dessa 

två berättartekniker. Ett exempel är min fjärde låt där mitt fokus låg på att skriva enligt 

object writing. Min idé var att skriva en text som beskriver skönheten och värmen av en 

kropp. Kroppen i sig är således objektet, men man kan även tolka det som att jag 

beskriver en person, vilket i så fall skulle vara destination writing. Vad som dock 

betonar att det är object writing är att jag undvikit det bokstavliga berättandet och 

istället förhållit mig till metaforer. Destination writing skulle inkludera någon form av 

berättande om personens egenskaper eller ageranden. Skulle kroppen däremot tolkas 

som en plats skulle även detta beskrivas med en mer bildligt konkret än metaforisk 

karaktär.  

 

Jag har också konstaterat att för egen del fungerar berättarteknikerna olika beroende på 

vilken typ av låt man skall skriva. Textmässigt är det ingen skillnad vilket tema man än 

beslutar sig för, men jag fann att t.ex. destination writing i kombination med ”The 

Rush”, som är en snabb upptempo låt, var betydligt svårare att få att fungera ihop. Det 

fanns inte riktigt samma utrymme att fylla i alla detaljer som behövs för att destination 

writing ska fungera effektivt i och med det höga tempot. Därför ansåg jag att det 

fungerade betydligt bättre när jag använde destination writing på en låt med ett avsevärt 

lägre tempo. 

 

Min uppfattning om title writing är att det är en väldigt fri berättarteknik – på gott och 

ont. Som jag nämnt i metodkapitlet ger tekniken ett koncept, något att förhålla sig till 

från början i sitt textskapande. Det kan dock vara en ganska svag grundsten, eftersom 
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tekniken är väldigt öppen. Ett exempel på detta är min ursprungliga titel för ”I’m A 

Shadow”, nämligen ”Onliness”. Det var en titel som angav ett väldigt brett tema och 

gav mig möjlighet att ta låten i vilken riktning som helst. Den gav dock inga ramar för 

mig att förhålla mig till, vilket jag tycker i vissa fall kan innebära ett ineffektivt 

textförfattande. I motsats till detta anger object writing ett tydligt objekt att förhålla sig 

till och destination writing anger en tydlig plats eller person att förhålla sig till. 

 

Title writing är till skillnad från de andra två berättarteknikerna en berättarteknik som 

lätt kan användas till vilken genre och låttyp som helst. I och med att titeln är det enda 

angivna i början av textförfattandet ger det textförfattaren möjligheten att anpassa 

textens karaktär enligt genren. Det finns då inte några begränsningar för 

textförfattandets fortsättning, då man endast har en titel på några ord att utgå ifrån.  

 

6.4 Utvärdering av studien 

Denna studie av textverktyg har främst varit ämnad för att ge mig själv ett system av 

hjälpmedel till textförfattande. Detta för att jag själv skall kunna skriva text på ett 

effektivt sätt som levererar låttexter som beskriver mina idéer och det jag vill förmedla. 

Därför fungerar eventuellt inte mina textförfattarmetoder lika bra för andra textförfattare 

i och med att jag har anpassat verktygen enligt mitt eget skapande och behov. Däremot 

kan detta vara intressant läsning för andra textförfattare som själv kan gå in på samma 

frågeställningar och finna sin egen metod för effektivt och uttrycksfullt textförfattande. 

 

En annan brist i denna studie är att jag inte har jämfört berättarteknikerna och 

textförfattarverktygen på ett objektivt sätt, utan subjektivt valt att använda 

teknikerna och verktygen för att anpassa mitt skapande. Jag har exempelvis inte 

inkluderat list writing i mer än en låt, jag har inte använt samma mängd metaforer i alla 

låtar och jag har inte använt rim på samma sätt i alla låtar. Därför är också resultaten 

väldigt subjektiva. Detta kan också inverka på andras användande av min studie. 

 

Slutproduktens kvalitet varierar för varje låt man skriver och vissa låtar i mitt arbete har 

inte nått samma kvalitet som andra, både avseende text och melodi. Min erfarenhet är 

att detta är vardag för alla låtskrivare och därför är jag inte förvånad att varierande 

resultat förekommer även i detta arbete. Både mina fullständiga produktioner och 

demoproduktioner har tyvärr inte nått den kvalitet jag önskat nå, då jag haft en allt för 
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optimistisk tidsplan i slutskedet. Detta är dock sekundärt i min studie, då text är 

det som varit min prioritet från början till slut. 

 

7 Slutsats 
Denna resa i verktygens värld har gett mig en djup insikt i textförfattandets hantverk 

och en del av de metoder man kan använda som hjälpmedel för sitt textskapande. Jag 

har insett att alla tekniker inte är optimala i alla avseenden och att jag personligen väljer 

berättarteknik beroende på vilken typ av låt jag ämnar skriva. Jag har också bekantat 

mig med en hel del andra verktyg i textförfattandets verktygslåda såsom olika typer av 

rim, den fjärde berättartekniken list writing och en djupdykning i metaforernas hav. 

 

Jag är nöjd med det som låtarna och texterna har resulterat i och jag har funnit att 

systematisk och omfattande användning av olika berättartekniker och 

textförfattarverktyg till stor sannolikhet resulterar i texter som håller god nivå utifrån 

textkvalitet och innehåll. Detta är dock baserat på egna erfarenheter och hur dessa 

verktyg och tekniker fungerar för mig. Det jag är mest nöjd med i detta avseende är att 

jag funnit en kedja av verktyg och moment som jag känner mig bekväm i och som 

hjälper mig prestera bättre än när jag skriver utan struktur. Texternas kvalitet må vara en 

subjektiv åsikt, men jag anser att flera av de texter jag skrivit under detta arbete hör till 

de bästa texter jag någonsin skrivit och jag tror att detta är ett resultat av den gyllene 

verktygskedja jag erhållit genom den ”trial and error” jag genomgått under de sex 

textförfattarprocesserna jag åtagit mig under detta projektarbete. 

 

Jag har således uppnått mitt mål i att finna hur jag själv kan använda 

textförfattarverktyg och hur dessa påverkar min textskrivarprocess. Jag hoppas att 

andra kan dra nytta av de erfarenheter som jag har beskrivit i detta examensarbete och 

att fler textförfattare fortsätter att forska i textförfattarmetoder. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Exempel på worksheet och boxschema 

 
Memories	  to	  be	  made	  

	  
	  

	  
	  
Word	  1:	  Loss	   Word	  2:	  Choke	   Word	  3:	  Bitter	  
1 Cross  1 Smoke  1 Quitter 
2 Toss  2 Broke  2 Twitter 
3 Boss  3 Bloke  3 Litter 
4 Moss  4 Joke  4 Chitter 
5 Across  5 Cloak  5 Quiver 
6 Gloss  6 Stroke  6 Giver 
7 Frost  7 Folk  7 Shiver 
8 Cost  8 Woke  8 Quicker 
9 Paused  9 Throat  9 Thicker 
10 Pass  10 Wrote  10 Sicker 
	  
Word	  4:	  Sweet	   Word	  5:	  Gone	   Word	  6:	  Had	  
1 Beat  1 Pawn  1 Tad 
2 Sheet  2 Lawn  2 Add 
3 Cheat  3 Drawn  3 Clad 
4 Conceit  4 Dawn  4 Mad 
5 Retreat  5 Yawn  5 Bas 
6 Heat  6 On  6 Chat 
7 Tea  7 Gong  7 Flat 
8 Free  8 Strong  8 Drab 
9 History  9 Palm  9 Grab 
10 Memory  10 Calm  10 Stab 
	  
Word	  7:	  Scent	   Word	  8:	  Pour	   Word	  9:	  Mind	  
1 Bent  1 Wore  1 Bind 
2 Meant  2 Sore  2 Blind 
3 Scent  3 Shore  3 Lined 
4 Lent  4 More  4 Kind 
5 Spent  5 Snore  5 Find 
6 When  6 Floor  6 Behind 
7 Pain  7 Drawer  7 Rhymed 
8 Chain  8 Mourn  8 Time 
9 Vein  9 Born  9 Climb 
10 Stain  10 Warm  10 Crime 
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Box 1 
 
The recent knowledge of that a close friend is dying.  

Great feeling of sadness and loneliness. 

 

Box 2 

Descriptions of how things are getting worse and how the pain of knowing of his death 

affects daily life.  

 

Box 3 

Acceptance that the friend has gone, but that his memory will live on forever and that 

the memories you have of him remains. 
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Bilaga B: Leads tagna från Taxi.com 
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Bilaga C: Låttext 1: ”Emerald Eyes” 

Vers 1: 

I was curious  

And unafraid 

Boldly chasing your parade 

I didn’t realize what cards I had dealt 

How was I supposed to know you had the joker? 

 

I’m captivated 

Hooked and obsessed 

A pirate hunting for your chest 

I didn’t realize your impact on me 

How was I supposed to know you were the hunter? 

 
Brygga: 

So soft and delicate 

Yet knifelike and hard 

Carving my life into pieces 

 
Refräng: 

Emerald eyes 

Green shards of glass 

I’m cut in your glow 

And high on your shine 

Fragile like porcelain 

I was tricked by a harlequin with 

Emerald eyes 

I can’t defy them 

 
Vers 2: 

Disintegrated 

Turned into dust 

By all the edges of your thrust 

I couldn’t realize how childish I was 

How was I supposed to see through your grand mirage? 
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Brygga: 

So soft and delicate 

Yet knifelike and hard 

Carving my life into pieces 

 
Refräng: 

Emerald eyes 

Green shards of glass 

I’m cut by your glow 

And high on your shine 

Fragile like porcelain 

I was tricked by a harlequin with 

Emerald eyes 

Of perfect design 

I can’t defy it 

But I won’t deny that 

 
Stick: 

It isn’t worth it – It never was 

It isn’t worth it – I stay away 

It isn’t worth it – From your parade 

It isn’t worth it 

 
Refräng: 

Emerald eyes 

Green shards of glass 

I was cut in your glow 

And high on your shine 

Fragile like porcelain 

I was tricked by a harlequin with 

Emerald eyes 
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Bilaga D: Låttext 2:  ”The Rush” 

Verse: 

I’m a fool for peaking at your eyes 

Can’t reject those trinkets in pine green  

When I feel my cardiac pace arise 

It’s the rush I know your giving me 

 
Pre-Chorus: 

Then I run and I run like my feet’s been stung 

And my heart beats like a marching drum 

When the ground it pounds with a thundering sound 

And it’s burning me like a firing round 

 
Refräng: 

It’s the rush 

That’s pumping in my veins 

The rush 

That ‘s leading me the way 

I might break my neck and lose my mind. 

Take my final breath this time 

For the rush 

The rush I get from you 

 
Verse: 

Have I told you – how I love the way you laugh? 

How your dimples show - and split your smile in half 

And how calm I get when I hear you breathe 

Yet the rush – is forcing me to leap 

 
Pre-Chorus: 

So I run and I run like my feet’s been stung 

And my heart beats like a marching drum 

When the ground it pounds with a thundering sound 

And it’s burning me like a firing round 
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Refräng: 

It’s the rush  

That’s pumping in my veins 

The rush 

That ‘s leading me the way 

I might break my neck and lose my mind. 

Take my final breath this time 

For the rush 

The rush I get from you 

 
Stick: 

The rush I get from you 

Intensity 

Is kicking in 

The rush I get from you 

Another dose 

Adrenaline 

The rush I get from you 

No backing out 

No giving in 

The rush I get from you 

 
Refräng: 

It’s the rush 

That’s pumping in my veins 

The rush 

That ‘s leading me the way 

I might break my neck and lose my mind. 

Take my final breath this time 

For the rush 

The rush I get from you 
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Bilaga E: Låttext 3:  ”I’m A Shadow” 

Vers 1: 

I’ve been draining 

I’m hanging on a thread 

Of all the solitude I’ve bled 

I am fading 

Wishing I had been 

A soul inside another skin 

 
Refräng: 

I’m a shadow. I’m a shadow. 

I’m clinging onto you 

Wishing you could see me 

Like a broken-down piano 

I’m singing in your ear 

Hoping you would hear me 

 
Vers 2: 

I am pictures 

Taken from a moving film 

A film that no one’s ever seen 

I’m a flower 

Whose bloom has never glowed 

No matter how I’ve grown 

 
Refräng: 

I’m a shadow. I’m a shadow. 

Clinging onto you 

Wishing you could see me 

Like a broken-down piano 

I’m singing in your ear 

Hoping you would hear me 

 
Stick: 

Oh if you could see me 
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Shiny and proud 

Bright like a sky 

Free from its clouds 

But who am I fooling? 

I’m only a shade anyway 

 
Refräng: 

I’m a shadow. I’m a shadow. 

I’m clinging onto you 

Wishing you could see me 

Like a broken-down piano 

I’m singing in your ear 

Knowing you can’t hear me 
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Bilaga F: Låttext 4: ”My Home” 

Vers 1: 

Your eyes are gateways  

To a flawless world I’ve never seen before 

Your spine’s a staircase 

I want to let my fingers climb it floor by floor 

Your hands are blue jays 

Loose and lightly sailing through the storm 

Your heart’s a fireplace  

A bonfire that warms me in my home 

 
Refräng: 

Your body is my home 

Your body is my home 

 
Vers 2: 

Your hair’s a waterfall 

Streaming down your shoulders like the rain 

Your arms a driveway 

Welcoming me back into my home 

 
Refräng: 

Your body is my home 

 
Stick: 

And although I know I know you 

I’m amazed how you amaze me 

When each day I spend along with you 

Is so different from the rest 

 
Refräng: 

Your body is my home 

Your body is my home 

Your body is my home 

Your body is my home 
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Bilaga G: Låttext 5: ”Memories To Be Made” 

Vers 1: 

9 in the morning 

You were walking up the stairs 

And I was still yawning  

As you fondled my hair 

You had news to tell 

And you told me to calm down 

You explained to me: 

“Soon I won’t be around” 

 
Ref 1: 

You said you weren’t afraid 

When you told me ‘bout the sum of your days 

But your words made me shiver 

And I just couldn’t quiver 

The thought of you going away 

We had memories to be made 

 
Vers 2: 

8 in the evening 

Sleepy and spent 

My head is still pounding 

And my eyes are still red 

At the hospital 

I still keep my veneer 

I’m inaudible 

When I scream out my fears 
 

Ref 2: 

You said you weren’t afraid 

But the ache just blew me up like grenades 

Time went by quicker 

You only got sicker 

The years we’d share had turned into weeks 
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We had memories to be made 
 

Stick: 

They say: “Embrace your pain, and burn it as fuel…” 

But what good is an engine drowned in a pool?  

They say: “Love leaves a memory, that no one can steal” 

But I still feel that you’ve been stolen from me 

 
Ref 3: 

You said you weren’t afraid 

‘Cause the memories that we made never fade 

We were two of a kind 

Phrases that rhymed 

I just wish we could’ve gotten more time 

We had memories to be made 
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Bilaga H: Låttext 6:  ”Groove School (Bust the move)” 

Vers 1: 

Feel that beat 

It’s captivating 

As I move my feet 

I’m calculating 

The steps – I take 

And I’m groovin’ like my life’s at stake 

The fuss – I make 

So nobody stop me 

 

Brygga: 

Just bring the brass and swing that jazz 

Like this red-hot ball will be our last 

Yeah we bring the brass and swing that jazz 

‘Cause tonight this class will never pass 

 

Refräng: 

Bust the move (bust the move) 

Can’t stop the music, can’t drop out 

Boost the beat 

Don’t diss the disco and dig the do 

When we’re taking you to groove school 

 

Vers 2: 

Call the shots 

We’re demonstrating 

And we funk that drunk 

We’re celebrating 

No blame – no shame 

When we’re groovin’ like our life’s at stake 

No hunt – no game 

So nobody stop us 
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Brygga: 

Just bring the brass and swing that jazz 

Like this red-hot ball will be our last 

Yeah bring the brass and swing that jazz 

‘Cause tonight this class will never pass 

 

Refräng: 

Bust the move  

Can’t stop the music, can’t drop out 

Boost the beat 

Don’t diss the disco and dig the do 

When we’re taking you to groove school 

 

Stick: 

I could go to places I’ve never seen before 

I could climb a mountain or cross a lake 

I could watch the sunset or the break of dawn 

But it doesn’t measure with this shake 

 

Refräng: 

Bust the move 

Can’t stop the music, can’t drop out 

Boost the beat 

Don’t diss the disco and dig the do 

When we’re taking you to groove school 

 

Refräng: 

Bust the move  

Can’t stop the music, can’t drop out 

Boost the beat 

Don’t diss the disco and dig the do 

When we’re taking you to groove school 

 


