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Abstrakt 
I det här konstnärliga examensarbetet skriver jag musik med inspiration från 

referenslåtar i syfte att undersöka hur det påverkar min kreativa process. Detta görs 

genom att analysera låtar från tre olika artister vilka innehar kvalitéer jag inspireras av 

och vill eftersträva i mitt eget musikskapande. Med hjälp av ett strukturanalysschema 

definierar jag vilka beståndsdelar som inspirerar mig i respektive låt. Därefter skriver 

jag tre låtar utifrån respektive referenslåt samt en fjärde låt utan referensmusik. Arbetet 

resulterar i fyra nyskrivna låtar i olika genrer varav tre av dem med klar inspiration från 

referenslåtarna.  

 

Jag kommer fram till att metoden underlättade den kreativa processen genom att ge en 

startpunkt och ramar samt utvecklade mig som låtskrivare. Men att den även stundvis 

frammanade en jämförelse som skapade prestationsångest. 

 

 
Nyckelord 
Låtskrivande; Referenslåtar; Inspiration; Kreativ process; Kreativ Blockering 
 
Tack 
Tack till Erik Bratt, Lia Lonnert, Hans-Erik Holgersson och Emil Carlsson för 
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1  Inledning 
 

Utifrån en kreativ blockering växte det fram en idé om att prova på att skapa med hjälp av 

inspiration utifrån. Tidigare har jag nästan enbart skrivit musik utifrån mig själv. Jag har detta 

arbete undersökt hur användandet av referensmusik påverkade min kreativa process.  

 

 

1.1 Bakgrund 
Jag har den senaste tiden känt mig oinspirerad och upplevt en blockering i mitt låtskrivande 

och kreativa flow. Det känns som att jag nått en platå som jag inte riktigt kommer vidare 

ifrån. Musiker börjar ofta skriva låtar genom att först lära sig sina favoritartisters låtar. Likaså 

lär sig många att producera musik genom att analysera andras produktioner, ta reda på hur 

arrangemang och sound är uppbyggt för att sedan återskapa detta. Jag har alltid skapat enbart 

utifrån mig själv även om jag lyssnat på väldigt mycket musik som troligtvis influerat mig på 

ett omedvetet plan. Musik var länge för mig en ren känslomässig upplevelse. Det är inte 

förrän på senare år som jag börjat analysera hur en låt och ett sound är uppbyggt och vad det 

är som jag går igång på.  

 

Jag har skrivit musik på piano sedan jag var barn men är nybörjare på att programmera och 

producera i musikprogram på datorn. Förutom att sitta vid sitt instrument är ett alternativt sätt 

att skriva musik att t.ex. börja med att skapa ett beat eller programmera en synt. Jag känner 

mig ofta handfallen när jag öppnar ett nytt projekt i mitt DAW och vet inte riktigt vart jag ska 

börja. Jag tänker därför att även min brist på praktisk erfarenhet inom det här området kan 

vara ett handikapp och hinder för min inspiration och kreativitet. Eventuellt skulle mer 

kunskap inom det området ge fler möjligheter och underlätta för mitt kreativa flöde.  
 
Med allt detta i åtanke har jag valt att i detta arbete, låta mig inspireras av andras hantverk 

genom att använda mig av referenslåtar. Med en förhoppning att det ska kunna ge mig nya 

infallsvinklar och en kreativ nytändning. 
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1.2 Syfte 
Jag kommer att skriva musik med inspiration från referenslåtar, i syfte att undersöka hur det 

påverkar min kreativa process. 

 

1. Kan användningen av referensmusik inspirera mig, ge mig nya verktyg samt utveckla mig 

som låtskrivare och producent? 

 

2. Kan jag plocka in flertalet element från en referenslåt och ändå skapa en ny, personlig låt?  

 

 

1.3  Ordlista 
 
* DAW - Digital Audio Workstation. Ljudbearbetningsprogram (Jag använder Logic X) 

* Dista - Använda distortion. Förvrängning av ljudsignal 

* Dubba - Spela in ytterligare ljudkälla som spelar/sjunger samma sak 

* Ghost song - Låtskrivarteknik med annan låt som mall 

* Pluck synt - Syntljud som har karaktären av ett "plucked" instrument (t.ex. pizzicato) 

* Sampling - Digital ljudinspelning av instrument eller del av låt 

* Show don't tell - Visa på. Låta lyssnaren tolka situationen istället för att berätta allt 

* Sound - Kännetecknar en ljudkällas soniska karaktärsdrag 

* Soundalike - Att återskapa ett sound 

* Speedwriting - Låtskrivande inom snäva tidsramar (Ibland massproduktion) 
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2   Tidigare forskning 
 
I Frids (2017) konstnärliga examensarbetet genomförs en undersökning där metoden 

Soundalike används för att analysera och därefter återskapa referenslåtars produktion på 

egenskrivna låtar. Med syftet att utvecklas som producent. Frid utvecklar en trestegsmodell 

för en grundlig och tidseffektiv analys av produktion och sound. Han kommer i sitt resultat 

bl.a. fram till att man kan skilja på ett instruments funktion och sound, att han med fördel bör 

dista och dubba allt för att åstadkomma ett fetare sound och vikten av att vara noggrann från 

början. Frid finner att han genom sitt arbete med undersökningen ökade sitt work-flow, höjde 

kvalitén på sina produktioner samt införskaffade mycket ny kunskap inom både produktion 

och mix.  

 

Verdonks (2016) arbete undersöker hur låtskrivaren och artisten Sia Furlers sound och 

låtskrivarmetoder kan anammas och appliceras på det egna musikskapandet. Verdonk 

analyserar tre av Sias låtar in i minsta beståndsdel. Det som undersöks är låtarnas 

uppbyggnad textligt, melodiskt och rytmiskt samt låtarnas sound. De små beståndsdelarna 

sätts sedan ihop i en ny konstellation i tre nya, egenskrivna låtar. Den känsla i Sias musik 

som eftersträvas är kontrasten mellan mörker och ljus. Verdonk blir att hämta mest 

inspiration ifrån uppbyggnad av form, rim-schema, titelplacering, melodiuppbyggnad samt 

Sias sätt att använda sin röst som ett instrument. Verdonk kommer i sitt arbete fram till att 

rösten och dess bearbetning spelar en stor roll i en produktions sound och att hennes egen röst 

färgar slutsoundet starkt. Hon menar också att man inte ska vara rädd för att separera 

instrument från hur de är "menade" att låta. Att man kan "förstöra" ljud i strävan efter ett nytt, 

vilket hjälpte hennes skaparprocess framåt. Verdonk använde sina egna låtskrivarverktyg 

tillsammans med Sias för att skapa något nytt. Hon hävdar i sin slutdiskussion att det som 

producent och låtskrivare är en positiv egenskap att kunna återskapa en vision. Oavsett om 

det handlar om att återskapa ett sound eller att skapa helt nya ljudlandskap är medvetenheten 

om hur och vad som ska göras, innan det görs, en viktig faktor och en väsentlig beståndsdel i 

hur slutresultatet blir. 

Täck (2015) genomför en undersökning som går ut på att skriva tre låtar utifrån de tre olika 

låtskrivarteknikerna; Speedwriting, Cowrite och Ghostsong i syfte att utvecklas främst inom 

låttexter. Täck kommer i sin slutsats fram till att det hade varit fördelaktigt att enbart fokusera 

på en låtskrivarteknik och skrivit tre låtar utifrån samma förutsättningar för att enklare se 
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återkommande mönster i sin process. Hon anser att metoden Ghost song är det som 

utvecklade henne mest. Täck understryker att hon hade tagit metoden på ett alltför bokstavligt 

sätt vilket gjorde processen svår och utdragen. Vidare betonar hon att hon kunde ha varit 

friare i sin bearbetning av materialet och anpassat sig mer till sitt eget sätt att uttrycka sig. 

Istället för att pressa in ord och melodier i mallen i sin ghostsong fungerade det bättre för 

henne att istället tolka originalet, så att säga "plocka russinen ur kakan" och skapa en låt som 

passar henne och hennes skapande.  

Denna forskning får relevans för min egen undersökning då den utgör alternativa sätt att utgå 

från referensmusik i låtskapande på olika sätt. Min forskning skiljer sig på det sätt att min 

bakgrund samt problemformulering främst behandlar min kreativa blockering.  Jag 

undersöker hur metoden påverkar min kreativa process mer än att jag vill åt ett speciellt 

resultat. Med syftet att hitta till mitt eget flöde och inspiration. 

 

 

3  Metod 
 
 
Jag kommer att analysera låtar från tre olika artister vilka innehar kvalitéer jag inspireras av 

och vill eftersträva i mitt eget musikskapande. Låtarna jag kommer att använda mig av är 

Godspeed och White Ferrari av Frank Ocean, Remain av Skott och Touch av Haux.  

 

3.1  Strukturanalysschema 
Med hjälp av ett strukturanalysschema kommer jag definiera vilka beståndsdelar som 

inspirerar mig i respektive låt och konkretisera hur dessa är uppbyggda. Därefter strukturerar 

jag min egen låt och bestämmer hur den ska påminna om referenslåten. Beståndsdelar som 

kommer att ses över i analysen av referenslåtarna är; Uppbyggnad: tempo, form, harmonik, 

melodi och hooks. Text: tema, stämning och stil. Arrangering/Produktion: instrumentering 

och programmering. Samt mix. 
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3.2  Eget skapande och dokumentation 
Med hjälp av strukturanalysschemat skriver jag därefter en helt ny låt utifrån respektive 

låtförlaga. Varje låt spelas in och jag gör en demoproduktion som fungerar som ett utkast för 

framtida produktion. Jag kommer därefter skriva en fjärde låt utan referensmusik. Detta för 

att jämföra den kreativa processen och utvärdera om något har förändrats i mig efter att ha 

skrivit tre låtar utifrån givna förlagor. Varje dag avslutas med att jag spelar in låten så långt 

jag har hunnit. Loggbok kommer föras varje dag vilket är en metod som vi använt under 

utbildningen vid självständiga arbeten, i syfte att dokumentera arbetsprocessen. Detta blir 

underlag för mig att kunna se förändringar i processen. 

 

 

4  Genomförande 
 

Med hjälp av strukturanalysschema definierade jag vilka beståndsdelar som inspirerade mig i 

respektive referenslåt. Därefter skrevs en helt ny låt utifrån respektive låtförlaga. Slutligen 

komponerade jag en fjärde låt utan referensmusik. Varje låt spelades in och fick en 

demoproduktion. 

 

 

4.1  Urval av låtar 
Min ursprungliga plan var att välja ut de tre låtarna i god tid i förväg. Jag hade ett hum om 

vilka artister jag ville ha som referenser men det visade sig att jag till låt nr två och tre inte 

riktigt kunde bestämma mig i förväg. Frank Oceans låtar var ett självklart val som jag 

planerat sedan innan att jag ville arbeta med. Under arbetet med den låten fick jag influensan. 

Låtarna Remain med Skott och Touch av Haux inte ett förstahandsval. De låg båda i en 

inspirationslista jag hade på Spotify och var de låtar jag fastnade för i stunden som kändes 

överkomligt att skapa något utifrån den med tiden jag hade kvar. Jag hade relativt höga 

ambitioner från början av arbetet men det försvann mycket tid i sjukdom och övriga yttre 

faktorer. Det påverkade mitt humör, min energi och inspiration. Då mitt arbete främst handlar 

om att sträva efter att bli inspirerad och bryta en kreativ blockering så fick mitt val av låtar 

utgå från vad som för stunden tände en liten eld i mig som kunde föra mig framåt med hänsyn 

till energinivå, känsloläge, tidsaspekten och hur mycket jag orkade utmana mig själv i 

förhållande till det. 
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4.2 Låt 1 med referensmusik 
 
4.2.1  Sammanfattning av analys: White Ferrari och Godspeed av Frank Ocean 
Jag kan känna ett släktskap med Frank Oceans musik och hans sätt att tänka om skapandet 

som process. Musiken kännetecknas av en minimalistisk, alternativ blandning av akustiska 

instrument som t.ex. piano, akustisk gitarr, orgel med elektroniska programmeringar och 

samplingar. Formen är fri och följer oftast inte pop-formatet. Istället lever de olika delarna i 

låten sina egna liv. Arrangemanget utvecklas progressivt. Instrument och ljud försvinner och 

nya tillkommer.  

 

Oceans texter är ofta abstrakta. Han blandar slang och interna uttryck som i White Ferrari; 

"Bad luck to talk on these rides" med ett mer universellt språk där det är tydligt vad han 

menar; "I care for you still and I will forever" (Genius). Oceans texter är poetiska och han 

använder sig av metaforer som i följande exempel; "You dream of walls that hold us 

imprisoned. It's just a scull, least that's what they call it" (Genius). Metaforer är ett sätt att 

beskriva med bilder, verb och situationer snarare än att nämna en känsla eller sinnesstämning 

(Hillered, 2009).  

 

Det finns ofta en melankoli och ett djup i texten trots t.ex. en titel som tex White Ferrari. I en 

sällsynt intervju berättar Ocean om hur han inspireras av att berätta historier som han sedan 

omsluter med "all kinds of sonic goodness" (BBC, 2012). Vidare i intervjun beskriver han 

hur låtskapandet är som att ta ett fotografi av något du inte kan se. Melodierna i Oceans låtar 

är vackra och sjungs över harmonik som pendlar mellan jazzig, soulig och enkla 

låtskrivarackord (Guitartabs Explorer). Produktionen utgör en stor del av låten och 

kännetecknas av detaljer såsom t.ex. uppklippta röster, statiskt brus och körer. Mixen är 

kreativ och karaktäristisk. 

 

4.2.2  Sammanfattning av låtskrivarprocessen: Pure Will  
Inspirerad av Oceans sätt att skriva "historier" satte jag mig ner och skrev flödesskrivning 

över bilder och minnen av olika människor och händelser. Denna övning utfördes i ca 30 

minuter främst med inspiration från texten i White Ferrari. Därefter kollade jag upp ackorden 

både på låten White Ferrari och Goodspeed. Jag använde mig av ackord och delar av 

ackordsföljder från båda låtar och improviserade fram nytt utifrån det. Jag lät delarna gå från 

enkla låtskrivarackord i de första delarna, till färgade, jazziga ackord och ackordsvändor i 
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mitten, till outrot som går tillbaka till enkla ackord inspirerat av outrot från White Ferrari. Se 

bilaga D.  

 

Jag tog inspiration från Oceans harmoniska nedgångar i Godspeed och även den rytmiska 

betoning/markering som följs av paus i orgeln efter "How I do!" (01:30 in i låten) i 

Godspeed. Återfinns efter "She told me every dream would come" i min låt. När jag började 

få till ackordsvändor som jag tyckte om improviserade jag fram melodi. Jag använde mig av 

textmassan jag skrivit att sjunga melodierna till. I Godspeed finns "Ooh-stämmor" som jag 

även applicerade på en del i min låt. White Ferrari har 4 olika delar som byter av varandra. 

Jag omfamnade idén av lite mer fristående delar och lät låten progressivt utvecklas. Jag 

började med att skriva nya delar som inte upprepar sig men jag upplevde att det inte kändes 

eller lät naturligt så jag lät jag två av dem upprepas. Sammanlagt fick även min låt 4 olika 

delar.  

 

Arrangemangmässigt spelade jag in piano i introt för att sedan gå till orgel i andra delen 

precis som Ocean gör i Godspeed. I outrot lät jag en gitarrist lägga en akustiskt gitarr som det 

är i White Ferrari. I mixen arbetade jag generellt med dimensioner vilket karaktäriserar de 

två olika referenslåtarna. Jag lade ett chorus och mycket reverb på pianot som det är i introt 

på Godspeed. Chorus är en modulerande effekt som förändrar tid och tonhöjd och används 

för att skapa ett bredare sound (Owsinski, 2014. s 90-91) Jag la en effekt på rösten i outrot 

som det även är på Oceans röst i White Ferrari. Istället för att göra min röst ljusare som 

Ocean gör, gjorde jag istället min mörkare i karaktär. Se bilaga A för strukturanalysschema. 

 

 

4.3  Låt 2 med referensmusik 
 

4.3.1  Sammanfattning av analys: Remain av Skott 
Låten Remain bygger mycket på den vackra och rörliga melodin i sången. Skott, som 

egentligen heter Pauline Skött är uppväxt i Rättvik. Hennes influenser är folkmusik och 

dataspel. Skott spelade fiol under hela sin uppväxt vilket visar sig i hennes melodier. Speciellt 

i de första singlarna hon släppte. I en intervju med Nöjesguiden berättar hon; "Jag skrev mina 

första låtar på fiol, och det tror jag har påverkat mig. Skriver man en låt på fiol och inte har 

någon som ackompanjerar måste melodin vara väldigt stark i sig" (Nöjesguiden, 2017)  
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Jag kan känna ett slags släktskap även med Skott. Jag kommer liksom henne från Dalarna och 

är uppväxt med att ha sjungit folkvisor som barn. Jag skrev mina första melodier med enbart 

sång och text, vilket som tidigare nämnt, kräver en melodi som är intressant nog att stå för sig 

själv.  

 

Skott använder sig av få ord och korta fraser som sjungs över den rörliga melodin i Remain. 

Texten andas vemod, sorg, kärlek men även hopp och handlar om att gå vidare efter en 

separation. I en pressrelease skriver Skott "This song is about the pain of growing apart and 

accepting that sometimes we have to leave something behind in order to move forward". 

(RCA Records, 2017) Orden som sjungs framkommer inte helt tydligt om man inte läser 

texten samtidigt utan rösten blir mer som ett instrument tex på första fraserna i låten "I'll love 

again. Changing" (Genius)  

 

Låten som har en meditativ, mystisk stämning börjar med refrängen. Avskalat med enbart en 

baston och Skotts röst och bygger sedan upp ett elektroniskt, minimalistiskt arrangemang och 

programmeringar. Fet tremolo-bas, tunga beats och programmerad arpeggierad harpa är några 

av beståndsdelarna av låtens uppbyggnad. Detaljer i produktionen samt dynamikförändringar 

där det läggs till och tas bort element skapar intresse. Låten blandar den vackra melodin, den 

melankoliska stämningen och texten med en modern produktion där det bland annat används 

generöst med effekter på rösten.  

 

4.3.2  Sammanfattning låtskrivarprocessen: Always the light 
Jag började med att skriva text utifrån den stämning som referenslåten gav mig och 

sammanställde även text som jag skrivit vid tidigare tillfälle som jag tyckte kunde passa in. 

Detta gav mig en textmassa att arbeta utifrån. Jag valde att använda ett par stycken av samma 

ackord och följder som finns i referenslåten. Se bilaga D. Jag spelade dem på pianot och 

improviserade fram melodi i liknande rörliga stil som referenslåtens. När jag kommit på en 

del idéer till harmonik och melodi programmerade jag en baslinje med en orgelsampling 

liknande den i början på referenslåten och därefter en sub-bas som pulserar inspirerad av 

låtförlagans arrangemang. Jag kopierade låtens form och lät min egen låt börja med 

refrängen.  

 

Texten jag hade skrivit var svår att passa in i melodin jag improviserat fram. Jag började 

därför om och spelade ackorden på pianot och improviserade fram en ny text som flödade 
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bättre. Därefter programmerade jag ett liknande beat som referenslåtens och spelade även in 

en arpeggierad harpa som kommer in på samma ställe som den gör i referenslåten. Jag följde 

referenslåtens dynamik relativt slaviskt men valde att gå ur formen lite och lade in en 

instrumental brygga innan sista dubbelrefrängen. Som effekt på rösten använde jag precis 

som på Skotts röst en tuner samt en vocoder som inte används i Remain. Se bilaga B för 

strukturanalysschema.  

 

 

4.4  Låt 3 med referensmusik 
 

4.4.1  Sammanfattning av analys - Touch av Haux 
Jag fastnade för det minimalistiska, elektroniska, vemodiga och svängiga elementen i Haux 

låt. Jag kunde även här känna igen mig lite i ett slags vemod och blandningen av det 

akustiska med det elektroniska. Samtidigt var låten var ändå annorlunda mot vad jag själv 

brukar skapa vilket kändes lite upplyftande. I en intervju på youtube beskriver Haux sin 

musik som folk music; "It always starts with folk music then I kind of build a soundscape or 

a landscape behind that with electronic sounds". (Live nation UK, 2017) Det är lätt att höra 

influenserna från folk när man lyssnar på låtarna. Men när jag tittade på ett klipp på Youtube 

när Haux framför en akustisk version av Touch på gitarr (Berlin Sessions, 2017) hade jag 

svårt att se hur han skulle ha skrivit den rytmiska refrängen till gitarren. För mig är det en 

typisk melodirytm man kommer på om man har ett beat att improvisera till.  

 

Touch är en minimalistiskt uppbyggd låt. Textens tema handlar om melankolisk, ambivalent 

kärlek och intimitet. Låten är vemodig men sångrytmen i refräng plus produktionen gör den 

ändå upbeat. Det börjar med en upptakt av sång som sedan fortsätter över en ensam 

programmerad svängig rytm på en pluck synt. Tonarten går i moll och Haux sjunger korta 

rytmiska fraser som får andas innan nästa kommer. I refrängen upprepar han ord ännu mer 

rytmiskt och arrangemanget byggs på med programmerad snabb hihat, svängig bastrumma 

samt kantslag på virvel. Som backbeat på 8-delarna lägger Haux en sampling av hans 

utandning.  

 

Haux håller sig till relativt få element som går in och ut under låten. Bland annat bas, subbas, 

körer, röstsamplingar och hihat. 
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4.4.2  Sammanfattning av låtskrivarprocessen: Push - Pull 
Här började jag med att leta reda på ett liknande pluck synt ljud som i Touch. När jag funnit 

det tog jag ut ackorden och kopierade de tre första ackorden som Haux använder i den 

akustiska versionen på Berlin Sessions (Chordify) Därefter tog jag ett par till av de ackord 

han använder till refräng och brygga men ändrade ordning. Se bilaga D. Jag använde samma 

bmp som referenslåtens och programmerade pluck synten i exakt samma rytm i arpeggiatorn 

i Logic. Jag anammade låtformen helt förutom att jag inte går tillbaka till versmelodi på slutet 

av låten. Som på Touch började jag hela låten med upptakt av sång. Jag försökte medvetet 

göra min melodi mer rytmisk än jag brukar. Speciellt på refrängen gick jag emot mina första 

idéer som kom naturligt och försökte att sjunga mer i stötar som Haux gör över 

upprepningarna av "Touch" och "Blush" (Genius) utan att kopiera honom. Från det tänket 

kom texten "Pushing pulling" som är rytmiskt att sjunga över.  

 

Jag samlade oanvända textfraser jag skrivit tidigare som rörde sig lite i samma tema med 

kärlek, vemod, intimitet, ambivalens med inspiration från referenslåten Jag fyllde sedan på 

med nya fraser medan jag improviserade melodin. Jag bestämde mig för att inte lägga så 

mycket tid på texten. Att det inte behövde komma från mig själv och vara något jag måste 

"stå för". I bryggan gjorde jag som Haux och sjunger enbart 3st fraser som upprepas men tog 

in en ny ackordsvända istället för att använda samma som i refrängen. Jag spelade in en dub 

på leadsången i refrängerna, lät leadsången vara stor i ljudbilden medan synten låg närmare i 

mixen med inspiration från referenslåten. Meningen var att jag skulle programmera trummor 

med inspiration från referenslåten men jag hann inte detta. Se bilaga C för 

strukturanalysschema. 

 

 

4.5  Låt 4 - Utan referensmusik 
 
4.5.1  Sammanfattning låtskrivarprocessen: Crepuscular Rays 
Min första tanke var att sätta mig ner och skriva text utifrån Oceans tillvägagångssätt där han 

berättar historier som han sedan bygger ett ljudlandskap kring. Jag kände mig dock mer 

lockad att sätta mig vid pianot direkt och improvisera som jag brukar göra. Det är det sätt 

som jag oftast hittar något att bygga vidare på. Min inställning var att låta vad som helst få 

komma igenom mig. Att tillåta det enkla, vackra och banala. Att jag inte behövde prestera 

utan bara vara där jag är. Jag improviserade fram olika ackord och melodislingor på pianot.  
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Vid ett tillfälle letade jag runt på olika samplingar i mitt elpiano Nord Electro och fastnade 

för stråket. Jag insåg att mina harmonier och linjer lät lite som ett stråkarrangemang och 

fortsatte därför skapandet av låten med stråk-samplingen som valt ljud. Utifrån det växte det 

fram ett slags stråk-stycke. Vid ett annat tillfälle när jag gick till ett nytt ackord vid en av 

delarna så kom en melodi från stycket Adagio in G minor av Albinoni1 i huvudet. Jag sjöng 

cellostämman medan jag spelade ackorden och behöll det medan jag arbetade vidare. Jag 

gjorde klart stycket på ca 1,5 h och bestämde att det skulle få vara ett instrumentalt stycke 

och inte behövde sång och text. Jag delade upp stämmorna i violin 1, violin 2, viola och cello 

och spelade in dem med mitt midi-keyboard i Logic.  

 

 

5  Resultat 
 

Arbetet resulterade i fyra nyskrivna låtar i olika genrer. De tre första med tydliga och starka 

influenser från referenslåtarna men samtidigt står självständigt på egna ben. Samt den fjärde 

låten som skrevs utan referensmusik och som skiljer sig mest från de andra. De beståndsdelar 

jag tog mest inspiration av var; tempo, form, harmonik, instrumentering, frasering och rytmik 

i melodi, stämning och teman i text och viss programmering och mix. Metoden både 

underlättade och frammanade svårigheter i skaparprocessen.  

 

 

5.1  Produkten  
 

5.1.1  Pure Will 
Låt 1 Pure Will är en downtempo låt och jag skulle, i det format låten är nu, beskriva den som 

någon slags alternativ indiefolk. Låten har en relativt fri form och ingen konventionell 

refräng. Arrangemanget vad gäller instrumentering utvecklas och går från piano till orgel och 

slutligen till en ensam akustisk gitarr. Harmoniken pendlar mellan enkla ofärgade ackord till 

mer avancerade ackordsvändor och färgningar. Låten har en relativt utarbetad melodi som 

även den byter skepnad under låtens gång. Texten är vemodig och blandar metaforer som 

                                                
1 Det har dock visat sig att detta stycke inte är komponerat av Albinoni, utan av Remo Giazotto, men 
stycket benämns dock fortfarande som ”Albinonis Adagio” 
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t.ex. "To paint everything in blue" med bokstavliga uttryck som "I just wanna walk in the 

woods, read them beautiful books and make love to your body". Även om låten är starkt 

influerad av flertalet beståndsdelar från Frank Oceans två låtar är min analys man inte skulle 

kunna höra kopplingen om man ej visste om den. I Oceans låtar ligger stor vikt på den 

kreativa produktionen och mixen. Det är den som håller ihop de många olika delarna och 

behåller lyssnarens intresse. På grund av tidsbrist hann jag inte utforska och återskapa detta i 

min egen låt. 

 

5.1.2  Always The Light 
Låt 2 Always The Light lutar åt alternativ elektronisk pop av det mörkare slaget. Låten är 

downtempo med samma bmp som referenslåten. Låtformen är relativt standard. Harmoniken 

är lite annorlunda och använder sig av tonartsfrämmande ackord och mediantik. Låten 

innehåller olika taktarter. Ofta när jag improviserar fram harmonik och melodi på pianot blir 

det gärna naturligt en blandning av taktarter. Det kan bidra till att låten blir levande men det 

försvårade dock för mig när jag skulle programmera trummor. Melodin är rörlig och lite 

ovanlig för modern musik. Texten handlar om längtan efter kärlek och har en andlig, sökande 

karaktär. Sången skapar en vemodig stämning och jag använder min röst mer som instrument 

än för att man ska lyssna på texten. Låten har en helt elektronisk instrumentering och är 

nästan rakt av kopierad från referenslåten med modifiering. Den har en början till mix där 

karaktären ligger i den behandlade rösten. Både produktion och mix behöver även här mycket 

mer tid och kunskap men ger en bild av idéen. Om man lyssnar på referenslåten och min låt 

efter varandra skulle man direkt höra inspirationen i mitt arrangemang och effekten på röst 

men låten blev som helhet ändå sin egen. 

 

5.1.3  Push - Pull 
Låt 3 Push - Pull rör sig mer åt elektronisk indiepop. Den är mer lättillgänglig än de andra två 

och skulle nog anses mer modern. Låtformen och harmoniken är relativt standard. Melodin är 

"poppig" med korta och "svängiga" fraser vilket skiljer sig en del från mitt eget sätt att skriva 

melodier. Textens tema är kärlek med en twist. Även om temat är vanligt innehåller den 

uttryck som inte är alltför utslitna. Refrängen har en starka text-hooks så som; "We've been 

pushing pulling. We've been dodging bullets" Arrangemanget är minimalistiskt och 

elektroniskt. Pluck-syntens rytm är direkt stulen från referenslåten och även resten av 

arrangemanget klart inspirerat av densamma. Här bestämde jag mig för att se arbetet som en 

läroprocess för att gå utanför mina egna ramar. Jag gjorde helt enkelt det jag behövde för att 
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bli inspirerad och komma vidare. Synten tjänade sitt syfte och tände en liten eld i mig som 

fick mig att skriva låten. Det är alltid möjligt att gå tillbaka och ändra beståndsdelar som är 

för lika referenslåtens om man skulle vilja använda materialet i framtiden. Nu saknar den 

både arrangemang, produktion och mix p.g.a. tidsbrist vilket gör att man förlorar intresset 

snabbt. Speciellt i bryggan där produktion var menad att spela den största rollen. Men jag tror 

man förstår vart man kan ta den produktionsmässigt. 

 

5.1.4 Crepuscular Rays 
Låt 4 Crepuscular Rays är ett filmiskt stråkstycke i 3 delar. Harmoniken varierar från enkel 

till användandet av ackord utanför tonarten och mediantik vilket bidrar till att behålla 

intresset. Se bilaga D. De tre olika delarna har relativt olika karaktär och teman. Melodin 

förflyttas från violinerna till cellon i den tredje delen. Samma del där jag helt kallt stal en bit 

av melodin (6 toner) från Adagio in G Minor. Lyssna vid 01:45s i min låt och 00:40s i 

Albinonis stycke (länk till Spotify i referenser) Jag har ingen erfarenhet av att skriva 

stråkarrangemang. Allt är framimproviserat på gehör på min keyboard och är därför 

bristfälligt vad gäller arrangemang av de olika stämmorna. Jag hade inte tid att gå igenom 

ordentligt vilka instrument som borde spela vilken stämma, instrumentens omfång vad som 

fattas, vad som ska bort osv. Som med de andra låtarna så ger Crepuscular Rays en bild av en 

idé som kan utvecklas.  

 

 

5.2  Inspiration och motstånd 
Jag blev mycket inspirerad och uppfylld av att sätta mig in i Oceans musik, lyssna på hans 

intervju och läsa låttexterna och tolkningarna av dem på Genius.com (en webbsida med 

låttexter där det ofta finns information om credits, textens handling och betydelse). Jag skulle 

kunna ha suttit hur länge som helst och lyssnat och läst in mig på honom och hans verk. 

Motståndet till att själv sätta mig ner och skapa var påtagligt. Jag kände en obehaglig press 

och ingen lust att "prestera". Steget från tanken/känslan till anteckningsboken, pianot eller 

datorn var det första hindret. Det kräver mycket av mig att skapa och jag märkte att jag var 

rädd för de känslor som jag vet kan komma upp när jag ska skriva musik. Som att jag bär på 

cellminnen av frustration och prestationsångest. Generellt tyckte jag inte att jag riktigt hittade 

in till det flöde jag längtar efter under låtskrivarprocessen. Referenslåtarna gav dock hela 

tiden en utgångspunkt att arbeta utifrån och medel att ta mig framåt. Mina höga krav på vad 

jag vanligtvis behåller i en låtskrivarprocess ville sätta käppar i hjulet men för att komma 
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vidare försökte jag köpa de första idéerna som kom till mig. Jag jobbade på och behöll de 

delar som växte fram trots motstånd och tvivel. Vissa tillfällen var jag nog ändå i ett slags 

kreativt flow och det gick enkelt och snabbt att få ner vissa delar. När jag sedan på kvällen 

lyssnade på mina iphone-inspelningar tyckte jag ett par gånger att delar av materialet stundvis 

hade viss kvalité och intressant komposition. 

 

 

5.3 Muser och jämförelse 
Att använda sig av en musa kan vara inspirerande men även föda ett visst jämförande med 

inspirationskällan. När jag först skulle improvisera fram melodier på Pure Will var det som 

att jag försökte härma Oceans sätt att sjunga vilket inte alls fungerade för mig. Jag fick 

påminna mig om att jag bara skulle låta mig inspireras och inte behövde efterlikna. Då 

flödade melodierna mer naturligt. Jag stötte på liknande problem när jag arbetade med Skotts 

musik som referens. Då jag tyckte mycket om melodin i Remain och använde en del av 

samma ackordvändor stötte jag först på svårigheter att improvisera fram någonting nytt som 

jag gillade. Jag fick aktivt försöka stänga av den gamla melodin i min hjärna och ge mig hän 

till att spela ackorden fritt på pianot, bryta upp dem och leka med sångmelodierna över det. 

När jag jämför mig blir det direkt hämmande. Det påverkar min process positivt att låta olika 

beståndsdelarna vara en startpunkt och inspiration för låten. Därefter vara fri att skapa utifrån 

mig själv och inte gå vilse i att det ska vara någon slags soundalike eller ghostsong.  

 

 

5.4  Friheten och det omedvetna 
När det kom till att skriva den fjärde och sista låten var det både skönt att vara fri att göra vad 

jag vill men även lite läskigt att inte ha någon utgångspunkt. Stycket utvecklades till ett slags 

filmiskt score. Det var inte vad jag hade planerat men som kreatör tror jag på att låta det som 

vill flöda igenom en få komma fram. Jag har lärt mig att jag inte kan avgöra i stundens hetta 

om det är bra eller dåligt, skräp eller genialiskt. I skaparprocessen är det bara för mig att 

släppa taget och utvärdera efteråt. Inte förrän jag skrev i loggboken på kvällen efter jag 

komponerat det fjärde stycket insåg jag att jag omedvetet haft en musikalisk musa även på 

denna låt. Min farfar var musiker och spelade piano, trumpet och fiol. Han hade en vinylskiva 

med Tomaso Albinoni och jag älskade stycket Adagio in G Minor som alltid berörde mig 

djupt in i själen. Jag tyckte den var så vidunderligt vacker och sorglig och uppenbarligen har 

dess melodi levt i mig sedan dess.  
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6  Slutdiskussion 
 

Här sammanfattar jag det jag kom fram till i min undersökning, diskuterar vilka svar jag fick 

på mitt syfte och mina frågeställningar samt vad det innebär för mig. Jag funderar även över 

hur man kan gå vidare med fortsatta undersökningar för att följa upp det jag har kommit fram 

till. 

 

 

6.1  Den kreativa processen 
Det kanske mest givande under hela undersökningen var att djupdyka ner i Frank Oceans 

värld. Jag brukar inte ta mig tiden att förkovra mig i andra artister på det sättet. Då Ocean är 

en konstnär jag verkligen beundrar gav det mig mycket att analysera musiken och höra om 

hans sätt att se på den kreativa processen. Det är mycket inom musikproduktion jag blir 

inspirerad av som jag ännu inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet att återskapa. I det 

här arbetet hann jag bara börja skrapa på ytan av produktion och mix.  

 

Jag har under hela processen fått påminna mig om att jag inte behöver prestera över min 

förmåga. Att inspireras av andra kan ju som tidigare nämnt, förutom att ge inspiration och 

nya verktyg, även leda till prestationsångest vilket ju var det jag vill motverka från början. 

Stundvis väcktes motstridiga känslor att arbeta med referensmusik men då jag snabbt blev 

medveten om det kunde jag bryta tanken och gå vidare. Då detta är ett arbete som ska 

redovisas behövde jag även konstant påminna mig själv om att jag inte behöver imponera på 

någon annan. Att det var ett undersökande, en skoluppgift där processen var det viktiga och 

inte produkten. En nyckel för mig i skaparprocessen är att acceptera var jag är i min 

utveckling och låtsas som att ingen kommer att höra mina alster. 

 

Som tidigare nämnt kände jag inte att mitt kreativa flöde påverkades nämnvärt av metoden. 

Möjligtvis kan det vara så att jag har en skev uppfattning om hur det ska kännas när jag 

skapar musik. Det är som att jag vill uppnå ett speciell tillstånd. Jag vill bli uppfylld av det 

som kommer igenom mig. Jag söker den upphöjda känsla som jag upplevt flera gånger när 

jag tidigare skapat musik. Jag tror mycket väl att jag idag skapar mer avancerad musik men 

för mig personligen är produkten sekundär. En viktig del av skapande arbete är fokus och 

tålamod, områden på vilka jag brister. Man måste vara beredd att göra jobbet och tåla att det 
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inte alltid är roligt eller blir bra. Ofta behöver man skriva tio dåliga låtar för att till slut, 

eventuellt få till en bra. Jag behöver öva på att inte ge upp efter den nionde dåliga låten (eller 

första för den delen) och komma ihåg att "Allt skapande är bra skapande" som en vän till mig 

under det här arbetet.  

 

Vad gäller den fjärde låten som jag skrev utan referensmusik var syftet att se om något 

förändrats i min kreativa process och om jag märkte av någon utveckling. Jag kan inte se 

någon tydlig koppling till de andra låtarna eller att Crepuscular Rays är någon slags naturlig 

utveckling av det jag sysslat med i de första tre låtarna. Eventuellt att jag var mer orädd vad 

gäller att bryta mig ur tonart och möjligtvis att jag utvecklat mitt melodispråk. Jag finner det 

intressant att jag skrev den så snabbt. Det måste jag ju ändå kategorisera under ett slags 

kreativt flöde även om jag inte upplevde den eftersökta upphöjda känslan och stoltheten. 

Flödet kan ha haft att göra med metoden; att gå från att arbeta utifrån referenslåtars ramar och 

hjälpmedel till att sedan tillåtas skapa fritt. Mest tror jag det hade att göra med att jag under 

ett par veckor koncentrerat hade skrivit musik. Det var även spännande att låten tog formen 

av ett stråkstycke. Det är en av tjusningarna att skapa musik och konst. Att man kan 

överraska sig själv om man vågar släppa taget.  

 

 

6.2  Utveckling och nya verktyg 
Trots att jag upplevde samma gamla motstånd och blockeringar som tidigare var 

referensmusiken bra startkablar för mig i början av låtskrivarprocessen. Jag fick en 

utgångspunkt om det så var ackord, en programmerad synt eller inspiration till att berätta en 

historia. Referenslåtarna gav mig även ramar att hålla mig till och redskap under vägen som 

förde mig framåt i arbetet. Jag upplevde att analyserna och arbetet utvecklade mitt 

låtskrivande och bröt gamla invanda mönster. Exempel på det är att jag tidigare har kunnat 

tycka att det är lite ointressant med det slags historieberättande som finns i t.ex. 

singer/songwriter-genren. När det blir för banalt och opoetiskt. Ocean berättar en personlig 

historia men genom att använda mycket metaforer, interna uttryck och mer "show, don't tell" 

behåller han mitt intresse och texten fortfarande känns fräsch. Detta var en byggsten jag 

kunde anamma i mitt eget textförfattande.  

 

Jag tycker även att jag utvidgat mitt harmoniska tänk under arbetet och jag experimenterade 

med färgade ackord, tonartsfrämmande ackord och nya ackordsvändor. Det bidrog till 
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exempel till att min låt Pure Will fick en doft av soul och jazz vilket är nytt för mig. I arbetet 

med samma låt blev jag lite orolig att lyssnaren inte skulle hänga med i övergångarna mellan 

de delarna som skiljde sig avsevärt. Att det var för många idéer i samma låt. När jag sedan 

lyssnade på det jag spelat in på min iphone tyckte jag ändå att det lät logiskt vilket vidgade 

min horisont en aning. I låten Push - Pull lärde jag nya sätt att strukturera en melodi. Under 

arbetet gick jag utanför min comfortzone och utmanade mig själv istället för att skriva musik 

på exakt samma sätt som jag gjort förut. Jag skrev jag låtar jag aldrig skulle ha gjort utan 

referensmusiken. Om de sedan blev bra eller hur långt jag kom med produktion och mix är 

mindre intressant. När man sätter sig ner för att skriva en låt finns miljarder vägar att gå. 

Varje val, yttre och inre stimuli påverkar resultatet. 

 

 

6.3  Mina låtar i förhållande till referenslåtar 
Produkten är i det här fallet mindre intressant då processen är i fokus. Som Täck (2015) kom 

fram till i sin slutsats, plockade jag russinen ur kakan från referenslåtarna. De beståndsdelar 

jag främst inspirerades av var ackordsföljder, form, melodispråk, text-karaktär samt 

arrangemang. Precis som Verdonk (2016) beskriver så är även mina låtars slutsound starkt 

färgade av min röst. Detta gör att även om jag anammat flertalet beståndsdelar så blev låtarna 

relativt personliga. Det är dock svårt att bedöma detta själv och bör nog analyseras utifrån av 

utomstående lyssnare.  

 

Att hämta inspiration från andras verk tror jag fungerar speciellt bra om du själv har ett eget 

unikt musikaliskt id. Som för Verdonk tog mina egna låtskrivarverktyg över i processen och 

därmed skapades något unikt. Beståndsdelar som blivit för lika referenslåtens går alltid att 

byta ut eller förändra i efterarbetet. Även valet av produktion kan styra låten i en annan 

riktning än referenslåten. Referensmusik kan ju även användas enbart som ett sätt att 

utvecklas som t.ex. Frids (2017) undersökning av metoden soundalike eller Täcks (2015) 

arbete med ghostsong. Då behöver man inte bry sig lika mycket om att själva låten/produkten 

ska bli unik och intressant. Fokuset ligger då helt på utveckling och införskaffande av 

kunskaper och erfarenhet som man kan applicera i framtida verk. Jag tror att prova olika 

vägar att skapa kan leda till att man hittar sig själv som artist på ett djupare plan. 
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6.4  Avslutning 
Arbetet med referensmusik var en gynnsam metod för mig och jag kommer att fortsätta att 

applicera den i framtiden under mindre pressade förhållanden. Min fortsatta undersökning 

kommer att fokusera mer på produktion och mix där jag önskar mer kunskap och erfarenhet. 

Jag instämmer med Verdonk (2016) som i sin slutdiskussion betonar vikten att som 

producent kunna återskapa en vision. För mig är en kreativ produktion och mix minst lika 

viktigt som låtens uppbyggnad. En låt kan idag vara uppbyggd av ytterst enkla beståndsdelar 

och resten är variation i produktion och mix.  

 

Släktskapet jag känner med vissa artister triggar och väcker en lust i mig att skapa. Musik kan 

få mig att landa i mig själv och känna igen mig i ett sätt att uttrycka sig. Detta är viktigt och 

en av anledningarna till mitt arbete. Jag tänker dock att det även kan vara nyttigt att prova att 

skriva och producera musik som är helt utanför sin egen stil och bekvämlighetszon. Att i 

lärosyfte bryta sina mönster, spränga gränser, få till nya synsätt och idéer. Man kanske kan 

överraska sig själv i att hitta något helt eget uttryck genom det. Det kan eventuellt vara något 

att utforska i framtiden.  
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Bilagor 
Bilaga A Strukturanalysschema för låt 1 
Här	noteras	de	beståndsdelar	som	jag	applicerat	i	min	egen	låt	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
REFERENSLÅTAR	1	

White	Ferrari	+	Godspeed	
av	Frank	Ocean	

EGEN	LÅT	1																																
Pure	will	

Uppbyggnad	 Form	
	
	
Harmonik	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hook	

-	Progressiv	utveckling.	4	olika	
delar.		
	
-	Använder	vissa	ackord	och	
ackordsföljder	från	båda	låtar	
-	Färgade	ackord	
-	Samma	ackord	med	annan	baston	
-	Nedgångar	i	ackord/bastoner	
-	Går	från	mer	komplicerad	
harmonik	till	låtskrivarackord	i	
outrot	
	
-	Oooh-melodi	
	

Text	 Stil	
	
	

-	Historieberättande	
-	Poetisk	stil	
-	Metaforer	
	

Arrangering/
Produktion	

Instrumentering	 -	Piano	i	introt	
-	Går	från	piano	i	intro	till	orgel		
-	Betoning/markering	följt	av	paus	
-	Ensam	akustisk	gitarr	i	outrot	
	

Mix	 Tekniker	
Karaktär	

-	Chorus	på	pianot	i	introt	
-	Dimensioner	
-	Effekt	på	rösten	i	outrot	
	



  
 

 II 

Bilaga B Strukturanalysschema för låt 2 
Här	noteras	de	beståndsdelar	som	jag	applicerat	i	min	egen	låt	
	
	

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	
REFERENSLÅT	2	
Remain	av	Skott	

	

EGEN	LÅT	2			
Always	The	Light																														

Uppbyggnad	 Tempo	
	
Form	
	
	
Harmonik	
	
Melodi	

-	110	bpm	
	
-	Samma	förutom	en	instrumental	
brygga	innan	sista	refräng	
	
-	Flera	ackord	och	ackordsföljder	
	
-	Rörlig	över	få	ord	och	korta	fraser	
	

Text	 Stämning	
	
Struktur	

-	Vemod	
	
-	Korta	fraser	
	

Arrangering/
Produktion	

Instrumentering	/	
Programmering	

-	Börjar	med	bas	och	sång	
-	Subbas	med	tremolo	
-	Programmerade	trummor	
-	Programmerad	harpa	
	

Mix	 Tekniker	
	

-	Effekter	på	röst	som	tuner	
	



  
 

 III 

Bilaga C Strukturanalysschema för låt 3 
Här	noteras	de	beståndsdelar	som	jag	applicerat	i	min	egen	låt	
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	
REFERENSLÅT	3	
Touch	av	Haux	

	

EGEN	LÅT	3				
Push	-	Pull																														

Uppbyggnad	 Tempo	
	
Form	
	
Harmonik	
	
	
Melodi	

-	80	bpm	
	
-	Vers,	ref,	vers,	ref,	brygga,	ref,	ref	
	
-	Flera	ackord	och	ackordsföljder	i	
versen	och	refrängen.	
	
-	Rytmiska	kortare	fraser	
	

Text	 Tema	
	
Struktur	

-	Kärlek,	vemod,	ambivalens	
	
-	Korta	fraser	
	

Arrangering/
Produktion	

Instrumentering	/	
Programmering	

-	Pluck-synt	i	liknande	ljud	och	
samma	programmerade	rytm	
	
-	Sångdub	
	
	

Mix	 Karaktär	 -	Mycket	reverb	på	sång.	Mindre	på	
synt	
	



  
 

 IV 

 
Bilaga D Ackord Låt 1 - 4 
 

       
 

 
 

 



  
 

 V 

Bilaga E Låttext Pure Will 
 

To save everything  

But you  

There are still melodies  

Inside me  

You taught me how to be without  

You  

 

One can survive on pure will  

But sometimes love does not survive you  

To paint everything  

In blue  

There are still memories  

Inside you  

She taught me every dream can come  

True  

One can survive on pure will  

But sometimes love does not survive you  

 

You  

Justify my existence  

With art and beauty  

I just wanna walk in the woods  

Read them beautiful books  

And make love to your body  

Fill my senses with flowers and colors  

Don't want to lay open the heartache  

Cover up the fact I'm lonely as hell  

As I walk in the hall of the need and the harvest  

 



  
 

 VI 

Bilaga F Låttext Always the Light 
 

Light, always the light  
Got to find out what's blocking the sun  
Light, always the light  
Got to find out what's stopping the one  

Clouded skies  
In your clouded eyes  
You know that I travel light  
Flooded heart  
As I speak with God  
You know I'm noones love  

Light, always the light  
Got to find out what's blocking the sun  
Light, always the light  
Got to find out what's stopping the one  

Shouting fears  
As I let you near  
You know I travel alone  
Howling moon  
As we fall in bloom  
I'll try to keep it true  

Light, always the light  
Got to find out what's blocking the sun  
Light, always the light  
Got to find out what's stopping the one  

Give you  
I forgive you  
And all that you give up  
I will give love  
I will never need you  
I relieve you  

Light, always the light  
Got to find out what's blocking the sun  
Light, always the light  
Got to find out what's stopping the one  

 
 



  
 

 VII 

Bilaga G Låttext Push - Pull 
 
You said I want you  
As long as I can have you 
If that's forever 
Then there's no rush 
I said I want it       
All that you can give me  
Hoping for everything  
Been dreaming of this 
 
We've been pushing pulling 
We've been dodging bullets 
That were meant to break our heart 
We've been trying to call it quits 
Cause we're dreading to admit 
To the fact we're all we've got 
     
I put on a slow show 
I dance so you can watch me 
You'll have me wherever 
And never rush 
You're steady and certain 
I flutter and I waver 
Giving you everything  
With all I got 
 
We've been pushing pulling 
We've been dodging bullets 
That were meant to break our heart 
We've been trying to call it quits 
Cause we're dreading to admit 
To the fact we're all we've got 
 
Love your dear pure heart  
And your dirty mind 
I swim the rivers of your eyes 
 
We've been pushing pulling 
We've been dodging bullets 
That were meant to break our heart 
We've been trying to call it quits 
Cause we're dreading to admit 
To the fact we're all we've got 


