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Abstract 
 
 
Arbetet handlar om hur upphovsmannen komponerade och arrangerade musik till en gradvis 
växande ensemble till sin popmusikal. Kompositören har reflekterat över vilka uppgifter varje 
musiker tilldelades i olika sångnummer inom den instrumentala ensemblen. Precis som 
skådespelare har olika roller inom en pjäs har musiker olika roller inom en låt.  
 
Ett mål med musikalen var ett skapa en udda och unik ensemble då musikerna även medverkade i 
handlingen. Upphovsmannen valde tio olika instrument samt bestämde turordning för dem. I det 
första sångnumret medverkar endast piano, i det tionde och sista består ensemblen av piano, elbas, 
trummor, trumpet, cello, elgitarr, cembalo, trombon, klarinett och flöjt. Den slutgiltiga ensemblen är 
ovanlig inom pop-och rockmusik. I arbetet beskrivs vad varje instrument tillförde musiken.  
 
Undersökningen fokuserar på instrumentation, tematik, motiv, form, klangkombinationer och 
instrumentens tilldelade roller inom numren. 
 
Totala längden på alla sångnummer blev ca 45 minuter. Musikalen blev 90 minuter lång. 
 
Nyckelord: komposition, musikal, pop, rock, instrumentation, form, tema, motiv, piano, elbas, 
trummor, trumpet, cello, elgitarr, cembalo, trombon, klarinett, flöjt 
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Förord 
 
 
Jag vill tacka alla fantastiska människor som gjorde det möjligt för mig att genomföra mitt stora 
arbete! 
 
Tack Anders Edström, Josefine Gellwar Madsen, Jonas Christensen, Pontus Bertling och Carolina 
Olsson för era professionella insatser som musikalartister. Jag är djupt tacksam över all tid ni lade 
ner på att repetera manus och musik. Det har varit ett stort nöje för mig. 
 
Tack Kristofer Morhed, Emil Johansson, Anton Martinez Matz, Gustaf Sjösvärd, Ronja Schneider, 
Jonas Nordqvist, Helena Holmlund, Simon Fransman, Mikael Roos och Christine Amcoff för att ni 
höjde min musik till en helt annan dimension samt för era roliga skådespelarinsatser. 
 
Tack till ljudteknikerna Christoffer Björnram och Glate Öhman för att ni spelade in och 
direktmixade föreställningen och för er expertis inom ljudteknik.  
 
Tack till fotograferna Oliver Herdberg, Felix Svensson, Felix Engström, Fredrik Thermaenius, 
Georgios Molander Wiklund och Andreas Gärdnert som spelade in och livestreamade musikalen. 
Det är enormt roligt att ha kvar föreställningen på film och att de som inte kunde vara i Piteå ändå 
kunde ta del av eventet. 
 
Tack ljusteknikern Martin Schultz för din härliga ljussättning. 
 
Tack Jane Söderberg för den roliga och uppseendeväckande affischen. 
 
Tack Jan Sandström för handledning av arbetet, Kjell Peder Johanson för hjälp med manus och regi 
och Hans Hjortek för hjälp med musik och arrangemang. Att få ta del av er kunskap är guld värt. 
Även tack till Johan Ramström och Mathias Lundqvist som gav mig tips i det tidiga stadiet under 
arbetsprocessen. 
 
Tack familj och vänner som stöttat mig genom arbetets gång då jag under perioder inte trodde jag 
skulle hinna klart innan deadline. Ni gav mig hopp och styrka. 
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Bakgrund 
 
 
När jag var åtta år gammal började jag spela trombon i kulturskolan i Strängnäs. I tolvårsåldern 
växte ett intresse för att skriva egen musik. Startskottet till detta var ganska slumpartat. Min 
storebror hade installerat notskrivningsprogrammet Sibelius 2 till vår dator och jag satte igång att 
planka och notera musik ur TV-spel. 
 
Med den allt större medvetenheten om notering började jag också skriva egna melodier. Framför allt 
komponerade jag popmusik med humoristiska texter. Det humoristiska draget kommer från den 
musik jag började lyssna på när jag var runt sex år gammal, artister som Markoolio och Dr. Bombay 
som har barnsliga och märkliga texter i sina låtar (detta var i början av 00-talet). 
 
Strängnäs kulturskola har en blåsorkester där jag har varit en aktiv medlem i många år. Orkestern 
spelade mycket populärmusik, filmmusik och medleyn av olika slag. I början när jag var ny i 
orkestern, framförde vi ett medley av låtar från musikalen Chess av Benny Andersson och Björn 
Ulvaeus, en musikal jag sedan dess uppskattat. Dock dröjde det några år innan jag hörde låtarna i 
sitt fulla original. Vid den här tidpunkten blev mitt intresse för att komponera allt starkare, och jag 
sökte efter fler förebilder i musikvärlden. Jag lånade reducerade noter av Chess på biblioteket och 
skrev in noterna i Sibelius 2. På så sätt fick jag en tydligare uppfattning om hur låtarna var 
uppbyggda melodiskt och harmoniskt.   
 
Jag har alltid tyckt att musikalformen har ett litet märkligt och i viss mån orealistiskt och komiskt 
drag i sin uppbyggnad. Man tar en handling och lägger till musik, där karaktärerna mitt i sina talade 
repliker plötsligt börjar sjunga. Musiken spelas i bakgrunden av musiker som inte syns, till skillnad 
från traditionell opera, där musiken alltid är närvarande och talade repliker sällan finns med. 
 
Jag har sedan jag hörde Chess längtat efter att få skriva en egen musikal och hade som mål med min 
utbildning att försöka skapa en. Ett annat mål var att ta tillfället att göra en egen stor produktion och 
dessutom utveckla kontakt och kommunikation med musiker. 

Syfte 

 
Syftet med mitt arbete är att beskriva hur arbetsprocessen kan se ut när man skriver och arrangerar 
musik för en gradvis växande ensemble.   
 
Mina forskningsfrågor: 

 Vilken roll inom ensemblen tilldelas varje musiker för varje sångnummer? Är det en 
ackompanjerande/melodisk/rytmisk/solistisk roll? 

 Vad har varje instrument tillfört? 
 Hur komponerar jag för att höja och sänka intensiteten då ensemblen växer gradvis? Detta är 

väldigt viktigt då jag inte vill ha en musikalisk höjdpunkt när det inte är en dramatisk 
höjdpunkt och vice versa. 

Metod och material 

 
De metoder jag har använt mig av är att föra loggbok, att spela in audio och video samt skriva 
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partitur. I loggboken har jag kontinuerligt antecknat min arbetsprocess och mina reflektioner. Jag 
har spelat in varje repetition med musikalartisterna på film samt varje repetition med musikerna, 
både med och utan musikalartister med min Zoom H1. Jag har även sparat mina partitur och 
enskilda stämmor, både tidiga versioner av sångnumren och de slutgiltiga versionerna.  
 
Jag har fått handledning av min lärare Jan Sandström med musik och min arbetsprocess.  
Hans Hjortek har gett mig mycket inspiration och vägledning med arrangemangen av musiken, och 
Kjell Peder Johanson har hjälpt mig med manus och dramaturgi. Kjell Peder var även med på 
många av musikalartisternas repetitioner och gav mycket stöd till dem. 
 
De inblandade i produktionen bestod av totalt av 26 personer i slutändan, inklusive mig själv. I 
teamet ingick fem musikalartister, tio ensemblemusiker, två ljudtekniker, en ljustekniker, ett tv-team 
bestående av sex personer samt en person som skapade affischen för föreställningen. 
 
Musikalartisterna var:  

 Anders Edström som huvudpersonen Adam. Adam är en väldigt blyg kompositionsstudent 
som inte vågar fråga musikerna om de vill medverka i hans popmusikal, då han blivit ovän 
med dem. 

 Josefine Gellwar Madsen som Adams enda kompis Ida, en väldigt sprallig och fest-
entusiastisk tjej som hjälper Adam att hitta musiker. 

 Jonas Christensen som antagonisten Henry, en ny kompositionsstudent på högskolan som 
retar och hackar på Adam för hans musikalidé, som han tycker är jättelöjlig och försöker 
göra allt för att förstöra för honom. 

 Pontus Bertling som den knäppa och kaffegalna professorn, som inte gör något vettigt 
egentligen. Han mumlar obegripliga saker om musik och kaffe. 

 Carolina Olsson som Adams mormor, en väldigt tjatig men omtänksam mormor. 
 
Ensemblen av musiker består av (i turordning i musikalen): 

 Kristofer Morhed på piano 
 Emil Johansson på elbas 
 Anton Martinez på trummor 
 Gustaf Sjösvärd på trumpet 
 Ronja Schneider på cello 
 Jonas Nordqvist på elgitarr 
 Helena Holmlund på cembalo 
 Simon Fransman på trombon 
 Mikael Roos på klarinett 
 Christine Amcoff på flöjt 
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En musikal om en musikal föds 
 
 

I december 2013 föddes idén att skriva en musikal som examensarbete. Mina förutsättningar var nu 
optimala som student på en musikhögskola. Ganska snabbt insåg jag även vad musikalen skulle 
handla om: en kompositionsstudent som ska komponera en musikal som sitt examensarbete, ett 
händelseförlopp jag förstås lätt kunde anknyta till, en meta-musikal! Jag gillade den roliga, något 
bisarra tanken med att skriva en musikal som handlar om precis det jag gör i nutid. Denna meta-idé 
har jag fått inspiration från säsong 4 av den kända amerikanska komediserien Seinfeld (Seinfeld, 
David 1992), där nästan hela säsongen baseras på att karaktärerna Jerry Seinfeld och George 
Costanza ska skapa en komediserie om dem själva och deras vardag. 
 
Jag skrev ner min idé i ett dokument. Så här såg bakgrunden till handlingen ut från början: 
En humormusikal med en meta-historia: en kompositörselev som måste skriva en musikal som 
examensarbete, och kämpar med att få den klar i tid innan det är för sent. Det börjar med att 
huvudpersonen inte hinner med sitt examensarbete i tid och måste därför gå om tredje året. Han 
hamnar i depression och tappar allt självförtroende om sig själv som kompositör. Hans förälskelse, 
som också studerar på skolan har däremot klarat av sin utbildning och måste därför flytta bort, 
examinerade studenter får inte bo kvar i studentlägenheter. Han känner sig övergiven då hans 
älskade flyttar bort från orten för att söka jobb. Hans rival och gamla ärkefiende börjar samma 
utbildning det året han ska skriva klart sitt arbete, och de tävlar konstant om vem som är den bäste 
tonsättaren.  
 
Under arbetets gång letar han upp musiker som vill medverka i hans examenskonsert. Musikerna 
som är inblandade i mitt arbete kommer då få skådespela lite i musikalen. Ensemblen blir större 
och större och låtarna får större arrangemang ju längre in i musikalen. Han börjar med att hitta en 
pianist, sen kommer en låt med enbart piano och sång. Sen hittar han en basist och då kommer en 
låt med bas, piano och sång. Sen hittar han en trummis och då kommer en låt med trummor, bas, 
piano och sång etc.  
 
Syftet/forskningsfrågan kan vara: Hur skriver jag en musikal som gradvis växer i 
instrumentsättning och där musikerna även ska agera lite skådespelare?  
Idé på titel: ”Den bortglömde kandidaten”, ”Högskol musical”, ”Musikalen om musikalen”, 
”Bättre sent än någon gång senare”, ”Kompositören som inte kom i mål”, ”Tonsättaren som 
glömdes bort”. – Ur min loggbok 28/12-13 

Färdig musik 

 
Med idéskissen som bakgrund märkte jag att några låtar jag tidigare komponerat skulle passa in i 
handlingen. Dessa låtar var ”Du har fel”, ”Poplåt”, ”Min bryggare” och ”Precis som du”.  

 Du har fel är en låt jag skrev i gymnasiet år 2011 (Södra Latin i Stockholm) som ett bidrag 
till deras melodifestival (motsvarigheten till musikhögskolornas SMASK1). Låten har en 
kaxig och humoristisk text om hur mycket fel personen har som låten riktar sig mot. Inga 
specifika fel, utan det gäller precis allt! Stilen på låten är en blandning av 50-talsrock och 
gungande shuffle. 

 Poplåt är en låt jag skrev under mitt sista år i gymnasiet (2012-13). Låten har en ironisk ton 
riktad mot pop-musik i allmänhet. Texten säger att det inte krävs någon större musikalitet för 

                                                 
1 SMASK står för ”Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest”, en parodi på ”Melodifestivalen” som görs av alla 
Sveriges musikhögskolor varje år sedan 1991. 
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att skriva en enformig poplåt som man kanske ofta hör på radion. Stilen på låten är en 
jazzvals med ”popharmonik” vilket gör det hela ännu mera ironiskt. 

 Min bryggare var ett bidrag som jag skickade in till SMASK 2014 men som inte gick vidare 
till huvudtävlingen. Låten handlar om en man som är less på att dejta människor men som 
en dag blir förälskad i sin kaffebryggare! En ganska bisarr text som jag ville få in i något 
sammanhang i musikalen. Jag tänkte direkt att den skulle sjungas av en karaktär som är en 
lärare, det var också idén för artisten till SMASK. Stilen på låten är en popschlager. 

 Precis som du var en låt jag började skriva någon gång våren 2013. Jag fick inspiration av 
alla dessa hemmafester som pågår i mitt studentområde och skrev en text utifrån en festande 
students perspektiv. Stilen på låten är en långsamt gående soft-poplåt.  

 
Dessa fyra låtar skapade en grund för musikalens handling, musik och karaktärer. 

Karaktärerna och handlingen 

 
Under vårterminen började jag utveckla mina idéer. När jag åter läste min första skiss om 
musikalens handling, tyckte jag direkt att idén om att huvudpersonen hade gått om sitt tredje år och 
var deppig inte längre kändes så konstruktiv, detta av flera skäl. Dels är det inte så kul för de 
studenter som faktiskt behövt vara kvar ett eller flera år extra för att de inte blivit färdiga med sina 
arbeten. Dels vore det jobbigt om jag själv kanske hamnar i den sitsen, så jag strök idén.  
 
En annan detalj i handlingen jag valde att ta bort var att huvudpersonen hade ett förhållande med en 
person som var tvungen att flytta från orten. Jag beslutade också att rivaliteten mellan 
huvudpersonen och ärkefienden inte skulle ha en tidigare historia utan växa fram i handlingen. 
 
Jag hade nu kommit på fyra karaktärer och började tänka ut namn och personligheter på dem:  

 Adam – Huvudpersonen, en kompositörsstudent som vill komponera en musikal som sitt 
examensarbete. Han är väldigt blyg, pedant, tidsoptimistisk och har dåligt självförtroende. 
Han har skapat ett dåligt rykte om sig själv och vågar därför inte fråga musiker om de vill 
vara med och spela.  

 Ida – Adams bästa (och kanske enda?) vän, som också är student på skolan (vad hon 
studerar är dock oklart). Hon är slarvig, social och bryr sig inte om vad andra tycker om 
henne. Hon försöker hjälpa Adam att övervinna sin sociala rädsla. 

 Henry – Antagonisten och en ny kompositörsstudent på skolan. Han är översittare, dryg, 
egoistisk och älskar sig själv. Han tävlar konstant mot Adam genom att skriva ”bättre” 
musik. 

 Kompositionsprofessorn – Han är förvirrad, udda, kaffeberoende men väldigt förstående 
och vänlig. Han ger sina elever litet annorlunda läxor. 

 
Den femte och sista karaktären, Adams mormor, tillade jag senare i arbetet (se Möte med mina 
lärare). 
 
Under de första månaderna av mitt manusskrivande var tanken att Adams letande efter musiker 
skulle vara själva huvudhandlingen. Men jag ändrade den idén radikalt när jag började renskriva det 
riktiga manuset. Det kändes som att det kunde bli en ganska enformig handling samt att berättelsen 
skulle ta fokus från de övriga karaktärerna. Dock ville jag väva in musikerna i handlingen så att 
ensemblen hade en anledning att gradvis växa sig större och större. Då fanns det även ett skäl till att 
det skulle spelas musik i överhuvudtaget, eftersom musikerna syns tydligt på scenen och utgör en 
del av handlingen! Jag strävade efter att göra något annorlunda genom att ge ensemblemusikerna 
plats på scenen, då musiker ofta hamnar utanför strålkastarljuset i liknande produktioner.  
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I början av maj frågade jag Anders Edström om han ville spela huvudrollen som Adam och han 
tackade ja. Jag visste att han skulle passa perfekt! En sak som jag och Anders har gemensamt är att 
vi har ungefär samma sångregister. Anders är skolad sångare och är enormt mycket bättre än jag och 
har ett större register. Dessutom har han en otrolig talang för att lära sig texter och kan skådespela. 
Jag tänkte också att det skulle vara lättare för mig att komponera utifrån min egen sångröst som jag 
senare kunde föra över till karaktären Adam. Det är också kul att han spelar rollen av en 
kompositionsstudent eftersom han också är det! 
 
Så långt beskrivningen av musikalens manusskrivande. I början av juni började jag arbeta med att 
musikaliskt utforma olika scener. I fortsättningen kommer examensarbetets text främst behandla 
utformandet av musiken och arrangemangen i musikalen. 

Tidslinje över sångnumren 

 
Jag ritade en tidslinje över musikalen i mars i en anteckningsbok där jag skrev in vilka sångnummer 
som skulle komma in när och vilka instrument som skulle adderas för varje sångnummer.  

Första tidslinjen 

 
Sångnummer 1 2 3 4 5

Titel Jag vill skriva en 
musikal 

Strängnäs Precis som du Poplåt (Ingen titel) 

Antal 
ensemblemusiker 

0 1 2 3 4

Instrument som 
tillkommer  

(Endast solosång) Piano Elbas Trummor Cello 

 
Sångnummer 6 7 8 9 10 11 

Titel Min bryggare Duett (Ingen titel) (Ingen titel) (Ingen titel) Jag vill göra en musikal

Antal 
ensemblemusiker 

5 6 7 8 9 9 

Instrument som 
tillkommer  

Saxofon Flöjt Trombon Trumpet Körsång (Inget nytt instrument 
tillkommer) 

 
De instrument jag hade bestämt ta med redan från början var piano, elbas och trummor. Jag tycker 
att dessa tre instrument utgör en bra och stadig grund för en popensemble. De övriga instrumenten i 
tabellen ovanför var förslag på vad jag kunde tänka mig ta med. Ensemblen blev så småningom 
ändrad och ordningsföljden ser också annorlunda ut. Dock behöll jag ordningen på piano, elbas och 
trummor som de tre instrument som först medverkar i handlingen. 
 
Sångnummer 1 och 11, Jag vill göra en musikal, var bara en idé på titel. Låten existerar inte då jag 
aldrig skrev den. Dock behöll jag idén att första och sista sångnumret i musikalen skulle vara 
densamma, men annorlunda arrangerad. 
 
Sångnummer 2 som heter Strängnäs är en låt jag skrev som en hyllning till min hemstad efter att jag 
flyttat upp till Piteå. Men jag valde senare att inte ta med den i musikalen då den inte tillförde något 
till handlingen. 
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Sångnummer 7 i tabellen, Duett, var en låt jag började skissa på i mitten av april efter ha kollat på 
filmversionen av musikalen West Side Story (Wise, Robbins 1961), en musikal som fler än jag håller 
som en av de främsta, och som inspirerat mig mycket. Jag ville ha ett sångnummer i musikalen där 
alla karaktärer möts och sjunger mot varandra. Då fick jag idén att göra en låt som börjar med en 
duett som sedan blir en trio och sist en kvartett. I ensemblesången ingår dessutom att karaktärerna 
på olika sätt förargar sig på varandra - av olika skäl.  

Slutgiltiga tidslinjen 

    
I september när arbetet startade på riktigt, funderade jag mera på hur sångordningen skulle se ut. Jag 
bestämde mig först för att ha med tio sångnummer. Anledningen var att det är ett bra och jämnt tal 
samt att de musikaliska inslagen, låtarna, tillsammans inte borde överstiga längden 60 minuter. Jag 
tänkte att en poplåt i genomsnitt pågår mellan tre och fem minuter.  
Sedan kom det upp två frågor: 

1. I vilken ordning ska jag placera sångerna? 
2. I vilken ordning ska jag placera instrumenten? 

 
Mitt problem låg i att jag inte hade börjat skriva ett ordentligt manus och inte kunde se framför mig 
sångnumrens turordning. Jag insåg då att det var omöjligt att skriva klart ett manus och i efterhand 
placera in musiken. Manuset styrde musiken och vilken ordning musikerna skulle hoppa med i 
ensemblen. När jag antecknade manuset kunde jag börja se en tydlig linje genom handlingen. 
Hittills hade jag fått med Kristofer Morhed på piano, Emil Johansson på elbas och Anton Martinez 
Matz på trummor till ensemblen, detta var i början på september. Jag ville därutöver forma en 
“udda” instrumentsättning för att göra det utmanande för mig själv att arrangera.  
 
Under mitten av september hade jag (ironiskt nog2) redan fått tag i en full ensemble med tio 
musiker. De som gick med var: 

 Ronja Schneider på cello 
 Simon Fransman på trombon 
 Gustaf Sjösvärd på trumpet 
 Jonas Nordqvist på elgitarr 
 Helena Holmlund på cembalo 
 Mikael Roos på klarinett 
 Christine Amcoff på flöjt 

 
Därefter bestämde jag ordningsföljden på instrumenten när de tillkommer i handlingen (varje siffra 
representerar de tio sångnumren): 

1. Piano 
2. Elbas 
3. Trummor 
4. Trumpet 
5. Cello 
6. Elgitarr 
7. Cembalo 
8. Trombon  
9. Klarinett 
10.  Flöjt 

                                                 
2 Vad som menas med ironiskt här är att i musikalens handling så kämpar huvudpersonen Adam med att få tag i sina 
musiker, vilket i verkligheten var bland de lättare uppgifterna för mig. 
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Nu var det lättare för mig att också bestämma ordningen på alla sångnummer, även de jag inte hade 
börjat komponera. I slutet av september var alla scener nedskrivna i detalj, nu kunde jag placera in 
sångnumren. Här nedanför är den slutgiltiga tidslinjen: 
 

Sångnummer 1 2 3 4 5 

Titel Livet är en 
deadline 

Precis som 
du 

Poplåt Som en discokula  Duett 

Antal 
ensemblemusiker 

1 2 3 4 5 

Instrument som 
tillkommer  

Piano Elbas Trummor Trumpet Cello 

 

Sångnummer 6 7 8 9 10 

Titel Min bryggare Mormors 
sång (ej 
påbörjad) 

Du har fel ”Vänskapsduett” 
(ej påbörjad) 

Livet är en 
deadline 
(2) (ej 
påbörjad) 

Antal 
ensemblemusiker 

6 7 8 9 10 

Instrument som 
tillkommer  

Elgitarr Cembalo Trombon Klarinett Flöjt 

 
De sångnummer som i det här skedet inte var påbörjade hade jag dock en tanke på vad de skulle 
handla om eftersom manuset nu började bli mera tydligt. Det blev också lättare att skriva musiken 
då jag visste vilken ensemble t.ex. Mormors sång skulle ha. Jag kunde då med hjälp av den 
sättningen föreställa mig hur sången skulle kunna låta. I beskrivningen av min arbetsprocess för 
varje sångnummer kommer jag ge en utförligare förklaring av instrumentordningen.  

Handledning med mina lärare 

 
I april hade jag ett möte med Kjell Peder Johanson. Jag ville ha hans hjälp med hur jag skulle skriva 
ett manus. Han påpekade direkt att i min beskrivning fanns en mansdominerad tyngdpunkt. Tre av 
fyra karaktärer var män och att karaktären Ida verkade inte få ta så mycket plats. Jag tog till mig av 
Kjell Peders kommentarer. Han gav mig tips på hur jag skulle tänka ut en handling. Härnedan är 
några av dem: 

 Tänk inte helheten utan tänk bit för bit i små kapitel. Då blir det enklare att utveckla 
handlingen. 

 Hur ska det sluta? Om man har ett färdigt slut så vet man vart handlingen ska sträva mot. 
 Rita för hand vad karaktärerna gör, var de befinner sig på scen, vad de ska säga etc. 
 Tänk situationer för karaktärerna och inte direkt på vad som ska hända. 
 Rita en dramaturgisk båge, då kan man bestämma och se vart höjdpunkterna ska vara. 

 
Kjell Peder föreslog att Ida skulle vara den som hittade musiker åt Adam i början samt att alla 
musiker inte har någon talande dialog, utan kommunicerar via sitt instrument! Jag gillade idéerna 
och behöll dem. Ida blev en stark karaktär som vägde upp de manliga karaktärerna. Jag tyckte dock 
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att det fattades ytterligare en kvinnlig karaktär. Då kom jag på att det vore kul om Adam ständigt 
fick telefonsamtal från sin tjatiga men omtänksamma mormor! Hans mormor skulle dock inte delta 
mer än så, i alla fall till en början.  

Under en lektion med Johan Ramström, gav han en idé om att det vore roligt om huvudpersonen 
inte får tag på de instrument han alltid vill ha. T.ex. att Adam söker efter en saxofon men istället får 
en cembalo, vilket i sin tur gör det mer utmanande för mig att komponera.  

Under en lektion i jazz/rockarrangering med Mathias Lundqvist, visade jag upp en tidig skiss på 
låten Min bryggare och förklarade min idé om cues, alltså när karaktärerna skulle börja sjunga 
när musiken spelas. Han gav tipset om s.k. ”safety bars” (även kallade ”vampar”) som är en eller 
flera takter som musikerna upprepar tills skådespelarna har talat klart sin replik. Efter ett visst ord 
eller en viss mening så fortsätter musikerna spela låten. Denna idé behöll jag. 

I nästa del av detta arbete kommer jag presentera varje sångnummer i ordningsföljd och ge en 
beskrivning av arbetsprocessen för varje nummer. 

Hela musikalen finns på YouTube och man kan se den via denna länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=oV1Z0s0Tq0U 
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1. Livet är en deadline

Idé till sångnumret 

Innan sommarlovet satt jag hemma och klinkade på mitt piano och kom på en melodisk, något 
dramatisk fras som jag fastnade för. Detta blev introt till sångnumret Livet är en deadline. Jag 
spelade in den på min mobiltelefon. 

Ljudfil ”Idé till Livet är en deadline (mobilinspelning)” 

Strax innan sommarlovets slut började jag komponera en låt utifrån denna idé som är det första 
sångnumret. Sången sjungs av huvudpersonen Adam i början av handlingen då en pianist (Kristofer 
Morhed) precis har gått med i hans projekt. Låten handlar om Adams stress inför uppbyggnaden av 
sin musikal. 

Sångnumret har rak 4/4-takt men ger frihet till pianisten i vissa partier att gå över till 16-delsswing i 
underdelningarna för att skapa rytmisk variation. Tempot är lugnt gående (ca 80 bpm3). 

Form, tema och motiv 

Form på Livet är en deadline 
Formdel Intro Vers 1 Brygga 1 Refr.1 

(tema)
Mellanspel 
(intro) 

Vers 2 (med 
accelerando) 

Brygga 2 

Antal 
takter 

4 8 6 8 4 8 6

Formdel Refr.2 
(tema) 

Piano
solo 

Vers 3 Vamp Vers 3 
forts. 

Slutrefr. 
(tema) 

Antal 
takter 

8 18 8 (Adam 
pratar) 

4 16 

Många influenser till detta sångnummer är från The Beatles och deras säregna harmonik som jag 
älskar. Det blev även en idé att jag skulle utgå från den sortens harmonik i övriga låtar, särskilt de 
som Adam sjunger i. Introt har en ”tung” ackordföljd. Jag upplever det så eftersom både 
dominanten och subdominanten är i moll och det dessutom finns en kromatisk linje i både basen 
och ackorden.  

3 Bpm betyder ”beats per minute”, d.v.s. antal slag i miunten. 
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Bild 1. Introt i Livet är en deadline 
 
Harmoniken i refrängen har jag lånat från en okänd låt av George Harrison, som var en av 
medlemmarna i The Beatles. Låten heter Rising Sun och är från hans soloalbum Brainwashed som 
gavs ut postumt 2002. Ackordföljden i låten får mig att känna att det finns något lite oroligt i luften 
men samtidigt en känsla av hopp. Mycket tror jag beror på att Harrison använt sig av 
mellandominant och mollsubdominant. Refrängen går i G-dur och ackordföljden ser ut så här:  
G, A7, Cm, G, A7, Cm, G, G7, C, Cm etc. Det var just den här känslan jag ville uppnå med min låt, 
att lyssnarna ska få höra Adams oro men även hoppfullhet i musiken. Refrängen i Livet är en 
deadline ser ut så här: Bb, C7, Ebm7, Bb, C7, Ebm7, Ab7, Bb, C7, Ebm7, Dm, Gm, Cm, F. 
Steganalytiskt blir de tre första ackorden i båda låtarna desamma (I, II7 och IVm). Rising sun har ett 
relativt lugnt tempo som jag också strävade efter. 
 
Jag spelade in en demo där jag själv spelar piano och sjunger. 
 
 
Ljudfil ”Livet är en deadline - demo” 
 
Anders fick höra demon och testa att sjunga. Han sa då att jag bör sänka hela låten ett halvt tonsteg, 
d.v.s. till A-dur. Det passade hans register bättre. 
 
Refrängmelodin i Livet är en deadline är Adams tema samt temat för hela musikalen. 
 

 
Bild 2. Temat i Livet är en deadline  
 
I slutet av refrängen (de två sista takterna) finns ett motiv jag kallar vamppartiet, då det senare 
under sångnumret återkommer efter vers 3 när Adam har en monolog. Vamppartiet finns även med i 
sångnummer 7 Mormors sång och sångnummer 10 Livet är ett medley. Vamppartiet är skrivet så att 
man kan upprepa ackordföljden i långa perioder utan att de ”landar” på tonartens tonika. Partiet 
består nämligen av kvintfall på fyra ackord, i detta fall c#m7, f#m7, bm7 och E7. När man upprepar 
dessa ackord hela tiden så känner jag att musiken vill landa någonstans men aldrig riktigt gör det (se 
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bild 4 s.16). 

Vers 2 har jag komponerat så att musiken även berättar det som sjungs. Adam sjunger: 
Jag har aldrig skrivit manus, hur ska jag göra det? Jag har inte skrivit musiken, hur ska jag hinna 
med? Samtidigt som han sjunger versen ökar tempot i musiken för att göra det mer intressant och 
dramatiskt för lyssnaren. Melodin i sången flyttas även upp en oktav vilket också skapar en 
dramatisk effekt. Tekniken att överföra ett icke-musikaliskt skeende till ljudvärlden är ingen ny 
företeelse. Om texten säger t.ex. “solen går upp” stiger också tonhöjderna i melodin. 
Tekniken kallas ”madrigalism”. 

Pianosolot efter refräng 2 inleds med huvudtemat i sångnummer 8. Du har fel (se bild 25 s.38). 
Temat återkommer i flera sångnummer. Anledningen till att jag valde att ta med det i pianosolot var 
att jag ville ”så ett frö” undermedvetet för publiken, då Du har fel är själva höjdpunkten i 
musikalen. Under solot är motivet ganska subtilt.   

Efter solot kommer vers 3 som är betydligt lugnare i sin karaktär, det blev också en bra kontrast 
efter att pianisten fått spela ut en stund. 

I slutet av slutrefrängen sjunger Adam ordet ”hets” på en lång ton. I pianot ligger ett A i basen i 
synkoperad rytm medan högerhanden spelar treklanger ovanpå. Jag anser att ackordföljden ger ett 
dramatiskt slut: D/A, F/A, Bb/A, G/A och sist A. 

Bild 3. Slutet på Livet är en deadline 
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Instrumentation 

 
Piano 
Pianots främsta roll i sångnumret är att ackompanjera sångaren. Jag tänkte att låten skulle ge en 
känsla av att det faktiskt endast är ett ”lead-sheet4” som pianisten spelar utifrån, ungefär som om 
låten endast vore en demo. Från början var jag lite mera strikt i notationen, med exakta läggningar 
av ackord. Jag insåg att det var onödigt då pianisten skulle göra ett mycket bättre jobb genom att 
hitta egna läggningar samt att det är alltid bra att få ge en pop/rockpianist mera frihet, det blir mer 
musik då! 
 
Pianot styr även alla andra parametrar såsom rytm, harmonik, dynamik, karaktär etc. Dock ligger 
fokus i pianoackompanjemanget på att stödja sången. 
 
Jag gav som jag nämnde tidigare pianot ett 18 takter långt solo, för att ge pianostämman fokus en 
stund. Det blev också ett tema i resterande sångnummer, att den nyrekryterade musikern får lite mer 
uppmärksamhet än de som varit med i sångerna innan. Här hörs temat ur Du har fel som jag 
beskrev förut. Kristofer Morhed gjorde ett strålande pianosolo i musikalen, det blev riktigt mäktigt! 
 
 
Ljudfil ”Pianosolo i Livet är en deadline” 
 
Under vamppartiet pratar Adam om alla förberedelser han måste göra inför sin musikal. Där 
bestämde jag att sångaren själv fick bestämma vilket tempo han vill prata i och pianisten upprepar 
två takter med ackord tills en s.k. ”cue”5 inträffar.   
 

 
Bild 4. Exempel på ”cue”, vamppartiet 
 

Slutsats om sångnumret 
 

Anledningen till att jag valde piano som det första instrumentet till ensemblen är att det har 

                                                 
 
4 ”Lead-sheet” är ett enklare arrangemang av en låt som oftast endast består av melodi, ackord och möjligen en basgång. 
Lead-sheets kan ibland vara det första som man antecknar på noter innan man arrangerar för en större ensemble för att 
få färdig en form på låten.  
5 ”Cue” eller ”stickreplik” som det heter på svenska, används mycket inom teatermusik, jazz, pop och rockmusik där 
t.ex. en musiker får friheten att spela ett solo hur länge han/hon vill tills han/hon vill gå vidare i låten. Detta kan visas 
genom ett tecken till övriga musiker i ensemblen. I mitt fall använde jag cues där musikalartisterna hade ett talande parti 
i sångerna och när ett visst ord förekom så var det ett tecken till musikerna att de ska gå vidare i sången. 
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möjligheten att vara melodiskt och ackompanjerande på samma gång. Jag hade kunnat välja ett 
annat ackompanjerande instrument, t.ex. gitarr. Jag känner mig dock mera van vid piano än gitarr 
och har lättare att överföra mina idéer på pianot.  

Resultatet blev bättre än jag hade hoppats. Min demo har inte alls samma energi och känsla som 
Anders och Kristofers interpretation av låten. I efterhand känns det nästan genant att lyssna på 
demon när jag lyssnat på slutresultatet, vilket förstås är bra! 

Ljudfil ”Livet är en deadline – Live” 

2. Precis som du

Idé till sångnumret 

I slutet av september spelade jag in en demo av sångnummer 2 Precis som du. 

Ljudfil ”Precis som du - demo” 

Sången sjungs av karaktären Ida då hon kommer in på scenen efter att Adam frågar varför hon är 
klädd som hon är och bakfull redan första skoldagen på höstterminen. Hon är iklädd mjukisbyxor 
och ”bakis-skor” (foppatofflor). Tanken med låten är att presentera Ida och hennes syn på livet för 
publiken. Precis som du är en kontrast mot Adams dramatiska Livet är en deadline. 

Inspirationen till låten fick jag från studentområdet jag bor i, där många fester pågår under 
helgerna. Jag började skriva sångtexten under våren 2013 men skrev aldrig färdigt låten.  Precis 
som du är det lugnaste numret och känns passande med en ensemble som består av piano, elbas och 
sång.  

Josefine Gellwar Madsen gjorde rollen som Ida och jag blev jätteglad när hon i september gick med 
i musikalen! Hon har bra erfarenhet av uppträdande i musikaler och operor, och hon har en otrolig 
röst! Från början gick låten i Eb-dur men efter önskemål från Josefine sänkte jag låten till Db-dur. I 
det registret kunde hon även låta mera som om hon vore bakfull (då hon är sopran och det är ett 
ganska lågt register)! 

Under en lektion med Hjortek visade jag upp de första skisserna på låten. Han tyckte att jag skulle 
ge ännu mera fokus till elbasen och låta pianot få vila litet grann. Det blev en klurig men rolig 
utmaning! Jag anser att det är sällan man skriver så melodiskt för bas. Utmaningen blev att göra det 
melodiskt, harmoniskt och rytmiskt på samma gång. Som tur var spelades elbasen av Emil 
Johansson, som med sin jazzbakgrund är van vid mer komplicerade basgångar. 

Sångnumret går i rak 4/4-takt (förutom i mitten av refräng 3, då låten byter till 16-delsswing i några 
takter) i ett lugnt tempo (82 bpm). Dock upplever jag detta sångnummer som lugnare än Livet är en 
deadline eftersom det är mera 16-delsbaserad och har en betydligt mjukare karaktär. 
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Form, tema och motiv 

Form på Precis som du. 
Formdel Intro Vers 1 Refr. 1 Mellanspel 

(intro) 
Vers 2 Refr.2 Stick Mellanspel Refr.3

Antal 
takter 

4 9 10 4 9 8 8 4 27

Harmoniken är inte lika färgad som Livet är en deadline. Introt har ett motiv i elbasen. 
Motivet återkommer ett flertal gånger i basstämman under sångnumret och även i Idas vers och 
refräng i sångnummer 10 Livet är ett medley. Jag kallar motivet för elbasens motiv.  

Bild 5. Elbasens motiv 

Sångnumrets tema är i sången i refrängerna. Det förekommer även i sångnummer 9. Vår vänskap 
men i en annan variation. Jag kallar temat för Idas tema. 

Bild 6. Idas tema (refrängen) 

Jag gjorde ett kort mellanspel för pianot och basen. Under de takterna kommer två killar från 
störningsjouren in på scenen som Ida sjunger om i refräng 3. Det var också en idé att bryta av lite 
från låtens melodi, karaktär och harmonik då mellanspelet är den del av sångnumret som skiljer sig 
mest. 

I refräng 3 gav Hjortek tips om att låta sången få vara helt solo i några takter för att kunna bygga 
upp slutet av låten. Det blev väldigt effektfullt! I mitten av refrängen bytte jag till swing i 16-delar 
för att skapa mera ”gung”. Jag skrev en ”walking6-stämma” för basen och en synkoperad stämma 
för pianot. Gunget passade bra med det Ida sjunger just då, att killarna från störningsjouren kom in 
och dansade på hennes fest istället för att ge henne böter. 

6 ”Walking” är en typ av basstämma som ”vandrar” inom ackorden och med hjälp av ledtoner hamnar på nästa ackord. 
Walking är väldigt vanligt inom jazz och används ofta då man vill få mera ”fart” i låten. 
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Under de sju sista takterna av refräng 3 återgår låten till rak 16-delsunderdelning och till den 
ursprungliga karaktären.  

Instrumentation 

 
Elbas 
Precis som du är elbasens huvudnummer. Som nämnt var det en utmaning att arrangera låten för 
endast sång, elbas och piano. Utmaningen var att göra basen rytmisk, melodisk och harmonisk på 
samma gång, samtidigt som den inte ”flyger” iväg från låtens centrala karaktär. Den fick inte heller 
ta allt för mycket fokus från sången, den hade fortfarande en ackompanjerande funktion. 
 
Jag blev inspirerad av Paul McCartneys melodiska basspel när jag en kväll lyssnade på några låtar 
av The Beatles. Då bestämde jag att alla sångnummer i musikalen ska ha melodiska basgångar för 
att skapa mera liv till musiken.  
 
Från början hade jag skrivit för femsträngad bas som Emil äger och spelar på. Dock varnade 
Hjortek mig för att det fanns en risk i att skriva i ett så lågt register som kunde ta över för mycket av 
de andra instrumentens frekvenser, särskilt för en sådan udda ensemble som musikalen avslutar 
med. Jag valde att då komponera som om det vore en fyrsträngad bas, d.v.s. inga toner lägre än 
kontra-E (klingande). 
 
Min utgångspunkt var att göra så mycket som möjligt av elbasens motiv. Fördelen var att motivet 
redan i sig är rytmiskt varierat. Första halvan består av 16-delar och synkoper medan den andra 
halvan endast är lugna fjärdedelar. Därför blev det senare lättare att variera basen utifrån motivet. 
Om motivet hade bestått av endast fjärdedelar, hade variationen varit svårare att göra. 
Båda verserna och de två första refrängerna består till mestadels av elbasens motiv i olika former.  
 
Basstämman ligger i ovanligt högt register många gånger, högsta tonen är lilla gississ (klingande). 
Det förekommer även många oktavhopp, det är alltså ingen sångbar stämma. Dock tycker jag basen 
får en större melodisk frihet när man komponerar i ett större register.  
 
Efter att Emil provat att spela igenom sin stämma sa han: ”Ingen basist skulle skriva så som du 
gjort för att det är väldigt krångliga grepp. Däremot är det väldigt kul att få spela en sådan stämma 
just av samma anledning. Det är spelbart, väldigt genomtänkt och roligt!”. 
 
Piano 
Pianots roll är att fylla ut harmoniken samt att ge stöd till sången och basen. Pianostämman är 
väldigt lugn jämfört med elbasen och har endast ett tillfälle under mellanspelet att briljera en aning. 
Jag gav instruktioner till Kristofer att inte spela i ett lågt register för att inte krocka med elbasens 
melodier.  
 
I slutet av vers 2 finns Du har fel-temat. 

Slutsats om sångnumret 

 
Precis som du var en av de svårare låtarna att arrangera. Mycket beror på att jag vanligtvis har 
förbisett basen då jag lagt mer fokus på melodiinstrumenten. Jag lärde mig mycket på att arrangera 
en melodisk basstämma då jag insett att det ger mer liv åt musiken. Det får lyssnaren att vilja höra 
låten fler gånger för att endast fokusera på basspelet (i alla fall vi som är bas-entusiaster!).  
Det fanns alltid en balansgång i att skriva melodiskt för basstämman men samtidigt inte ta 
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uppmärksamheten från sången. Även om stämman var rörlig och livfull gav den också en lugn 
atmosfär till musiken. 

Ljudfil ”Precis som du – Live” 

3. Poprocklåt

Idé till sångnumret 

Under gymnasietiden skrev jag låten Poplåt som handlar om att det inte krävs någon större 
musikalitet för att skapa en radiohit. Texten är väldigt ironisk och jag fick inspiration (tyvärr) från 
många jämnåriga elever som jag studerade med. Det var nästan tabu att skriva pop och rockmusik 
som musikerelev på den skolan.  

Influenser till låten och dess arrangemang kommer delvis från det amerikanska rockbandet Ben 
Folds Five som består av pianisten och sångaren Ben Folds, elbasisten Robert Sledge och 
trummisen Darren Jessie. Gruppen är okänd i Sverige men de har haft några hits på amerikanska 
Billboardlistan. Deras genre är en blandning av rock, jazz, pop och grunge med texter som ofta är 
humoristiska.  

Jag hade inte använt låten i något sammanhang. När jag spånade på musikalidén under julen 2013 
och lyssnade igenom Poplåt beslutade jag mig för att ta med den till musikalen samt fick idén till 
karaktären Henry.  

Ljudfil ”Poplåt - demo” 

Under hösten var det tänkt att en annan person än Jonas Christensen skulle ha spelat rollen som 
Henry. Tyvärr hoppade den påtänkte av projektet och jag fick leta efter en ersättare. Någon månad 
innan föreställning (mitten av januari) fick jag turligt nog med Jonas Christensen vars insats kom att 
bli fenomenal! Kjell Peder sa att den karaktären nog var den svåraste att spela eftersom rollen är så 
elak och dryg. Stor eloge ska Jonas ha som lärde sig så mycket material under den korta tiden han 
fick på sig, det är väldigt imponerande! 

När jag spelade upp demon för Hjortek gav han förslag på att låta musiken utvecklas från osvängig 
till riktigt svängig. Det gör att Henrys budskap blir tydligare, att popmusik är det löjligaste han vet 
men att han allt eftersom börjar gilla musiken (som han inte vågar erkänna). Hjortek tyckte att 
melismen i refrängmelodin hade en rytmisk obalans och gav förslag på att byta ut ordet ”poplåt” 
och ”trallig” mot två trestaviga ord (då melodin är tre toner på orden).  

Bild 7. Melism ”Poplåt” 

För att göra det enkelt bytte jag ut ordet ”poplåt” mot ”poprocklåt”, samt ”trallig” mot ”trallvänlig” 
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och därmed fick även titeln på låten bli Poprocklåt. 
 

 
Bild 8. Melism ”Poprocklåt” 
 
I musikalen börjar Henry sjunga Poprocklåt efter att ha läst noter ur Adams musikal. Poängen är 
helt enkelt att visa upp Henrys elakhet och självgodhet, samt hans syn på dagens populärmusik. 
Låten går i 3/4 med 8-delsswing i underdelningarna i ett snabbt tempo (168 bpm).  

Form, tema och motiv 

 
Form på Poprocklåt 
Formdel Intro (med 8 takter trumsolo) Vers 1 Refr. 1 Vers 2 
Antal 
takter 

14 16 30 16 

 
Formdel Refr.2 Stick Mellanspel Trumsolo Slutrefräng med höjning 
Antal 
takter 

30 24 14 8 30 

 
Formen på låten är i typisk popstil. Hjorteks förslag på att skapa en platt, osvängig7 låt som gradvis 
blir mer svängig var en väldigt speciell men rolig idé. Anledningen till att låten börjar osvängig är 
att tydliggöra Henrys syn på popmusik. Den ende som spelar swing från början till slut är 
trummisen.  
 
Temat i låten är i Henrys melodi i refrängerna. Jag kallar temat för Henrys tema 
 

 
Bild 9. Henrys tema 
 
Temat återkommer i sångnummer 5 Duett och sångnummer 10 Livet är ett medley. 
Du har fel-temat påminner mycket om Henrys tema i melodin. Det var dock omedvetet från min 
sida. 
 
I de sex sista takterna i refräng 2 spelar hela ensemblen unisont tillsammans med sången i en stark 
dynamik. Effekten jag ville nå var att få ett hejarklacksrop då Henry sjunger: ”Ba-pi-ri-ra-ra-ra da-
ra-ra!”. Det var ett sätt att förstärka hans avsky för popmusiken. 
 
I mitten av sticket spelar piano och bas i 3/4 medan trummorna går över till 4/4. Effekten blir 
polyrytmisk och skapar en kontrast till övriga delar av låten. Under den delen sjunger Henry: ”Du 

                                                 
7 Låten har fortfarande en svängunderdelning i 8-delarna i början men spelas på ett sätt som får det att låta mer rakt i 
underdelningarna, där man accentuerar på slagen och inte på synkoperna. 
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behöver bara ett stadigt beat, bara något som alla kan dansa till. Det gör inget om du saknar rytm, 
det är bara att hoppa upp och ner, upp och ner!”. Jag tycker polyrytmen gör att texten blir roligare 
och mer ironisk. 
 
Slutrefrängen har en tonartshöjning ett helt tonsteg. Under slutrefrängen får instrumentalisterna 
större frihet att spela ut och det blev riktigt svängigt! 
 
 
Ljudfil ”Trumsolo och slutrefräng i Poprocklåt” 

Instrumentation 

 
Trummor 
Anton Martinez Matz spelade trummor och hans roll i musikalen var en galen trummis som älskar 
musikaler. Han var den enda musikern i ensemblen som hade en talad replik då Adam frågar om han 
vill vara med i projektet. Anton vrålar först: ”YEAH MUSIKAL!” och spelar jättehögt på trumsetet. 
Sedan svarar han ja på att vara med i Adams musikal när han blir tillfrågad. Jag ville gestalta 
Antons roll i Poprocklåt genom att ge honom några solopartier.   
 
Trumslagares roll brukar i allmänhet vara att ansvara för tempot, rytmen och dynamiken. Så var 
även fallet i Poprocklåt. Dock tänkte jag att trummorna kommer få ett självklart fokus om det finns 
utskrivna solopartier. 
 
Låten inleds med ett åtta takters trumsolo där Anton fick full frihet att improvisera. Under vers 1 är 
det endast trummor och sång de första åtta takterna. Jag skrev i trumstämman en instruktion om att 
spela ett ”schysst jazzvalskomp” för att inte tappa svängkänslan helt och hållet och stödja rytmen i 
sången.  
 
I refräng 1 spelar trummisen väldigt ”platt” och tråkigt (med avsikt då det ska gestalta Henrys syn 
på popmusik). Då blev det enklare för både mig och trummisen att bygga upp ett svängigare komp i 
resten av låten. 
 
I de åtta sista takterna av vers 2 skrev jag ”tendens till sväng” i stämmorna. Det är ett ögonblick i 
låten då musikerna börjar säga emot Henry och inte kan avstå från att spela i swingkänsla. Därför 
blir refräng 2 själva mittpunkten, då det osvängiga övergår i det svängiga då Henry försöker få 
tillbaka musiken till rak underdelning. Det blir ett ”bråk” om vart musiken ska ta vägen. 
 
Under sticket spelar trummisen 4/4 fram till mellanspelet. Eftersom han spelar i en annan taktart än 
de övriga var det viktigt att han var tydlig i sin puls. Han fick då inte improvisera lika mycket utan 
hålla sig strikt till notationen. 
 
Mellanspelet består av ett ”call-and-response8”-parti där pianot och elbasen spelar två takter och 
trummorna får spela solo två takter efteråt. Det var ett sätt att få ge trummorna fokus. 
 
Strax efter mellanspelet skrev jag in ett åtta takter långt trumsolo igen för att bygga upp till 
slutrefrängen. 
 
 
                                                 
8 ”Call-and-response” är ett begrepp inom musik där t.ex. en stämma spelar en melodi i två takter och en annan stämma 
”svarar” med en melodi två takter efteråt.  
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Elbas 
Elbasen har en betydligt lugnare roll i Poprocklåt jämfört med Precis som du. Nu fick basen mest 
en ackompanjerande roll.  
 
Hjortek gav förslaget att inte ha med basen i hela första versen. Dels blev det lättare att bygga upp 
låten och dels blev det en ganska ”torr” effekt när pianot endast spelar liggande treklanger i 
grundläge under de åtta takterna innan refräng 1. 
 
När basstämman läggs till i refräng 1 hade jag skrivit punkterade halvnoter i varje takt. Emil sa att 
det borde bli mera osvängigt om han istället spelar vanliga fjärdedelar på varje etta i takten. Han 
provade att spela så under första repetitionen när vi spelade igenom låten och hans teori stämde bra! 
Så vi behöll hans förslag. 
 
I refräng 2 skrev jag in fjärdedelar på varje slag i varannan takt i basstämman för att skapa en större 
rörelse.  
 
Början av sticket består av ett bassolo i fyra takter. Det är det enda partiet i låten där basen får 
fokus.  
 
Under slutrefrängen skrev jag in fjärdedelar på varje slag. Det blev en walkingstämma, en 
förändring som gav skjuts till låten.   
 
Piano 
I Poprocklåt har pianot en större melodisk roll än i Precis som du. Pianostämman har oftast egna 
melodier när sången inte medverkar samtidigt som ackord spelas i vänsterhanden. Pianot har några 
call-and-response-partier i låten, t.ex. i refrängerna då stämman svarar sången.   
 
Precis som trummorna och elbasen så har pianot en osvängig stämma i början som gradvis blir mer 
synkoperad och svängig. 

Slutsats om sångnumret 

 
Utmaningen i Poprocklåt var att göra första halvan av låten osvängig. Att komponera ”torr” musik 
med avsikt är inget man vanligtvis gör. Det är ungefär som att be en kock att laga äcklig mat.  
 
Fr.o.m. Poprocklåt och senare sångnummer blev ensemblens dynamik betydligt högre. Trummorna 
gav musiken en extra skjuts. Jag tror det hade blivit svårare att arrangera musiken om trummorna 
inte medverkat vid det här laget. Samtidigt hade det blvit märkligt att ta med trummorna som första 
eller andra instrumentet i ordningsföljden. Att börja musikalen med sång och trummor hade förstås 
varit unikt och spännande, men då hade jag inte kunnat skapa den dramatiska stämning jag 
eftersträvade.  
 
Trummorna gjorde det lättare för mig att arrangera låten. Låtens resa från osvängig till svängig blev 
mer övertygande med hjälp av trummorna. 
 
 
Ljudfil ”Poprocklåt – Live” 
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4. Som en discokula 
 

Idé till sångnumret 

 
Som en discokula är Adams andra solonummer och handlar om hans känslor för Ida, känslor han 
håller inom sig och inte vågar berätta för henne. Adam framför sången under Henrys hemmafest. 
Att det är Henrys fest var Adam omedveten om då han blev inbjuden av Ida.  
 
 
Ljudfil ”Som en discokula - demo” 
 
Influenser till Som en discokula kommer från två låtar. Den ena låten är I’m Not in Love av 10cc 
från albumet The Original Soundtrack (1975). I’m Not in Love har en snygg karaktär och harmonik 
som jag fastnar för.  Den andra låten är Street Player av bandet Chicago från albumet Chicago 13 
(1979). Street Player är en discolåt som har ett väldigt bra trumpetsolo!  
 
Jag både skrev och arrangerade Som en discokula på en och samma gång i oktober. När sättningen 
var klar och ordningsföljden på instrumenten var fastställd blev det enklare att arrangera resterande 
sångnummer. Jag märkte fort efter att ha arrangerat Livet är en deadline, Precis som du och 
Poprocklåt att det blev lättare att ge instrumenten tydligare roller när ensemblen efterhand blev 
större. Eftersom jag är trombonist var det inga svårigheter att komponera trumpetstämman i Som en 
discokula då jag lätt kan relatera till speltekniken. 
 
Låten går i 4/4 i ett mellantempo (120bpm). 

Form, tema och motiv 

 
Form på Som en discokula. 
Formdel Intro Vers 1 Brygga 1 Refr. 1 Stick Vers 2 Brygga 2 Refr. 2 Outro 
Antal 
takter 

12 8 9 17 9 8 9 13 16 

 
Låten skiftar i olika genres inom olika delar. Verserna låter discoaktiga, bryggorna är poppiga och 
refrängerna har balladkänsla. Genreförändringarna uttrycker Adams känslobyten i låten. Varje del 
kan representera en ny känsla inom honom. Han går från nedstämd och orolig till kär, glad och rädd 
men hoppfull. 
 
Temat i låten finns i Adams sång i refrängerna. Det är Adams sekundära tema då det också 
förekommer i hans refräng i sångnummer 9 Vår vänskap, men i en annan variant. För att inte 
förväxla med hans första tema från Livet är en deadline kallar jag detta tema för Discokulatemat. 
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Bild 10. Discokulatemat 
 
I outrot presenteras ett nytt tema i sångstämman som är huvudtemat i sångnummer 7 Mormors 
sång.  

Instrumentation 

 
Trumpet 
Trumpetens roll i låten är att förstärka discokaraktären samt fylla i mellanrummen då Adam inte 
sjunger (call-and-response). Trumpetstämman får en solistisk roll i introt för att presentera att det är 
det nya instrumentet i ensemblen, och ge den fokus en stund. 
 
Under bryggorna, sticket och refrängerna är trumpetstämman väldigt lugn. Hjortek varnade för att 
det finns en risk att ha med en trumpet som spelar samtidigt som någon sjunger, särskilt i dess högre 
register då den kan dränka sångtexten. Därför valde jag att vara försiktig med trumpetstämman 
under de delarna. 
 
I outrot komponerade jag in en typisk fanfarsekvens som förstärker Adams text. I det fallet var 
risken mindre att sångtexten skulle försvinna bakom trumpeten då Adam sjunger i ett väldigt högt 
register och i en stark dynamik. 
 

 
Bild 11. Trumpet och sång i outrot 
 
I slutet av outrot ansvarar trumpetaren för tempot då trummorna är frånvarande och 
trumpetstämman har de snabbaste notvärdena. 
 
Trummor 
Trummornas främsta uppgift i numret är att skapa en discokänsla. Jag har fått höra av trummisar att 
om man vill skapa en ”typisk” discorytm, kan man addera en puls på varje fjärdedel i baskaggen. 
Det var precis så jag gjorde i Som en discokula. 
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Bild 12. Trumstämman under introt 
 
Trummorna har paus under bryggorna och spelar väldigt lite under refrängerna då det är ballad. Jag 
ville ge mindre fokus till trummorna i låten då stämman fått visa upp sig rejält i Poprocklåt.  
Under refrängerna komponerade jag endast baskaggeslag i trumstämman. Dock gav Anton förslag 
på att spela lite på cymbalerna också för att skapa en större gemensam atmosfär till ensemblen. Det 
höll jag med om efter att han demonstrerat detta. Jag får känslan av att rummet blir ”större” när 
cymbalerna är med i sammanhanget.  
 
Elbas 
Basstämman består nästan enbart av oktavhopp (discobas som många kallar det) i introt, verserna 
och sticket. I refrängerna har basen det väldigt lugnt och spelar för det mesta längre notvärden (hel 
och halvnoter). Basens uppgifter är att förstärka de olika genrerna som numret är uppbyggt av och 
ackompanjera.  
 
Under bryggorna ville jag ge plats åt basregistret och valde därför att pausera elbasstämman. 
I sticket komponerade jag oktavhopp med 16-delar inblandade i rytmen. 
 

 
Bild 13. Basstämman i sticket 
 
Emil sa att det var lite krångligt att få fram rytmen och gav förslaget på att spela 8-delar som i 
tidigare delar. Jag gick med på det då vi jämförde skillnaden på de olika rytmerna. 
 
Piano 
Pianot har för det mesta en rytmisk roll i låten, särskilt under verserna då det kompletterar basens 
rytm. Det är få ställen som jag har komponerat med exakt notation. I bryggorna får pianot höras litet 
mer då jag valde att ge paus till de övriga instrumenten. Jag ville skapa en variation i ensemblens 
dynamik. Poprocklåt är väldigt stark i sin dynamik och jag ville inte få publiken att ”tröttna” på 
ljudet.   
 
Under refrängerna gav jag större frihet till pianostämman med slashnotation. 
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Slutsats om sångnumret 

 
När jag komponerade Som en discokula funderade jag mycket över att inte upprepa samma slags 
struktur som i övriga sångnummer. Jag kände att många av låtarna hade formen: intro, vers, refräng, 
vers, refräng, stick/mellanspel och slutrefräng. Därför valde jag att placera sticket mellan refräng 1 
och vers 2. Dock är ”stick” kanske fel benämning då stick ofta kommer omedelbart före någon typ 
av slutrefräng i pop-och rockmusik. Outrot gör också låten annorlunda jämfört med övriga 
sångnummer då ett nytt tema introduceras istället för att refrängen upprepas en sista gång. 
 
Trumpeten frambringade en härlig klangfärg till numret. Jag var mer försiktig av mig genom att 
välja trumpeten istället för något annat instrument, då jag är säkrare på brassinstrumentens 
möjligheter. Fanfarpartiet i outrot skapade en mäktig, majestätisk karaktär som tydliggjorde Adams 
inre känslor. 
 
 
Ljudfil ”Som en discokula – Live”  

5. Duett 
 

Idé till sångnumret 

 
Jag nämnde i bakgrunden när jag fick idén till låten Duett. I sångnumret blir Adam och Ida arga på 
varandra av olika skäl. Först försöker Ida uppmuntra Adam att skriva en duett till sin musikal. 
Adam, som just då är arg över att hon och Henry är i ett förhållande, svarar irriterat att Ida inte 
förstår sig på hans arbetsbörda med att hitta musiker och skriva musik.  
 
I första refrängen sjunger Adam och Ida en duett mot varandra. Strax efter kommer Henry in och 
frågar vad som pågår. Han retar Adam för hans musik och Adam och Henry börjar sjunga mot 
varandra i duett. Ida ansluter efter ett tag och det bildas en trio. Avslutningsvis kommer professorn 
in och är irriterad över att de för ett sådant oväsen i korridoren. Ida blir sur på honom för att han 
lägger sig i deras argument och de två börjar sjunga mot varandra. Hela låten slutar med att alla fyra 
sjunger a cappella frasen: ”... och nu är det en meningslös kvartett!”. 
 
De musikaliska influenserna till Duett kommer främst från låten Where’s Summer B? av Ben Folds 
Five från albumet Ben Folds Five (1995). Where’s Summer B? har en enkel ackordföljd i början av 
verserna då den skiftar mellan tonika och molldominant (F till Cm7). I Duett är harmoniken 
omvänd till molltonika och dursubdominant (Cm till F7). I båda låtarna får jag känslan av ett 
frågande när jag hör ackordföljden då det inte finns en tydlig dominant som leder till tonikan. 
 
Under bryggorna i Duett finns den klassiska kvintfallsgången som är vanlig i jazzstandards, t.ex. 
Autumn Leaves (Kosma, Prévert 1945). 
 
Duett var en av de svårare låtarna att arrangera av flera orsaker. Det största skälet var att fyra 
sångare medverkade och det var klurigt att anpassa tonarterna efter deras sångregister.   
En annan utmaning var att skriva en stämma för cellon. Jag hade svårt att hitta roller till 
instrumentet. Anledningarna var att jag inte visste om trumpet och cello var en bra kombination 
klangmässigt, samt att jag aldrig har arrangerat med en ensam cello inom ett pop/rock-sammanhang 
tidigare. Jag har endast provat att arrangera hela stråkensembler för pop/rock.  
Jag ville helst inte ge cellon en uteslutande solistisk roll då jag kände att trumpeten i Som en 
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discokula fick just en sådan roll. M.a.o. strävade jag efter att inte upprepa samma tankesätt när ett 
nytt instrument tillkom i ensemblen. 
 
Låten går i 4/4 i ett stadigt gående tempo (140bpm). Numret startar med rak underdelning men 
byter till 8-delsswing i intro 2.  

Form, tema och motiv 

 
Form på Duett 
Formdel Intro 1 Vers 1 

Ida 
Brygga 1 
Ida 

Intro 2 Vers 2 
Adam 

Brygga 2 
Adam 

Refr. 1 
Ida och Adam 

Intro 3 

Antal 
takter 

4 8 12 4 8 12 18 4 

 
Formdel Vers 3 

Henry 
Brygga 3 
Henry 

Refr. 2 
Adam, Henry 
och Ida 

Intro 4 Vers 4 
Prof. 

Brygga 4 
Prof. och 
Ida 

Refr. 3 
Alla 

Antal 
takter 

8 12 18 4 8 12 19 

 
Jag är medveten att det är udda att ge namnet ”intro” åt flera formdelar. Det insåg jag i efterhand. 
När jag arrangerade låten tänkte jag att varje intro presenterade en ny sångare till numret. På så vis 
förstod ensemblen när en ny rollfigur skulle börja sjunga. 
 
Formen i Duett är väldigt annorlunda jämfört med övriga sångnummer. Dessutom återkommer 
aldrig någon textrad.  
 
Från början hade jag arrangerat hela låten i 8-delsswing. Hjortek tyckte att det vore spännande att 
skapa variation genom att starta numret med raka 8-delar. Precis som i Poprocklåt fick jag känslan 
av att Duett blev mer och mer svängig när låten närmade sig slutet. Intensitetsnivån inom 
ensemblen gav även kraft till den effekten. 
 
Låtens tema finns i sångmelodin i refrängerna. Temat återkommer i sångnummer 9 Vår vänskap, jag 
kallar det för Duett-temat. 
 

 
Bild 14. Duett-temat (huvudmelodin i Adams stämma) 
 
Numret har ett tydligt motiv i cellostämman under alla intron. Motivet heter cellons motiv. 
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Bild 15. Cellons motiv 

Instrumentation 

 
Cello 
Cellon fick ett antal olika roller i Duett. Instrumentets fördelar är att det lätt kan byta från att agera 
basstämma till att bli t.ex. tenorstämma samt att det kan spela långa fraser utan att ta paus. Ronja 
Schneider som var cellist i musikalen sa att det var svårt att spela legatobågar i oktavsprång som jag 
hade skrivit i stämman. Vi ändrade därför till spel utan legato. 
 
Stämman är helt solo i intro 1 och spelar cellons motiv. I vers 1 och brygga 1 då Ida sjunger får 
cellon rollen som bas och solist då Ida inte sjunger.  
 
Under vers 2 och 3 spelar cellon tvåstämmigt med trumpeten. Resultatet blev en unik 
klangkombination som jag inte kunnat förutspå. I vers 2 och 3 har cellon och trumpeten rollerna 
som ”utfyllnad” när sången är frånvarande. 
 
I brygga 2 spelar cellon och trumpeten långa toner på tersen och sjuan i ackordet. Sedan byter de 
plats med varandra i efterföljande ackord. Denna arrangeringsteknik är väldigt vanlig inom 
tvåstämmighet, särskilt jazz. Jag använde samma teknik i övriga bryggor i låten. 
 

 
Bild 16. Tvåstämmighet, ters och sjua  
 
I cellostämman använde jag temat från Livet är en deadline under refräng 1. Temat passade in bra i 
harmoniken och i handlingens sammanhang.  
 
I vers 3 spelar cellon och trumpeten Henrys tema tvåstämmigt när Henry sjunger. 
 
Jag gav cellostämman paus under refräng 2. När Adam, Henry och Ida sjunger olika melodier mot 
varandra var det svårt att placera in någon typ av ”motmelodi”. Dessutom var det bra att skala av 
ensemblen inför sista versen och bryggan, då intensiteten mot sista refrängen skulle byggas upp. 
 
I vers 4 sjunger professorn (Pontus Bertling9) för första gången i musikalen. Texten talar om vilket 

                                                 
9 Se mer information om Pontus i ”6. Min bryggare”.  
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oväsen Adam, Ida och Henry skapar i korridoren och att han därför blev störd under sin kafferast. 
Cellon symboliserar här det oväsen han hörde från sitt kontor. Ronja fick friheten att spela valfria 
toner i ett lågt register. 
 

 
Bild 17. Cellokluster 
 
Cellon och trumpeten spelar ännu en gång tvåstämmigt i refräng 3. Innan a cappella-partiet har 
cellon samma melodi som Henry sjunger och trumpeten har samma melodi som Adam sjunger. 
 
Trumpet 
Trumpetens roll i numret var att förstärka cellons stämmor. Det finns inget parti där 
trumpetstämman är självständig. När jag arrangerade låten var cellon alltid det primära då 
trumpeten fick höras ordentligt i Som en discokula. 
 
Trummor 
Trummorna kan representera rollfigurernas solopartier i låten när de sjunger. Idas solonummer 
Precis som du, hade inga trummor i arrangemanget. Därför spelar inte trummorna i början (men 
också därför att jag ville bygga upp låten allt eftersom).  
 
I intro 2 innan Adams vers, börjar trummisen att spela. Det fanns förvisso inga trummor i Livet är 
en deadline men däremot i Adams andra solonummer Som en discokula.  
 
I varje refräng sjunger minst två personer. Under de partierna företräder trumstämman ingen 
specifik rollfigur. 
 
I intro 3 spelar trummorna ett enformigt ”statiskt” komp som representerar Henry. Jag skrev i 
trumstämman att cymbalerna inte fick användas under Henrys solopartier. Utan cymbaler kan det 
bli ”platt” och torrt, vilket var passande då Henry i denna låt ännu en gång hånar Adams 
musiksmak.  
 
I partiet där professorn kommer in i låten skrev jag ett komp som påminner om trumkompet från 
låten Come Together av The Beatles från albumet Abbey Road (1969). Come Together har en känsla 
av mystik och lugn med den välkända basgången och trumkompet som inleder låten. Jag ville uppnå 
samma känsla när professorn kom in, då lugnet representerar hans lugn inom sig och mystiken 
företräder det oväntade han kommer sjunga om. 
 
I brygga 4 valde jag att ge trumstämman paus för att kunna bygga upp ensemblen till sista 
refrängen. Trummorna har dock ett typiskt ”storbandsfill” en takt innan refräng 3. 
 

 
Bild 18. Storbandsfill i trumstämman 
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Elbas 
Elbasen har en liknande roll som trummorna i låten. Dock har den en större ackompanjerande 
funktion, särskilt i refrängerna. Elbasen börjar spela i intro 2, innan Adams vers.  
Basen tar över cellons stämma från vers 1, men i en utvecklad variant. 

I intro 3 och vers 3 spelar basen statiskt, med stackaton på 4-delarna. Effekten blir torr tillsammans 
med det platta trumkompet. 

Under intro 4 och vers 4 hade Hjortek en idé om att professorn skulle anses vara en person som bara 
skriver klassisk musik. Jag bestämde mig för att skriva Albertibas10 i basstämman som symboliserar 
hans musiksmak. 

Piano 
Pianostämman har i stort sett en harmoniskt ackompanjerande roll i Duett. För att skapa 
igenkänningsfaktor valde jag att upprepa pianots kompfigur i refräng 1 till refräng 2, vilket de andra 
stämmorna (elbas och trummor) inte gör i refräng 2. I refräng 3 fick stämman en annan kompfigur 
då jag inte ville riskera att krocka med cellons och trumpetens gemensamma rytmer. 
Under Henrys intro och vers spelar pianot statiska 4-delar. 

Slutsats om sångnumret 

Jag blev positivt överraskad av att trumpeten och cellon skapade en snygg, unik klang till låten och 
även resterande sångnummer! Cellon har en mjuk och vacker klangfärg men samtidigt förmåga att 
spela med attack i tonen. Tillsammans med trumpeten som har en litet hårdare klang, skapades en 
fin kontrast inom ensemblens nyans. Jag gillar att både ha mild och stark sås i min mat, kanske 
detsamma gäller för min musiksmak… 

Ljudfil ”Duett – Live” 

6. Min bryggare

Idé till sångnumret 

Min bryggare skrev jag som ett bidrag till SMASK år 2014. Låten gick inte vidare till tävlingen och 
jag tyckte det var synd att inte någon gång få numret framfört. Hade jag kommit vidare var tanken 
att artisten skulle spegla en kaffegalen lärare som en dag blir förälskad i sin kaffebryggare! När jag 
fick idén till musikalen och lyssnade igenom demon jag gjorde, fick jag bilden av en virrig 
professor som alltid har en kaffekopp i handen.  

Ljudfil ”Min bryggare - demo” 

10 Albertibas är en typ av ackompanjerande figur vanligt förekommande i traditionell klassisk musik. Den är uppkallad 
efter Domenico Alberti (1710-17-40) som ofta använde den i sina pianokompositioner. Albertibas består av brutna 
ackord som har en upprepande sekvens. Om ackordet är t.ex. C-dur består Albertibasen av C, G (kvint upp), E (stor ters 
ner) och sist G (liten ters upp). Sedan upprepas sekvensen till nästa ackord.  
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Professorn är den mest komiska karaktären i musikalen. Han vill alltid bjuda eleverna på sitt kaffe 
men blir nekad jämt. Han älskar sitt jobb men är inkapabel att lära ut någonting meningsfullt. Kjell 
Peder sa: ”Professorn är en man som jobbat på samma universitet i många, många år och ägnar sitt 
liv på sin arbetsplats och musiken. Han vet inte mycket mer om världen runt omkring sig, han lever 
i sin egen bubbla”. Personen som skulle spelat rollen som professorn hoppade tyvärr av ca en 
månad innan föreställningen. Som tur var ryckte Pontus Bertling in som rollen istället och stal 
nästan hela showen! Han var som gjord för rollfiguren. 
 
Låten sjungs av professorn under kompositionslektionen med Adam och Henry. Taktarten är 4/4 
med rak underdelning i ett medelsnabbt tempo (160bpm). 

Form, tema och motiv 

 
Form på Min bryggare. 
Formdel Intro Vers 1 Brygga 1 Refr. 1 Vers 2 Brygga 2 Refr. 2 
Antal 
takter 

5 17 8 21 8 8 21 

 
Formdel Stick Brygga 3 Refräng 3 med höjning 
Antal 
takter 

18 9 25 

 
Låtens tema presenteras redan i introt av elgitarren. Det är Professorns tema som återkommer 
senare i musikalen i sångnummer 10 Livet är ett medley. 
 

 
Bild 19. Professorns tema 
 
Pianot och elbasen har i refrängerna rytmiska motiv som är karaktäristiska för numret. Motivet är 
både discoaktigt och funkigt, det återkommer i sångnummer 10 Livet är ett medley.  
Jag kallar motivet för Bryggarmotivet. 
 

 
Bild 20. Bryggarmotivet 

Instrumentation 

 
Elgitarr 
Elgitarren har en mängd olika roller i Min bryggare. I introt presenterar gitarrstämman Professorns 
tema, en tydligt solistisk roll. Under andra delen av vers 1 har gitarren en harmonisk funktion, där 
komponerade jag brutna ackord. Jonas Nordqvist som var elgitarrist i musikalen gav förslaget att 
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höja det partiet en oktav för att inte riskera ett ”grötigt” ljud. Jonas oktaverade upp partiet och det 
blev en klarare klang som jag gillade. 
 
I brygga 1 och 2 lägger gitarren ett mäktigt arpeggio efter fyra takters paus.  
 
Under refrängerna har elgitarren en solistisk, motmelodisk funktion. Gitarrens melodi låter heroisk 
och är samtidigt en understämma till sångens melodi. I slutet på refrängerna får gitarristen 
improvisera ett solo när sången har en lång slutton.   
 
I första delen av sticket har gitarren en rytmisk roll när den spelar ackord på tvåan och fyran i varje 
takt. Under andra delen får gitarren mycket fokus då den ensam ackompanjerar sången. Jag skalade 
ner ensemblen i sticket och bryggan till slutrefrängen för att få ett mäktigare slut. 
 
Cello 
Cellostämman och trumpetstämman har gemensamma fraser genom hela låten förutom i sticket. 
Båda stämmorna har mest insatser i refrängerna där de förstärker gitarrens stämma samt har en 
ackompanjerande uppgift.  
 
Jag gav elbasen en paus under sticket, där har cellon en melodisk basfunktion. När basen börjar 
spela igen i slutrefrängen blir det effektfullt. 
 
Trumpet 
Trumpetstämman är individuell under sticket då den spelar en lång ton i takterna 93 till 95. I takt 96 
spelar trumpeten ett brutet G-durackord som låter som en kort fanfar.  
 
Trummor 
Det är svårt att säga mycket om trumstämman i Min bryggare. Stämman har en rytmisk kompande 
funktion. Kompet påminner om en typisk pop/rocklåt. Jag minns dock att Anton fyllde ut bryggan 
till slutrefrängen betydligt mer än vad jag skrivit för att få mera ”drag” i partiet. 
 
Elbas 
Elbasens har en ackompanjerande roll i låten. Basstämman har större variation än trumstämman. I 
vers 1 spelar basen för det mesta bastonerna i ackorden, väldigt simpelt. I vers 2 är stämman 
betydligt mer fartfylld och avancerad. Partiet speglar professorns bisarra textrad: ”Hon följer med 
mig överallt, hon är så ljuvligt god och fin. Kaffet blir då aldrig kallt, bättre än cola, mjölk och 
vin!” (professorn syftar på sin kaffebryggare som han kallar för ”hon”). 
 
Under refrängerna har basen en funkig discostämma.  
 
Piano 
Pianostämman har en harmonisk och rytmisk ackompanjerande roll i numret. Under bryggan till 
slutrefrängen får stämman lite mer fokus då jag skalade ner ensemblen innan slutrefrängen. Där 
spelar pianot även funk-discobasen i vänsterhanden samtidigt med bryggarmotivet i högerhanden.  

Slutsats om sångnumret 

 
Min bryggare var en av de lättare låtarna att arrangera. Jag anser att sex till sju instrument är lagom 
mängd för en pop/rockensemble. Precis som pianot och trummorna, gav jag större frihet till 
gitarrstämman i mina notation, även i efterföljande sångnummer. Elgitarren skapade en ”rockig” 
och heroisk karaktär till låten, precis som jag eftersträvade. Dessutom producerade elgitarren 
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tillsammans med trumpeten och cellon en unik klangfärg. 
 
 
Ljudfil ”Min bryggare – Live”   

7. Mormors sång 
 

Idé till sångnumret 

 
Någon gång i slutet av vårterminen 2014 satt jag vid ett piano och improviserade. Ovetandes kom 
jag då på temat för Mormors sång. Jag tyckte om melodin och harmoniken så jag spelade in min 
improvisation på mobiltelefonen. 
 
 
Ljudfil ”Idé Mormors sång (mobilinspelning)” 
 
När jag funderade ut vilka karaktärer som skulle medverka i musikalen var Adams mormor till en 
början inte närvarande på scenen. Jag tyckte dock det skulle vara fint om hon fick medverka vid ett 
tillfälle och få ett oväntat solonummer. I slutändan är det hennes sång som ger Adam styrka och 
självförtroende vilket bygger upp till vändpunkten i handlingen.  
 
Mormor spelades av Carolina Olsson som var den enda av skådespelarna jag inte hade träffat innan. 
Lustigt nog var Mormors sång det enda av sångnumren som hade en bra och passande tonart i 
demon för sångerskan, jag behövde inte ändra tonarten när jag arrangerade låten.  
Carolina gjorde en fantastisk insats i musikalen! 
 
Två låtar har inspirerat mig till Mormors sång. Den ena låten är Something av The Beatles från 
albumet Abbey Road (1969). Something är min favoritlåt av gruppen och den är skriven av George 
Harrison. Låten har en tjusig ackordföljd som gav mig inspiration till verserna i Mormors sång. 
Den andra låten är Mitt lilla barn av Jojje Wadenius från hans album Goda’ goda’ (1969). Jag var 
omedveten om att jag blev influerad av Wadenius låt. Det märkte jag långt senare efter jag 
arrangerat klart Mormors sång. Refrängen i Mormors sång är väldigt lik versen i Mitt lilla barn, 
både harmoniskt och melodiskt. 
 
Det nytillkomna instrumentet i ensemblen till numret är cembalon. Jag har aldrig tidigare 
komponerat för cembalo men har under det senaste året blivit mycket förtjust i instrumentet och 
dess klang. Jag fick lyssna till när Helena Holmlund, som var cembalist i musikalen, när hon 
spelade upp några exempel för mig på instrumentet. Till skillnad från pianot har cembalo inte 
möjligheten att ändra dynamik lika gradvis, då cembalon har olika register, som i vissa fall adderar 
oktaver, ungefär som en orgel.  
Cembalon är utan tvekan det mest udda instrumentet i ensemblen. 
 
Sångnumret är en popballad med inslag av reggae i ett väldigt lugnt tempo (80bpm). 
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Form, tema och motiv 

 
Form på Mormors sång. 
Formdel Intro Vers 1 Refr. 1 Vers 2 Refr. 2 Vamp Stick Outro 
Antal 
takter 

5 17 10 16 5 (Mormor 
pratar) 

9 5 

 
Låten inleder med sångens tema, Mormors tema, som återkommer i sångnummer 10 Livet är ett 
medley. Under numret fick Josefine Gellwar Madsen, Jonas Christensen och Pontus Bertling sjunga 
kör. Mormors sång är den enda låten i musikalen som har bakgrundskör.  
 

 
Bild 21. Mormors tema 
 
Vamppartiet från Livet är en deadline återkommer i numret efter refräng 2. Under partiet pratar 
Adams mormor med Adam och ger honom stöttande ord. Jag ville ge en koppling till att Adam och 
hans mormor är släkt. I sticket sjunger Adams mormor melodin från temat ur Livet är en deadline.  
 
Jag bestämde mig innan jag började arrangera numret att vara sparsam med ensemblen av två 
orsaker: 

1. Cembalon har svagast maxdynamik av alla instrumenten i ensemblen. Det berodde på att 
cembalisten valde att inte använda alla tillgängliga register, då det tar en enorm mängd tid 
att stämma cembalons överkänsliga strängar. Dock var alla instrumenten förstärkta med 
mikrofoner i föreställningen, men jag visste att cembalon lätt kunde dränkas av 
kompinstrumenten. Därför gav jag ett stort fokus till cembalon i Mormors sång. 

2. Jag ville spara en större musikdramatisk effekt till de sista sångnumren då musikalens 
vändpunkt börjar efter sångnummer 8 Du har fel. 

Instrumentation 

 
Cembalo 
Cembalostämman fick en tydlig både solistisk och ackompanjerande roll i numret. Den är i stort sett 
närvarande igenom hela låten. Vers 2 och outrot är de enda partierna där cembalon inte ansvarar 
över tempot. 
 
I vers 1 har jag komponerat ett stadigt 4-delskomp. Cembalisten Helena sa att det fanns en risk att 
klangerna försvinner om man lägger långa ackord. Hennes förslag var att snabbt bryta ackorden i 
arpeggion för att fylla ut hela klangen, vilket ofta är en praxis när man spelar cembalo. Vi kom 
överens om att hon fick använda sig av den teknik hon tyckte passade bäst i sammanhanget.  
 
Under första delen av vers 2 gav jag cembalostämman en paus. I andra delen av versen får stämman 
ett kortare solo när sången har paus. I slutet av versen spelar cembalon ett fragment från temat ur 
Du har fel. 
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I refräng 2 kopplade jag ihop cembalostämman med pianostämman. Jag var nyfiken på 
klangkombinationen. Det var riskabelt att komponera unisona stämmor för cembalon och pianot, då 
det fanns en risk att cembalon kunde bli ostämd under musikalens gång. Detta parti är ett av de få 
där jag komponerade unisont för båda klaverinstrumenten. 
 

 
Bild 22. Unisona stämmor, cembalo och piano 
 
I vamppartiet härmar cembalon pianots vampparti från Livet är en deadline. 
 
Elgitarr 
Alla instrumenten förutom cembalon och cellon har väldigt sparsmakade stämmor i Mormors sång. 
Elgitarren spelar endast under vers 2 och i outrot. I vers 2 har stämman en viktig rytmisk uppgift då 
den skapar det klassiska reggaeswinget!  
 

 
Bild 23. Reggaeswing, elgitarr 
 
Cello 
Cellons främsta roll i låten är att förstärka cembalons bastoner och är nästan alltid närvarande när 
cembalon spelar. Hjortek sa att det var en vanlig arrangeringsteknik under barocken, som kallas 
”basso continuo”.  
 
Under vers 2 tipsade Hjortek mig att ge cellon långa toner som skapar en linje genom ackorden för 
att fylla ut partiet. Tack vare ackordföljdens färgningar kunde jag notera en bra och logisk linje 
väldigt lätt. 
 

 
Bild 24. Cellons ackordlinje 
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Trumpet 
Trumpeten har en klanglig funktion under vers 2 då den spelar en överstämma till cellon.  
Under de tre sista takterna i outrot skapar trumpetstämman en heroisk effekt då den spelar temat 
unisont med övriga stämmor. 
 
Trummor 
Trummornas uppgifter i låten är att spela ett stadigt reggaekomp i vers 2 och att göra ett mäktigt 
outro med mycket cymbaler! Trummisen fick uppgiften att slå av numret där jag komponerat en 
fermat. 
 
Elbas 
Elbasen har en rytmisk ackompanjerande roll i vers 2. I takterna 59 till 61 i sticket samt i outrot 
kopplade jag ihop cellons basmelodi tillsammans med elbasen för att skapa en tyngre basstämma. 
 
Piano 
Pianot spelar allra minst av alla stämmor i Mormors sång. Stämman medverkar endast under nio 
takter i hela låten! Jag kände att pianot hade varit med längst i musikalen och att instrumentet 
förtjänade en längre paus. Min regel var att alltid ha med alla tidigare instrument i efterkommande 
nummer. Även om pianots roll var liten i Mormors sång tycker jag ändå att den gav en viss klanglig 
effekt. 

Slutsats om sångnumret 

 
Mormors sång är den låt jag är mest nöjd med arrangeringsmässigt. Det var skönt att vara sparsam 
med ensemblen och inte behöva ge lika mycket fokus till alla instrumenten. Jag är nöjd över att 
cembalon passade in bra med ensemblen, och nöjd med låtens olika genreövergångar, som jag till 
en början trodde kunde bli litet för märkliga. Cembalon gav verkligen en unik klangfärg till 
ensemblen och ett signum för musikalen. Jag tror inte det finns många pop/rockmusikaler i världen 
med cembalo! 
 
 
Ljudfil ”Mormors sång – Live” 

8. Du har fel 
 

Idé till sångnumret 

 
Du har fel är en låt jag skrev under min gymnasietid för skolans parodi på Melodifestivalen. Jag 
spelade även in låten i studio med hjälp av en klasskamrat. 
 
 
Ljudfil ”Du har fel” 
 
Jag ville placera in Du har fel som ett sångnummer i musikalen i ett lämpligt sammanhang samt 
spara litet tid för mig själv genom att inte behöva åstadkomma en helt nyskriven låt. Från början var 
tanken att Adam skulle sjunga låten ensam när han gör upp med Henry. Men jag tyckte det vore kul 
om Adam och Henry fick ett gemensamt nummer där de båda beskriver hur fel den andre personen 
har. Jag ändrade några textrader och plötsligt fungerade låten som en duett! Låten representerar 
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höjdpunkten i musikalens dramatiska förlopp. 
 
Genrerytmen skiftar mellan rak underdelning och 8-delsswing i de olika partierna. Tempot är snabbt 
gående i de ”raka” verserna men har en lugn ”gungande” känsla i refrängerna då låten byter till 
halvtempo (160bpm). 

Form, tema och motiv 

 
Form på Du har fel. 
Formdel Intro Vers 1 

Adam 
Refr. 1 
Adam 

Vers 2 
Henry 

Refr. 2 
Henry 

Stick 
Adam 
och 
Henry 

Mellanspel Slutrefräng 
Adam och 
Henry 

Antal 
takter 

4 10 16 18 16 20 10 22 

 
Numret startar med Du har fel-temat i trombonstämman. 

 
Bild 25. Du har fel- temat 
 
I min originalinspelning finns ett ”calypso-komp” med i båda verserna. Jag valde dock att ta bort 
calypsorytmen i första versen i musikalversionen för att skapa variation och uppbyggnad av 
ensemblen. Dessutom hörs textraden bättre då Adam sjunger i ett väldigt lågt register. 
 

 
Bild 26. Exempel på calypso-komp 
 
Under mellanspelet sker en märklig tonartsförändring: de kromatiskt stigande ackorden i takt 98-
102 lurar lyssnaren att tro det rör sig om en tonartshöjning, men i själva verket sänks tonarten ett 
halvt steg, från Bb-dur till A-dur! Tack vare att mellanspelet startar i en svag dynamik som gradvis 
blir starkare samt att ensemblen blir större, undviker jag att det blir en antiklimax (vilket är lätt hänt 
med tonartssänkningar). 
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Instrumentation 

 
Trombon 
Trombonen är det nytillkomna instrumentet till ensemblen inför starten av Du har fel. 
Trombonstämman har en solistisk roll samt tillsammans med trumpetstämman och cellostämman en 
rytmiskt ackompanjerande roll. 
 
I vers 1 komponerade jag en kromatisk fras i stämman som jag är väldigt nöjd med! Den gav en 
komisk effekt.  
 
Nu när jag hade med trumpet, cello och trombon använde jag mig av treklangsuppbyggnader. Det 
gjorde jag även i resterande sångnummer (Vår vänskap och Livet är ett medley). I Du har fel 
komponerade jag med treklangstekniken innan första refrängen.  
 

 
Bild 27. Uppbyggnad av treklang i Du har fel 
 
I refräng 1 spelar trombonen en solistisk motmelodi.  
 
Under vers 2, refräng 2, andra delen av sticket, mellanspelet och slutrefrängen har trombonen och 
trumpeten flera gemensamma rytmer. Ibland medverkar även cellon.  
 
I första delen av sticket har trombonstämman en solistisk motmelodi. 
 
Cembalo 
Cembalostämmans har en rytmisk ackompanjerade roll i vers 2 där Henry börjar sjunga. Under 
versen spelar cembalon calypso-kompet. Tanken är att cembalon är kopplad till Henry och pianot är 
kopplat till Adam.  
 
I sticket spelar cembalon tillsammans med elgitarren Du har fel-temat i en call-and-response-
relation till sången. Klangkombinationen cembalo och elgitarr gillade jag väldigt mycket då 
cembalon ger en mer utpräglad attack till elgitarrens lite mjukare ton. 
 
Under slutrefrängen var tanken att cembalon skulle färga sångarens klang i melodin, där cembalon 
spelar unisont med sångstämman. Resultatet blev tyvärr mindre lyckat då sångstämman är i högt 
register och cembalon lätt försvinner i dynamiken. 
 



40 
 

Elgitarr 
Elgitarren har för det mesta en harmoniskt ackompanjerande roll med slashnotation. I sticket spelar 
gitarren Du har fel-temat tillsammans med cembalon. 
 
I slutrefrängen komponerade jag lite mer rytmiskt strikt, då jag ville ha ett synkoperat komp. I 
partiet är stämmans funktion mer rytmisk än harmonisk. 
 
 
Cello 
I Du har fel betraktade jag cellon som ett blåsinstrument då stämman ofta spelar tillsammans med 
trumpeten och trombonen. Det kändes lättare att på det sättet ge instrumentet en rytmiskt 
ackompanjerande roll. 
 
I början av vers 2 förstärker cellostämman cembalons bastoner, precis som i Mormors sång.  
 
Trumpet 
Trumpetstämman har som nämnts ovan en rytmiskt ackompanjerande roll i låten tillsammans med 
trombonen och cellon. Trumpeten är aldrig individuell i numret utan spelar alltid gemensamma 
rytmer med trombonen. 
 
Trummor 
Trumstämmans viktigaste uppgift i låten är att vara tydlig med underdelningsbytena. Eftersom 
verserna går i raka 8-delar och övriga delar går i swing var jag tydlig med att komponera ”fills” 
innan ett nytt parti startade. Jag bad trummisen Anton att vara väldig tydlig under fillsen och byta 
underdelning för att ”förvarna” resten av ensemblen. 
 
Elbas 
Jag kollade igenom basstämman i efterhand och insåg att stämman är ganska omelodisk. Basen 
spelar för det mesta grundtonerna i ackorden i låten. Jag ångrar att jag inte gav stämman lite mer 
plats i numret för att göra musiken mer levande. Basstämman har en ackompanjerande roll i hela 
Du har fel. 
 
Piano 
Pianot har rollen som bas i introt och första versen. Tanken är att pianostämman är kopplad till 
Adam på samma sätt som cembalostämman är kopplad till Henry. Dock komponerade jag en 
”klockliknande” melodi i pianostämman under Henrys refräng, eftersom melodin klingar och hörs 
bättre på piano än cembalo. 
 

 
Bild 28. Pianostämman i Henrys refräng 
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Sticket har en känsla av gammal traditionell jazz. Pianostämman introducerar partiets komp helt 
solo.  
 
Under slutrefrängen spelar pianot unisont med Adams sång. Till skillnad från cembalo hörs pianot 
betydligt bättre under detta parti. Låten avslutas med en snabb ”bluesräka” i pianostämman.  
 

Slutsats om sångnumret 

 
Kronologiskt är Du har fel det sista sångnumret jag arrangerade för musikalen. Jag hade redan 
arrangerat i två varianter tidigare (den första för gymnasiets melodifestival och den andra för 
studioversionen) så det var en av de lättare låtarna att (om)arrangera. 
 
Jag är mer nöjd över musikalversionen av låten än tidigare versioner. Sångnumret fick ett bättre 
sammanhang när det fanns en bakgrund till varför den framförs, och en större logik i texten när två 
personer sjöng mot varandra istället för en person.  
 
Från början kändes det som ett motstånd att inte placera in trombonen tidigare i musikalen. Jag har 
svårt att inte ge lite extra kärlek åt det instrument som var mitt första., som öppnade en dörr för 
musiken. Det var roligt att få ge uppmärksamhet åt trombonen i Du har fel, det passade väldigt bra 
till låtens karaktär. Trombon är fantastiskt på det viset att den kan skifta från komisk till mäktig och 
allvarlig. Simon Fransman som var trombonist i musikalen, tyckte att trombonstämmorna var 
väldigt roliga och välskrivna, vilket känns bra att höra! 
 
 
Ljudfil ”Du har fel – Live” 

9. Vår vänskap 
 

Idé till sångnumret 

 
Jag funderade länge över en scen i handlingen där Adam och Ida försonas efter att Henry blivit 
avslöjad som lögnare. I scenen ville jag ha med en duett med Adam och Ida som handlar om hur 
mycket de uppskattar sin vänskap och att de ångrar att de inte var tillräckligt ärliga mot varandra 
från början.  
 
Efter jag komponerat Precis som du och Som en discokula fick jag en idé om sångnumret till 
scenen. Kan man slå ihop båda numren till en låt? Jag provade att ta refrängmelodin från respektive 
låt (dock till en gemensam tonart) och spelade upp dem samtidigt. Metoden funkade som tänkt! 
 
 
Ljudfil ”Refrängmelodierna ur Precis som du och Som en discokula sammanslagna” 
 
Sedan funderade jag på vilken harmonik som passade till melodierna. Jag är mer van vid att skriva 
melodi efter ackord än tvärtom. I detta fall blev det svårare att anpassa en bra ackordföljd till två 
individuella fraser. Jag satte mig vid pianot och spelade refrängmelodin ur Precis som du 
tillsammans med refrängharmoniken från Som en discokula. Kombinationen fungerade, det blev en 
helt ny låt! Jag behövde endast anpassa harmoniken på slutet av frasen så att tonerna passade in i 
ackorden. På så vis blev det möjligt att sätta ihop båda refrängmelodierna till en och samma 
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ackordföljd. 
 
 
Ljudfil ”Refrängmelodierna med gemensam ackordföljd” 
 
När jag började komponera Vår vänskap, strävade jag efter att inte göra det uppenbart att Precis 
som du och Som en discokula var sammanslagna. Jag ändrade taktarten till 6/8 och fick då en annan 
rytmik till melodierna. Låten har en tung blueskänsla och hade ursprungligen 84bpm (på punkterad 
fjärdedel) som tempo. När vi repeterade numret med sångarna tyckte de att tempot kändes litet för 
långsamt. Vi provade att öka tempot till 94bpm och det fungerade betydligt bättre! Det skapades ett 
bättre flöde i texten som kändes naturligare. 
 
Ibland får man influenser från de allra märkligaste låtar. Under hösten köpte jag DVD-samlingen 
med After Shaves och Galenskaparnas tv-serie En himla många program (1989). De är kända för 
sina humoristiska sketcher och plötsliga sånginslag. En av låtarna ur serien som jag undermedvetet 
blev inspirerad av när jag började arrangera Vår vänskap heter Jag faxar ett message, som är en 
dansbandsaktig låt med nonsenstext. Låten har en smörig klarinettstämma som inspirerade mig 
numret till Vår vänskap. 
 
En annan låt som jag blev influerad av är Oh! Darling av The Beatles från albumet Abbey Road 
(1969). Oh! Darling är en långsam 6/8 rockblueslåt med ett tydligt komp i pianot på varje åttondel 
och en typisk gitarrattack på varje fjärde slag i takterna. Ett ackompanjemang jag använde mig av i 
Vår vänskap. 

Form, tema och motiv 

 
Form på Vår vänskap. 
Formdel Intro Vers 1 

Ida 
Brygga 1 
Ida 

Vers 1 
Ida 

Mellanspel Vers 2 
Adam 

Brygga 2 
Adam 

Vers 2 
Adam 

Antal 
takter 

8 13 16 32 8 13 16 32 

 
Formdel Recitativ (fritt 

tempo) 
Stick 
Ida och Adam 

Slutrefräng 
Ida och Adam 

Antal 
takter 

Adam och Ida 
styr tempot 

16 48 

 
Vår vänskap har ett karaktäristiskt motiv i klarinettstämman som inleder låten. Jag kallar motivet 
för klarinettens motiv. 
 

 
Bild 29. Klarinettens motiv 
 
Numret har inget huvudtema då refrängmelodierna från Precis som du och Som en discokula är Idas 
och Adams individuella teman för låten. 
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Första versionen av låten var recitativet (som då var en del av sticket) i tempo. Både Hjortek och jag 
hade en känsla av att melodin blev alldeles för tung och långsam. Hjortek gav förslag på att 
komponera ett recitativ i början av sticket istället, för att få variation och ge sångarna frihet att 
bestämma tempot.  
 
Recitativet och sticket har Duett-temat i sången. Partiet återspeglar tidpunkten i musikalen då Adam 
och Ida blev ovänner. Under första refrängen i Duett sjunger de: ”Fy vad du är jobbig! Usch vad du 
är dryg! Kan du inte sluta tycka ont om mig i smyg? Vad hände med vår vänskap? Gick den upp i 
rök, eller vad den bara på tillfälligt besök?”. Nu knyts säcken ihop under recitativet och sticket i 
Vår vänskap då Adam och Ida reflekterar över när de första gången möttes och hur de blev vänner.  

Instrumentation 

 
Klarinett 
Introt börjar med soloklarinett som spelar klarinettens motiv. Jag bad klarinettisten Mikael Roos att 
ha en ”smörig” inställning till sitt spel i låten. Han fick även ansvara för tempot då trummorna 
startar fyra takter senare. 
 
I bryggorna har klarinettstämman ett call-and-responseparti när sången har paus.  
 
Under bryggorna spelar klarinetten solo när sången har en längre paus. När sången börjar igen 
spelar klarinetten långa toner och när sången är frånvarande är klarinettstämman betydligt rörligare. 
 

 
Bild 30. Klarinett och sång brygga 1. 
 
I vers 2 spelar klarinetten gemensamma fraser med trumpeten och trombonen när sången har paus.  
 
Det blev svårare att ge de nya instrumenten flera olika roller i Vår vänskap och Livet är ett medley 
eftersom ensemblen började få ett större antal musiker. 
 
Trombon, trumpet och cello 
Trombonen, trumpeten och cellon har i princip samma roll i Vår vänskap. Tillsammans utgör de en 
en harmonisk och klanglig enhet. Majoriteten av ackorden i låten är fyrstämmiga. Jag tänkte att 
trombonen, trumpeten och cellon anpassar sina ackordstoner efter klarinettens toner.  
 
Instrumenten staplades från lägst register till högst: cello, trombon, trumpet och klarinett. Jag var 
noggrann med att skriva i ett lågt register för trumpeten. Anledningen var att trumpeten lätt kan 
överrösta klarinetten om de spelar inom samma register.  
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Från början hade jag placerat cellostämman mellan trombonen och trumpeten. Jag tänkte att det 
skulle bildas en unik och spännande klang om cellon spelade de färgade tonerna i ackorden. 
 
När Hjortek fick se första arrangemanget av numret varnade han för att klangen jag eftersträvade 
inte skulle bli effektfull. Det beror på, enligt Hjortek, att om cellon t.ex. ska spela tersen i ackorden 
och klarinetten spelar sjuan får trombonen spela grundtonen och trumpeten spela kvinten. 
Kvintintervallet mellan trombonen och trumpeten kommer låta tomt p.g.a. att de tillhör samma 
instrumentfamilj, cellon kommer försvinna ur klangen. Hjortek föreslog att trombonen och cellon 
skulle byta plats samt att jag skulle undvika att skriva rena intervall för brassinstrumenten.  
 
I refräng 1 komponerade jag långa toner i cellostämman för att fylla ut ensemblens klang, som jag 
gjorde tidigare i Mormors sång. Jag etablerade samma idé för trombonstämman under refräng 2, 
dock lite mer rörlig och med andningspauser. 
 
I sticket och första delen av slutrefrängen har cellostämman en basfunktion. Under sticket ansvarar 
cellon även för tempot tillsammans med cembalon. 
 
I slutet av varje refräng använde jag mig av treklangsuppbyggnad för att förtydliga att partiet är slut. 
 

 
Bild 31. Klarinett, trumpet, trombon och cello – Slutet på refrängerna i Vår vänskap 
 
Cembalo 
Cembalostämman har en unik roll i numret. Jag anser att instrumentets klang kan efterlikna en 
elgitarr med ett ”rent” ljud (d.v.s. ett ljud som inte är förvrängt med distorsion). Under introt och 
refrängerna spelar cembalon på varje uppslag i takterna korta ackord som ska föreställa en 
bluesgitarr.  
 

 
Bild 32. Cembalostämman under introt 
 
Resultatet blev bra. Attacken på tonerna var viktigast i sammanhanget. Nu i efterhand skulle jag ha 
dubblerat ackorden till vänsterhanden för att skapa större klang och dynamik. 
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Under de åtta sista takterna i båda verserna spelar cembalon brutna ackord, då har stämman både en 
harmonisk och en rytmisk roll. 
 
I första delen av brygga 2 spelar cembalon unisont med klarinetten och förstärker melodin. 
 
I recitativet var det svårt att använda fler än ett instrument då sångarna styr tempot. Recitativ är 
vanliga inom barockmusik och därför tyckte jag cembalon passade in bra! Jag var tydlig med att 
skriva med sångstämmorna under recitativet för alla i ensemblen, så att de lätt kunde följa med i 
noterna.  
 

 
Bild 33. Recitativet  
 
När vi repeterade låten de första gångerna märkte vi att det var svårt att börja spela i tempo igen 
efter recitativet. Vi löste problemet genom att använda en ljudlös metronom för cembalisten. Dock 
var det klurigt för cellisten att veta tempot när cembalon spelar i början av sticket. Jag bestämde då 
att cembalisten fick spela ackorden på varje pulsslag för att förtydliga tempot för övriga i 
ensemblen. 
 
Elgitarr 
Elgitarren har en harmoniskt ackompanjerande funktion i låten. Jag valde att inte ta med elgitarren 
förrän första refrängen där den spelar långa ackord. Resultatet blev effektfullt, dels för att 
ensemblens klang blir ”fräsch” när gitarren inte fått medverka innan och dels för att elgitarren kan 
skapa en mängd atmosfärer med hjälp av effektpedaler.   
 
Trummor 
Trumstämman är inget unikt i Vår vänskap. Trummisen har den vanliga rollen att ansvara för 
tempot i sina insatser.  
 
Elbas 
Elbasen har en ackompanjerande roll i låten. Basstämman är väldigt liggande under verserna då jag 
ville ha en tung blueskänsla. I bryggorna och refrängerna är stämman rörligare och spelar inom ett 
större register för att skapa variation. 
 
Piano 
Pianot har en ackompanjerande roll i numret. Jag valde att inte ha med pianot förrän i första 
refrängen av låten, precis som jag beskrev i avsnittet om elgitarren ovan. Under refrängerna spelar 
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pianot ackord på varje slag i takten i ett relativt högt register. Det skapar ett klassiskt 50-talsljud 
som jag tycker om. 
 
I brygga 2 spelar pianot unisont med Adams sång under ett parti. Det är ännu en gång en koppling 
till karaktären, så som i Du har fel. 

Slutsats om sångnumret 

 
Klarinetten tillförde en mjuk färg till ensemblen. Jag gillade den smöriga tonen som gav en unik 
karaktär till låten, som jag anser passar in bra med sångnumrets budskap.  
 
Klangkombinationen klarinett, trumpet, trombon och cello är speciell. Det optimala hade varit att ha 
en instrumentfamilj som spelar homofont, t.ex. enbart stråk/brass/träblås. Sättningen i Vår vänskap 
är känsligare, möjligen mer obalanserad än i övriga sångnummer. Brassinstrumenten har en tendens 
att överrösta klarinetten och cellon om inte ackorden har dålig uppbyggnad. Det blev utmaningen i 
låten. Jag kände vid den tidpunkten att pianot, elbasen, trummorna, elgitarren och cembalon inte 
löpte samma risk att missgynna övriga i ensemblen, då de instrumenten fick en mer 
ackompanjerande roll än melodisk.  
 
 
Ljudfil ”Vår vänskap – Live” 

10. Livet är ett medley 
 

Idé till sångnumret 

 
I bakgrunden nämnde jag att redan i ett tidigt skede, när jag skissade på musikalens sångnummer, 
hade en idé om att första och sista låten skulle vara densamma. Dock skulle det sista numret spelas 
av full ensemble så att man äntligen får höra slutresultatet av Adams sökande efter musiker.  
När jag spann vidare på tanken tyckte jag det vore kul om alla rollfigurer fick beskriva sin syn på 
livet. Jag tänkte också att varje karaktärs huvudtema får återkomma i någon form och blandas med 
temat ur Livet är en deadline: 

 Adams tema – Livet är en deadline 
 Idas tema – Precis som du 
 Henrys tema – Poprocklåt 
 Professorns tema – Min bryggare 
 Mormors tema – Mormors sång 

 
När jag började arrangera numret fick jag känslan av att numret låter som ett medley. Därför valde 
jag att kalla sångnumret för Livet är ett medley. 
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Form, tema och motiv 

 
Form på Livet är ett medley. 
Formdel Intro  Vers 1 Refr. 1 Vers 2 Refr. 2 Brygga 1 (3/4) Refr. 3 (4/4) 
Rollfigur(er)  Adam Adam Ida Ida  Henry 
Antal takter 4 14 12 12 9 8 10 
 
Formdel Brygga 2 Refr. 4 Brygga 3 Refr. 5 Stick Vamp Brygga 4 
Rollfigur(er)  Prof.  Mormor Adam Adam Adam 
Antal takter 2 9 5 9 8 (Adam 

pratar) 
9 

 
Formdel Slutrefräng 
Rollfigur(er) Alla 
Antal takter 15 
 
Formmässigt skiljer sig Livet är ett medley mycket från övriga sångnummer. Jag gav endast Adam 
och Ida varsin vers då jag inte ville riskera att skapa ett för långt nummer om de andra karaktärerna 
också fick egna verser. I varje refräng sjunger rollfigurerna melodin i temat ur Livet är en deadline. 
 
Det är inga nya teman eller motiv i Livet är ett medley. Härnedan ger jag en kort beskrivning på vad 
som sker i varje formdel: 

 Intro – Alla tio ensemblemusiker spelar en utvecklad variant av introt ur Livet är en 
deadline. Under Adams partier är musiken Beatlesaktig rock. 

 Vers 1 och brygga 1 – Adam sjunger om sina reflektioner över allt jobb han gjort. 
Formdelarna är utvecklade versioner av verserna och bryggorna ur Livet är en deadline. 

 Refräng 1 – Adam sjunger: ”Livet är en deadline och tur är väl det. Vad vore livet utan 
deadlines? Ja det är ingen som vet”. Refrängmelodin är densamma som Livet är en 
deadline. 

 Vers 2 – Ida sjunger om att hon känner sig besviken över hur Henry lurade henne. Musiken 
under Idas partier är lite mer poppiga och funkiga än Adams. Elbasen spelar väldigt 
melodiskt, vilket är en parallell till Precis som du. I slutet av versen spelar trumpeten och 
trombonen elbasens motiv ur Precis som du. 

 Refräng 2 – Ida sjunger: ”Livet är en som hemmafest, väldigt livat eller trist. Men går man 
aldrig ut och festar kan man ångra sig till sist”. Under slutet av refrängen återkommer 
elbasens motiv i trumpetstämman och trombonstämman. 

 Brygga 1 – Numret byter genre till ”tung barock” i 3/4. Bryggan presenterar att Henry ska 
komma in i nästa formdel då cellon spelar en arpeggiovariant av Henrys tema. Cembalon 
spelar samma ackordföljd ur refrängen i Poprocklåt. 

 Refräng 3 – Taktarten blir 4/4 igen och Henry sjunger nedstämt: ”Livet är som en blockflöjt. 
Ganska kort och full med hål. Och vill du inte spela blockflöjt finns det heller inga mål”. 
Henrys refräng är den enda refrängen i moll. I slutet av refrängen spelar cembalon en 
omgjord variant av Henrys tema. 

 Brygga 2 – Musiken ändrar genre till disco och elgitarren spelar Professorns tema.  

 Refräng 4 – Professorn sjunger: ”Livet är som en take-awaykaffe, tidvis blaskig, tidvis god. 
Men vågar du inte smaka take-awaykaffe får du heller inget mod. Under refrängen spelar 
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pianot bryggarmotivet och flöjt och klarinett spelar fragment av Professorns tema. 

 Brygga 3 – Hela ensemblen spelar Mormors tema. 

 Refräng 5 – Musiken ändrar genre till reggaeswing, en parallell till vers 2 från Mormors 
sång. Mormor sjunger: ”Livet är en dag på stranden, full med vågor, sand och sol. Men vill 
du hellre bada ensam få du köpa swimmingpool”. 

 Stick och vamp – I sticketpartiet sjunger Adam om vad han ska säga till publiken när hans 
musikal är slut. Under vamppartiet pratar han om att det känns så bra att allting är på plats. 
Dessa två partier är likadana som vers 3 och vampen i Livet är en deadline. Endast pianot 
kompar Adam. Säcken knyts ihop. 

 Brygga 4 – Adam sjunger först: ”Sen ska jag slipa på mitt tal i början på min musikal!”. 
Denna fras är också en parallell till Adams textrad i slutet på vers 3 i Livet är en deadline då 
han sjunger: ”Sen ska jag boka en lokal där jag ska ha min musikal!”.  
I de sex sista takterna i bryggan byggs hela ensemblen upp igen. Varje instrument kommer 
in i den ordning de kom in i musikalen: piano, elbas, trummor, trumpet, cello, elgitarr, 
cembalo, trombon, klarinett och flöjt! (Se bild 34, s.49). 
 



49 
 

 
Bild 34. Uppbyggnaden av ensemblen i bryggan till slutrefrängen. 
 

 Slutrefrängen – Alla rollfigurer och hela ensemblen sjunger och spelar huvudtemat. 
Textraden i refrängen ur Livet är en deadline avslutar musikalen. I de sju sista takterna av 
numret sjunger sångarna ett A-durackord medan ensemblen spelar andra treklanger, s.k. 
överlagrade treklanger. Ackorden är en motsvarighet till slutackorden i Livet är en deadline. 
Sista ackordet i numret är detsamma som det första i Livet är en deadline – A-dur.  
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Instrumentation 

Flöjt och klarinett 
Flöjten är det sista instrumentet som rekryteras i musikalen. Livet är ett medley är det enda 
sångnummer där det nytillkomna instrumentet till ensemblen inte får en solistisk roll. Det var svårt 
att ge instrumenten någon större plats då sångarnas texter är det primära.  

I introt spelar flöjten tillsammans med klarinetten och pianot en gemensam rytm. De har samma 
rytm som pianostämman i introt i Livet är en deadline. 

Under vers 1 har flöjtstämman några korta melodier mellan sångfraserna. 

I resten av numret spelar flöjten alltid gemensamma fraser med klarinetten. Det kändes säkrare att 
placera in instrumenten i sina instrumentfamiljer när ensemblen var fullbordad. Flöjten och 
klarinetten får litet mer fokus i refräng 3, 4 och 5. I refräng 3 var det inga problem att komponera en 
rörlig melodi samtidigt som Henry sjunger. Det fanns ingen risk att de skulle överrösta sången då de 
spelar i ett betydligt högre register än vad sångaren har i melodin. 

Flöjtens och klarinettens gemensamma roller i numret är dels en harmonisk roll och dels en call-
and-responseroll. Trombonen, trumpeten och cellon har liknande roller i numret. 

Trombon och trumpet 
Trombonstämman och trumpetstämman har gemensamma fraser genom hela låten. Idas refräng 
är det parti där de får mer uppmärksamhet. Jag valde att inte ge trombonen och trumpeten lika 
mycket fokus som träblåsinstrumenten eftersom de har medverkat i fler sångnummer. 

Cembalo 
Cembalon har en melodisk roll och en ackompanjerande roll i Livet är ett medley. I introt och slutet 
av vers 1 spelar cembalon en egen melodi som sedan tas över av elgitarren.  

Bild 35. Cembalostämman i introt. 

I brygga 1 och refräng 3 har cembalon och cellon mest fokus då de utgör ”barockkänslan” i 
formdelarna. 

I slutrefrängen spelar cembalon unisont komp med pianot. 

Elgitarr 
Elgitarren har samma roller som cembalon i låten. Jag gav elgitarren en kort stunds uppmärksamhet 
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i brygga 2 och refräng 4. I brygga 2 spelar elgitarren Professorns tema och i refräng 4 spelar den 
korta bluesfraser. 

Cello 
Cellon har i Livet är ett medley flera olika roller. Under introt dubblerar cellon basstämman. I vers 1 
har cellon en basfunktion då elbasen är frånvarande. 
Cellostämman har solo i brygga 1 då den spelar Henrys tema och i Henrys refräng spelar cellon en 
rörlig basstämma. 

Bild 36. Cellostämman i Henrys refräng. 

I övriga formdelar där cellon medverkar spelar den alltid tillsammans med flöjten, klarinetten, 
trumpeten och trombonen. 

Trummor 
Trummorna har en rytmiskt ackompanjerande funktion i låten. Varje formdel har dock ett unikt 
komp som speglar de olika genrerna och återspeglar tidigare teman ur musikalen. 

Elbas 
Elbasen har en melodiskt ackompanjerande roll i numret. På motsvarande sätt som trummorna 
återanvänder elbasen flera basmelodier ut tidigare sångnummer, t.ex. Min bryggare och Mormors 
sång. 

Piano 
Pianot har en ackompanjerande roll i Livet är ett medley och till skillnad från i Livet är en deadline 
har pianot nu betydligt mindre att göra. Som jag nämnde ovan i ”Form, tema och motiv” får pianot 
en egen stund i rampljuset tillsammans med Adam i sticket och vamppartiet. 

Slutsats om sångnumret 

Flöjten gav en härlig, skimrande klangfärg till ensemblen med sitt höga register! Jag känner att det 
var synd att inte ge flöjtisten Christine Amcoff, litet mer tid i rampljuset. En anledning till att jag 
valde att ta med flöjten sist var att det blev lätt att placera in instrumentet i ensemblens 
gemensamma register. Trumpeten och klarinetten har tendenser att ”krocka” inom varandras 
tonomfång, detsamma gäller cellon och trombonen.  

Till skillnad från i Vår vänskap kändes den fullständiga ensemblen mer balanserad. Med hjälp av 
flöjten kunde jag gruppera in träblåset och brasset. Det blev lättare att arrangera när jag inte 
behövde ge varje stämma en unik roll.  
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Ljudfil ”Livet är ett medley – Live” 

Avslutande diskussion 

Musikalen är det mest omfattande men samtidigt det mest stimulerande arbete jag gjort i mitt liv. 
Det känns fortfarande overkligt i efterhand att det blev en föreställning till slut. Allt jag beskrivit i 
processbeskrivningen är bara en bråkdel av det arbete jag lade ner. Jag har lärt mig väldigt mycket 
på att ta mig an ett enormt projekt. Att skapa kontakter med musiker, skriva manus, planera 
repetitioner m.m. kommer jag ha nytta av i framtiden. 

Det roligaste var att lära känna nya människor och samarbeta med alla inblandade. Som kompositör 
är man oftast ensam i sin arbetsprocess. Det var också spännande att skapa en ensemble med 
musiker som studerar vid skilda inriktningar. Ensemblen bestod av fyra klassiska musiker, två 
studiomusiker, en jazzmusiker, en kyrkomusiker, en ljudtekniker och en kompositör! Jag tycker det 
är givande att blanda olika genres i min musik. Musikalen utgörs av pop-och rockmusik men jag 
använde mig främst av arrangeringstekniker med grund i den klassiska musiken. 

Ett mål med musikalen var att visa att det är fullt möjligt att arrangera pop-och rockmusik för en 
udda sättning av instrument. Det var både spännande och läskigt när vi första gången repeterade 
med alla musiker och att få höra resultatet. Jag är nöjd med instrumentens ordningsföljd, det var 
alltid lagom utmanande att arrangera alla sångnummer. Om jag haft en annan ordning hade det 
antagligen blivit svårare att skriva arrangemangen, särskilt om de tre första instrumenten (piano, 
elbas och trummor) tillkommit senare, då de skapade en stadig grund för resten av ensemblen.  

Valet av instrument är jag väldigt belåten med. Att arrangera pop-och rockmusik för en udda 
ensemble är inget jag tidigare gjort. Experimenterandet med de olika instrumentens klanger och de 
roller jag gav dem, är något jag hoppas andra kompositörer och arrangörer kan använda sig av. 
Förminskning och förstoring av ensembleklanger är förstås inget nytt påfund. Inom den 
västerländska konstmusiken, speciellt under romantiken, blev det populärt att blanda olika 
instrument som tidigare inte kombinerats. Dock är tekniken inte lika vedertagen inom dagens 
populärmusik. Ofta är det inte mängden instrument som avgör om en låt är komplett i sin klang, 
utan snarare hur man arrangerar för ensemblen. Jag kan inte påstå att Livet är ett medley låter 
mäktigare än Livet är en deadline för att antalet instrument är olika i sångnumren. I mina öron är 
båda låtarna lika fylliga och kompletta i arrangemangen. 

Varje sångnummer hade en unik ensemble. Jag märkte att det fanns en gräns då jag grupperade 
instrumenten. Fr.o.m. Duett och framåt kategoriserade jag instrumenten i två grupper: 
ackompanjerande och melodiska. I Duett klassade jag piano, elbas och trummor som de 
ackompanjerande instrumenten. Gruppen ansvarade alltså för själva ”grunden” i låten, det rytmiska 
och harmoniska. Trumpeten och cellon var då i den melodiska gruppen, d.v.s. de fyllde ofta 
”tomrummen” där sången var frånvarande samt gav en speciell klangfärg till numret. Ju större 
ensemblen blev desto större blev grupperna. Det var svårare i de sista numren att ge de nya 
instrumenten lika stor uppmärksamhet som de instrument som medverkat i tidigare nummer. 

Nu när jag analyserat varje sångnummer inser jag att det var några instrument som jag gärna hade 
velat ge mer fokus till i flera låtar. Trumpeten t.ex. fick väldigt lite tid i rampljuset efter Som en 
discokula p.g.a. att jag hela tiden kategoriserade trumpetstämman i den melodiska gruppen. 
Anledningen var att när jag hade arrangerat en låt, satte jag direkt igång med att arrangera en ny låt. 
De övriga instrumenten var litet mer dominerande under senare sångnummer. Jag gjorde inga större 
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reflektioner över de färdiga arrangemangen när jag komponerade stämmor till ett annat nummer.  
 
Jag har inte nämnt mycket om sångarnas stämmor i detta arbete. Det finns flera skäl till att jag inte 
valt att analysera sångnoterna: 

 Sångarna är alltid i rampljuset. Det är onödigt att förklara vilken roll de har inom ensemblen 
då det är uppenbart att de är solister. 

 Jag har experimenterat med instrumentklanger. Sångröster är alltid unika och det är svårt i 
förhand att veta hur en sångares röst klingar i olika sammanhang. Instrumentens klangfärger 
är i princip alltid givna. 

 Ensemblen anpassade sig efter sångarna, inte tvärtom. Sångarna behövde inte ha koll på vad 
t.ex. klarinetten spelade i takt 35 i låt 9.  

 I alla sångnummer finns det minst en sångstämma (uppenbarligen). Antalet sångare växlade 
också i låtarna. Jag räknade inte med sångstämmorna till den gradvis växande ensemblen. 

 
Jag har lärt mig mycket på att arrangera för den gradvis växande ensemblen. Det fanns alltid en 
”Cajsa Warg”-metod när jag skrev musiken.11 Man får tänka i nya banor som arrangör när man 
inte har tillgång till de instrument man vanligtvis använder inom en viss genre. Jag utsatte mig 
mer eller mindre för rollfiguren Adams situation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
11 ”Man tager det man haver” sägs vara ett citat av den första svenska kokboksförfattarinnan Cajsa Warg.  Talesättet 
betyder att man får använda sig av det material man har tillgängligt. 



54 
 

Lista på referenser och andra källor 
 
 
Film och TV 
 
Robbins, J. (regissör) & Wise, R. (regissör). (1961). West Side Story [Film].USA: The Mirisch 
Corporation, Seven Arts Pictures, Beta Productions. 
 
Seinfeld, J. (producent) & David, L. (producent). (1993/1994). Seinfeld säsong 4 [Tv-serie]. USA: 
Castle Rock Entertainment, Columbia Pictures Television, Columbia Tristar Television, West 
Shapiro Productions. 
 
Fonogram 
 
10cc (1975). I´m Not in Love. The Original Soundtrack [LP]. Mercury Records. 
 
After Shave & Galenskaparna (1990). Jag faxar ett message. En himla många program 
[TV-serie]. Sverige: Kulturtuben.   
 
Beatles, The (1969). Come Together; Oh! Darling; Something. Abbey Road [LP]. Apple. 
 
Ben Folds Five (1995). Where’s Summer B? Ben Folds Five [CD]. Carolina Records, 
CAROL002CD. 
 
Chicago (1979). Street Player. Chicago 13 [LP]. Columbia. 
 
Harrison, George (2002). Rising Sun. Brainwashed [CD]. Dark Horse/EMI.   
 
Wadenius, Jojje (1969). Mitt lilla barn. Goda’ goda’ [LP]. Metronome Records. 
 
Föreställningar 
 
Andersson, B. Ulvaeus, B. Rise, T. (1984) Chess. 
 
Noter 
 
Kosma, J. (musik) Prévert, J. (text) (1947). Autumn Leaves.  
 
 
  

 

 


