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Sammanfattning 

Författare: Erik Ståhlberg 

Titel: Att skapa en Disneylåt är väl lätt? 

Title in English: To create a Disney song is easy, right? 

I denna uppsats undersöker jag vilka problem och svårigheter som kan uppkomma vid 
skapandet av en Disneylåt till en imaginär Disneyfilm, med fullt orkestralt 
arrangemang, då jag inte har några förkunskaper inom skapandet av en Disneylåt eller 
arrangering för full orkester. Jag undersöker också om mitt slutliga verk går att 
jämföra med dagens Disneylåtar. Genom att skriva loggbok och analysera min slutliga 
klingande bilaga (Disneylåt) har jag genom kvalitativ metod försökt ta reda på vilka 
problem som dyker upp under processens gång, varför dessa uppkommer och hur den 
klingande bilagan står sig i förhållande till dagens Disneylåtar. Resultatet var både 
positivt och negativt ur olika synvinklar. Resultatet visar att det är fullt möjligt att 
skapa en Disneylåt som hör hemma i den kategorin text, melodi och harmonik-
mässigt, men att det för en arrangör utan kompositionsutbildning, eller i alla fall 
bredare utbildning inom ämnet än den jag besitter, blir väldigt svårt att konkurrera 
med verk skapade av professionella kompositörer för orkester. 

Sökord: Disneylåt, textförfattande, arrangering, problem, svårigheter, harmonik, 
melodi, komposition. 
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INLEDNING 

Det var många år sedan jag och musiken fann varandra. Jag minns att pappa brukade 
spela upp LP-skivor för mig när jag var liten, oftast innehöll musiken en bluesgitarrist 
vid namn Buchanan eller King eller Clapton. Enligt mig är det här någonstans min 
musikaliska resa börjar. Jag tror att det faller sig naturligt att barn influeras av allt 
deras föräldrar gör och att det påverkar dem i grunden som personer. Musik är absolut 
inget undantag enligt mig. Vi hade både piano och gitarr hemma hos mamma och 
pappa, men på något vis så var jag alltid mer intresserad av gitarren, kanske för att jag 
tidigare lyssnat på blues-gitarristerna som pappa alltid lyssnade på. Medan åren gick 
så lärde jag mig mer och mer på gitarren; ackord, melodier och sånger. Senare började 
jag också sätta ihop mina egna ackordsföljder och nynna melodier. Jag blev mer och 
mer intresserad av att skapa egna låtar med text, melodier och ackord som just jag 
kommit på. När jag sedan i tonåren började skriva egen musik mer på allvar så kände 
jag att detta var mitt kall i livet. Jag började spela allt mer live och skrev fler och fler 
låtar. Tillslut så bestämde jag mig för att göra en egen skiva. Eftersom jag tycker om 
att ha full kontroll själv och inte låta någon annan bestämma, (på både gott och ont) 
bestämde jag mig för att försöka spela in denna skiva helt själv. Jag lärde mig allt jag 
kunde om inspelningstekniker, lyssnade mycket på den slags musikgenre som jag 
kände att jag tillhörde och lärde mig redigeringsarbetet och editering och mixning/
mastering. 2010 släppte jag min första skiva Behind The Lights. Tre år senare släppte 
jag en till skiva Today (2013). Under dessa år blev jag mer och mer intresserad av 
själva inspelningsprocessen och tyckte att det var mer givande och roligt att spela in, 
editera och mixa än vad det var att skriva själva låten. 2015 sökte jag därför till 
Musikproduktionslinjen på Örebro Universitet för att utveckla min kompetens inom 
låtskrivande och produktionsprocessen.  

Tre år på musikproduktionsprogrammet har snart gått och jag har lärt mig väldigt 
mycket och utvecklats både som person och inom mina låtskrivarfärdigheter och 
ljudtekniska kunskap. Det jag har förvånats mest över är hur mina intresseområden 
har förändrats under årens lopp. Från att vara en Singer/Songwriter till att skriva Pop/
Rock till att vara inne mer på orkestrala ljudbilder, arrangering och stora produktioner. 
Det trodde jag inte när jag först började programmet. Men jag har alltid varit nyfiken 
på nya saker, alltid velat lära mig mer om hantverket inom olika områden. Det är här 
någonstans jag står idag; med en bakgrund som singer/songwriter, kunskapen att 
skriva pop och rock, och en vilja att lära mig mer om arrangering och orkestrala 
produktioner.  

Kombinerar man dessa kunskaper och viljor så tänker i alla fall jag onekligen på 
Disney. Låtar som man lätt känner igen i både arrangemang, texter och melodier. 
Låtar som man antagligen som musikintresserad minns och bär med sig i livet, som 
påverkar oss på många olika sätt. Jag är intresserad av att lära mig mer om processen i 
att skapa en typisk Disneylåt. Jag har ingen tidigare utbildning inom komposition för 
stor orkester, men jag är väldigt intresserad av ämnet och gillar att utmana mig själv 
och lära mig nya kunskaper. Vi har läst några mindre arrangeringskurser inom 
musikproduktionsprogrammet som är den enda kunskapen jag besitter i nuläget, 
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förutom ett gediget lyssnande på Disneys olika låtar. Jag har dock mer kunskap inom 
att skapa en typisk poplåt och även textförfattande, inspelning och 
produktionsdelarna. Tanken bakom denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter 
och problem som kan dyka upp då jag skriver en poplåt med intentionen att den ska 
framföras i en imaginär Disneyfilm, med endast orkestralt arrangemang, som är en 
genre jag besitter relativt lite kunskap inom. Vilka kan fallgroparna vara? Hur ser min 
process ut? Hur påverkar mina erfarenheter och kunskaper utfallet av låten? Blir 
resultatet bra nog i förhållande till de populära Disneylåtar som redan finns idag? 
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PROBLEMFORMULERING 

Frågan som jag är intresserad av är om mina nuvarande kunskaper om låtskrivande 
och arrangering räcker till för att skapa ett verk som tål att jämföras med Disneys 
egna produktioner? Detta har jag inget svar på eftersom jag saknar kunskap om vilka 
svårigheter och problem som kan dyka upp då jag skriver en poplåt till en, i detta fall, 
imaginär Disneyfilm med ett stort orkestralt arrangemang, som för mig är en relativt 
ny och outforskad genre att skriva till.  

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka problem och svårigheter som dyker upp 
under producerandet av en poplåt med ett stort orkestralt arrangemang till en imaginär 
Disneyfilm, då detta är en outforskad genre för min egen del. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka svårigheter och problem dyker upp under producerandet av en poplåt med 
stort orkestralt arrangemang till en imaginär Disneyfilm för mig som 
musikproducent utan formell kompositionsutbildning? 

• Hur står sig en stort orkestrerad poplåt i Disneystil skapad av mig som 
musikproducent med liten erfarenhet av orkestrering, jämfört med redan existerande 
Disneylåtar? 
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BAKGRUND 

Kort historia om Disney, filmerna och musiken 

Walt Disney grundade tillsammans med sin bror Roy företaget Disney Brothers 1923, 
som senare skulle komma att bli The Walt Disney Company som de flesta av oss 
känner igen idag som ett av tidernas största mediaföretag, och som i alla fall jag 
förknippar mest med de tecknade storverken exempelvis; Snövit och de sju 
dvärgarna, Lejonkungen, Djungelboken, Pinocchio, Alladin, Den lilla sjöjungfrun för 
att bara nämna några få.  

Allt började med den berömda musen Musse Pigg (eller Mickey Mouse på engelska) 
som hade sin premiärvisning 1928 med kortfilmen Plane Crazy. Men Disneys och 
Musse Piggs stora genombrott kom senare med filmen Steamboat willie som även 
hade synkroniserat ljud och därmed blev den första officiella tecknade filmen med 
synkroniserat ljud för allmänheten (AA Christiansen, 2017). Musiken i filmen är 
exakt tajmad till rörelserna och efter succén kom denna teknik att använda musik till 
rörlig bild att kallas för Mickey mousing framför allt inom den tecknade filmen, men 
också allmänt inom filmvärlden (Peter Wegele, 2014). 

Efter succén med Steamboat Willie kände Disney att han ville fortsätta att utveckla 
och inkorporera musik till tecknad film. Han pratade flitigt med arrangören och 
kompositören Carl Stalling, för att få hans input och idéer för musiken till de 
tecknade produktionerna (Christiansen, 2017). Ur detta föddes serien Silly 
Symphonies som föreslogs av Stalling där musik och bild för första gången i tecknad 
historia skrevs och utvecklades tillsammans för att båda medierna skulle passa 
varandra. Detta blev en stor succé och totalt gjordes 75 kortfilmer i serien (James 
Bohn, 2017). 

I dessa kortfilmer märker man hur musik till film blir mer och mer vanligt och att det 
tas emot av publiken på ett mycket positivt sätt. I bland annat filmen Three Little Pigs 
från 1933, förstår man hur både tajmingen av filmens premiär, musiken och texten 
fick stort betydande. I USA var man hårt drabbade av den stora depressionen och allt 
som kunde bringa glädje till hushållen var otroligt välkommet. Filmen och musiken 
kunde ge tittarna något annat att tänka på, en glad melodi i låten who's afraid of the 
big bad wolf, och tre dansande grisar som överkom vargens skrämmande käkar var 
väldigt välkommet under denna svåra tid (Karl Beaudry, 2015). Musiken var väldigt 
trallvänlig och rolig, och trots att det inte var något fantastiskt komponerat 
musikstycke märks det en tydlig skillnad i kompositionen jämfört med tidigare verk. 
Nästan all dialog i filmen består utav rim tajmade perfekt till musiken och 
ljudeffekterna är mer definierade och passar filmen bättre än i till exempel Steamboat 
Willie. Och i slutet av filmen när vargen försöker blåsa ner den tredje grisens hus, 
svarar grisen med ett pianospel som likväl kunde vara ett kort stycke från en klassisk 
pianokonsert (Bohn, 2017). 
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1937 kom ännu ett genombrott för Disney då de släppte filmen Snow White and the 
seven dwarfs. Disney arbetade på filmen i fyra år och många skeptiker och annat folk 
inom branschen trodde att detta projekt skulle få Disney företaget att gå under. Disney 
slutade dock aldrig tro på filmen och i december 1937 släpptes filmen och togs emot 
av både filmkritiker och publik med fantastiska recensioner. Detta var den första 
tecknade långfilmen i färg med ljud någonsin och fick senare priser för bästa film och 
bästa ljudfilm 1938. Även om filmen kostade 1.5 miljoner dollar, tre gånger så 
mycket som den var budgeterad för, så hade filmen dragit in 6.5 miljoner dollar i maj 
1939 (AA. Christiansen, 2017). Här hade Disney tagit in Frank Churchill för att 
skriva musiken till filmen och Larry Morrey för att skriva text. Även Paul J. Smith 
och Leigh Harline var med i skapandet av musiken. Film och musik har gått hand i 
hand för Disney sedan företaget startades och sedan Steamboat Willie släpptes 1928. 
När Snow White and the seven dwarfs producerades var detta inget undantag. 
Teknikerna för att spela in ljud och musik hade förbättrats, själva tecknandet och 
animeringsteknikerna hade förbättrats och Disney godtog inget annat än perfektion 
(Beaudry, 2015). Musiken för filmen hade otrolig betydelse, vilket inte minst speglas 
av att det var den första Amerikanska filmen någonsin att släppa ett tillhörande 
soundtrack. Soundtracket bestod av tre stycken 78rpm skivor, varas alla tre skivor var 
topp-tio hits 1938 (Bohn, 2017). Soundtracket gavs också en Oscarsnominering för 
"bästa musikaliska stycke” (Beaudry, 2015). 

Efter succén med Snow White and the seven dwarfs släppte Disney två nya filmer år 
1940: Pinocchio och Fantasia. Trots att dessa filmer idag, i alla fall för mig, är kult-
förklarade var dessa filmer inte lika stor succé som Snow White and the seven dwarfs. 
Till stor del berodde detta troligtvis på att det var en osäker tid i USA och hela världen 
under andra världskriget (Christiansen, 2017). Fantasia är onekligen ett musikaliskt 
mästerverk för film, och enligt mig även en underbar historia. Pinocchio som även det 
är ett fantastiskt verk enligt mig, och som jag tydligt minns från min barndom, har en 
speciell plats i Disneys musikaliska historia. Låten When you wish upon a star som är 
skriven av Leigh Harline för filmen, är också den låt man hör i början på 
Disneyfilmerna än idag samtidigt som bilderna på det sagolika slottet visas. Det är 
även den första Disneylåten som har vunnit en Acadamy Award, och är för många en 
stor favorit i Disneys katalog (Beaudry, 2015). 1941 släpptes Dumbo, och 1942 
släpptes Bambi som inte lyckades dra in så mycket pengar som Disney hade hoppats 
på. Disney hade nu stora skulder och gjorde inte någon tecknad långfilm på åtta år.  

Det dröjde tills 1950 då Disney släppte filmen Cinderella (Askungen). Ett nämnvärt 
musikexempel från denna film är låten A dream is a wish your heart makes: 

When famed German composer Franz Liszt was just 15 years old, he wrote a set of 
simple piano exercises (etudes). These exercises would eventually be revised over a 
period of 30 years, but the ideas remained consistent. The “Transcendental Etudes”, as 
they are known, are twelve compositions known today as some of the greatest pieces 
written for piano. Etude #9 is called “Ricordanza” and it contains a small melody with 
which we are all familiar. “A Dream is a Wish Your Heart Makes” is based on this Liszt 
etude (Beaudry, 2015, s. 66). 
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Beaudry (2015) visar på att några av de mest välkända låtarna från Disney är baserade 
på teman av klassiska kompositörer och att på något sätt hjälper Disney till att få fram 
deras kompositioner till andra lyssnare som kanske inte hade hört kompositionen 
annars. Den klassiska musiken är också väldigt involverad i Disneys filmer överlag. 
Många av kompositörerna som har skrivit för Disney är klassiskt skolade och i 
otroligt många av Disneys filmer har storband och orkester en betydande roll i 
musiken och för filmens berättelse.  

Att gå igenom alla Disneys filmer kräver ett mycket större arbete än detta, därför 
valde jag att djupdyka lite mer i dessa första filmer då de är väldigt betydelsefulla för 
vad musik kom att betyda för film under resten av historien och att Disney var 
pionjärer gällande detta. Efter dessa filmer var det ingen som tvekade om vikten av 
musiken i filmer. 

Vad gör en typisk Disneylåt? 

Om vi fokuserar mer på själva låtarna i Disneys filmer så dyker det upp otroligt 
många välkända låtar som de flesta av oss vet direkt var låten kommer ifrån, vilken 
film och ofta också vad vi gjorde när vi hörde låten första gången, eller något minne 
vi förknippar låten med.  

Jag ska försöka att förklara med hjälp av litteratur i ämnet, vad det är som gör att en 
låt "låter som Disney" och varför låtarna ofta blir så populära. Varför är det ofta enkelt 
att höra att en låt kommer ifrån en Disneyfilm? 

Tajming 

Att en film slår igenom, och att musik från filmen fastnar i våra minnen, har mycket 
att göra med tajmingen när filmen släpps. 

Walt Disney was a timing genius. Over the years, Disney-commissioned musical 
compositions have gained a reputation for appearing at just the right time for peak 
popularity (Beaudry, 2015, s. 25). 

Beaudry (2015) tar upp exemplet om The big bad wolf som släpptes under den stora 
depressionen i USA. Det var en väldigt enkel låt med enkla melodier och enkelt 
arrangemang. Låten blev en hit för folket för att den var lätt att sjunga med i, 
trallvänlig och visade något slags hopp för allmänheten om att det går att hitta glädje i 
de små sakerna och det går att undkomma den stygga vargen. En annan låt han också 
tar upp är When you wish upon a star som släpptes tillsammans med Pinocchio 1940 i 
slutet av den stora depressionen. Denna låt är av helt annan karaktär och använder 
svårare melodier och ackordsstruktur, men är ändå en av Disneys mest kända låtar 
genom tiderna. I denna låt ges hopp och tro om framtiden och att man kan 
överkomma svårigheter och våga följa sin dröm. Att låtarna är så pass olika, men ändå 
blev stora hits, tyder på att sambandet mellan hur samhället ser ut då låten släpps, ofta 
hänger ihop med musikens framgång. Vi hoppar några år framåt i tiden. År 1995 
deklarerar president Clinton att November ska vara National American Indian 
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Heritage Month för att belysa indianernas kamp, allt som de har bidragit med och 
även deras lidande. Beaudry (2015) menar att det knappast var en tillfällighet att 
Colors of the wind från filmen Pochahontas, vann en Academy Award och var en av 
de största hitsen på radio i USA under denna tid. Tajmingen för filmen och musiken 
kunde inte vara bättre. Onekligen så verkade företaget Disney väldigt ofta ha koll på 
tajmingen för när deras filmer och musik skulle släppas för att nå maximal 
popularitet. 

Det speciella ”Disney-soundet” 

There is an amazing consistency in Disney music, both with lyrics and with music. There 
seems to be an attitude within the music that screams “Disney” and many cannot put 
their finger on it (Beaudry, 2015, s. 35). 

Jag vet inte hur många gånger man har hört en låt och tänker "det där måste vara från 
en Disneyfilm", eller när man hör en låt som någon skrivit och tänker "det låter 
Disney". Frågan som är svår att svara på är varför det låter Disney? Vad är det i låten 
som gör att man tänker och förknippar låten med Disney? Jag ska försöka kortfattat 
att beskriva hur många av Disneys låtar är uppbyggda, vilka tekniker som är 
karaktäristiska för just Disney i både text och musik. Detta är absolut ingen 
djupgående analys i Disneymusiken, utan mer en fingervisning på hur låtarna brukar 
vara uppbyggda, teman, melodier och liknande för att för att få ett grepp om 
grundpelarna inom Disneys musik och varför den är så tilltalande för många och även 
varför det "låter Disney". 

Självfallet kan man inte sätta ihop alla Disneys verk och beskriva dem med en 
mening, det finns så många olika typer av låtar. Men i de allra flesta finns det någon 
typ av röd tråd. Det första jag tänker på inom Disneymusiken är orkestern. I nästan 
alla filmer är låtar och musik med som utgörs till största del av en stor orkester. 
Beaudry (2015) beskriver orkesterns funktion i de flesta låtar (framför allt de tidigare 
Disneyklassikerna) på detta sätt: 

The large orchestration uses the brass (trumpets, trombones, tubas) to enhance melodic 
passages similar to the pit orchestra in a Broadway show. The strings will often be used 
for “fluff” parts and flourishes until at the end of a stereotypical Disney song they 
provide the actual melody at the upper octaves of their range. The horns (including 
French horn, saxophone, baritone horn) provide a counter melody to fill in at the junction 
of phrases. The chord structure is often similar to that of a pop ballad, with a familiar 
ballad rhythm as well, though not as pronounced as it would be if played by a standard 
rock band instrumentation. Finally, many times there are vocalists providing background 
choral assistance, sometimes with the effect of a large number of singers, such as an 
entire choir. (s. 36) 

Orkestern bidrar mycket till Disneys speciella sound, men givetvis finns det många 
låtar med orkester som inte är Disney, och även Disneylåtar utan orkester.  
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Melodik 

I låtskrivning pratar man ofta om "hookar". En hook kan ofta vara något som 
lyssnaren kommer ihåg från låten, ofta en enkel fras som upprepas flera gånger. Hook 
betyder "krok" eller "fånga in" på engelska och jag ska nu gå igenom en av teknikerna 
som Disney använder sig av ofta för att just fånga in lyssnaren och få deras 
uppmärksamhet. Beaudry (2015) tar i sin bok upp att Disney ofta använder sig av en 
enkel men effektiv melodi-teknik. Han förklarar tekniken på detta vis: "the repeating 
of a short melodic or rhythmic phrase with just enough variation to enhance the 
overall result” (s. 40). Tanken med detta är att man först har en melodislinga som ska 
upprepas, men andra gången man upprepar den så gör man en liten förändring i 
melodin. Detta gör att lyssnaren inte tappar intresse, utan snarare tvärtom ser 
melodiförändringen som någonting positivt. Beaudry tar upp ett exempel i låten 
Beauty and the beast där denna teknik används smakfullt till texten: 

Tale as old as time 
True as it can be 
Barely even friends 
Then somebody bends 
Unexpectedly. 

De första två raderna är likadana melodi- och rytmmässigt. Men, i den andra raden 
förändras sista tonen i melodin. I de följande tre raderna är rytmen likadan men 
melodin ändras återigen och byter även riktning. Detta används frekvent i många 
Disneylåtar och hjälper till att fånga in lyssnaren. Detta är dock inget nytt och har 
använts av många kompositörer sedan musik uppfanns. Det som gör att Disney sticker 
ut är det smakfulla användandet av denna teknik, tillsammans med bra tillhörande 
rytmer och rätt orkestrering, vilket lyfter låtarna till nya höjder (Beaudry, 2015).  

Harmonik 

Att gå in på djupet om harmonik skulle bli alldeles för stor i detta arbete, därför 
sammanfattar jag på enklast möjliga vis: harmoniken i en låt består av tonarten, 
ackorden och tonerna som ingår i ackorden och tonarten och hur dessa interagerar 
med varandra. Harmoniken i en Disneylåt är ofta, men inte alltid, förutsägbar och 
man kan som lyssnare nästan alltid höra vilket ackord som kommer härnäst eller höra 
var låten är på väg. Detta bidrar till att musiken ofta är lättlyssnad och man "känner 
sig hemma" (Beaudry, 2015).  

Igenkänningsfaktorn i Disneys låtar är väldigt viktigt menar Beaudry. Att ha samma 
stuk på låtarna, och att använda sig av samma tekniker i harmoniken om och om igen 
gör att låtarna lätt hamnar i Disney-kategorin (Beaudry, 2015). Susan Stamberg skrev 
2017 en kort artikel om Alan Menken, kompositör och låtskrivare för Disney, på 
hemsidan NPR Music. Där har hon även med ett citat från Tim Page, som vunnit 
Pulitzer-priset, arbetar som musikkritiker och även som professor i musik och 
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journalistik på University of Southern California som även han förklarar att likheten i 
Disneys låtar är slående och att det antagligen finns en tanke bakom detta också: 

It's new music, but it really isn't new music. I think the whole idea is to make the viewer 
feel very comfortable, almost like slipping into a warm bath. It’s just the same sounds, 
the same vibes. Again, not the same melody, but it's a situation where everything is 
combined for a comfort feeling (Artikel: Composer Alan Menken On His Disney Tunes: 
'I Prefer Them To Be Hummable’ av Susan Stamberg, 2017). 

Beaudry (2017) förklarar i sin bok några tekniker för användandet av harmoniken i 
många av Disneys låtar på följande sätt:  

• Male/Female duet with a melody line that is harmonized in thirds (two notes that are 
separated by the interval of a third). Example: Aladdin and Jasmine singing “A Whole 
New World” or Simba and Nala singing “Can You Feel the Love Tonight?” 

• A generous use of secondary dominants. This is a simple harmonic technique to fool 
the listener into thinking they are in a different key, if only for a very short time. 

• A harmonic “layering” effect. This is my term for a chord structure that is simple 
enough to handle two separate melodies at the same time. The song usually begins 
with an “A” melody and then introduces a “B” melody, sometimes a simple chorus 
after the verse. Then, as the song progresses, the two melodies are played at the same 
time. 

• A tendency to stay close to the tonic. This technique can often be mistaken for a fault 
in that it is usually a characteristic of simple songs, such as kids’ songs or choruses. At 
the risk of making Disney music sound amateur, it is important to note here that a 
Disney melody is often simply repeated rather than enhanced or built upon. Again, this 
helps to provide the pleasing and singable songs that make up Disney’s repertoire 
(Beaudry, 2015, s. 44-45) 

Denna enkelhet i låtarna är ofta något som tros vara just enkelt att skapa. I själva verket är det 
ofta väldigt svårt att skapa fantastiska låtar ur sådan enkelhet. I Bohns (2017) bok finns ett 
citat från Richard Sherman hur han ser på detta: 

We’re not ultra-sophisticated writers, but there’s sophistication in our simplicity… So 
many times people don’t know how difficult it is to get a clean, original line. There is a 
lot of craft in getting it simple, and if the statement is made right, it’s that little pebble 
dropped in a clear pool, and all the ripples start floating out around it (Chapter 9: The 
Sword in the Stone and The Jungle Book s. 12 av 82). 

Rytmik 

Rytmik är något som används flitigt i Disneys produktioner, och de har använt sig av 
flera olika tekniker för att framhäva deras musik, som också har gjort så musiken 
utmärker sig som just Disneymusik (Beaudry, 2015). Till exempel använder sig 
Disney ofta av marscher som kan bara antingen skrivna med slagverksinstrument eller 
andra instrument till exempel blåsinstrument. Exempel på detta är 
Supercalifragilisticexpialidocious, och A Spoonful of Sugar från filmen Mary Poppins 
där de har en slags marsch-takt med tuba och det välkända back-beatet till med andra 
blåsinstrument som spelar korta toner mellan tubans toner. Annan rytmik som 
används flitigt är standard 4/4 takt med punkterad fjärdedel/åttondel i basen. Kända 
Disneylåtar med dessa typer av takter: A Whole New World, Can You Feel The Love 
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Tonight, Beauty and the Beast, för att bara nämna några få (Beaudry, 2015). Detta 
används också såklart inom andra låtar och genres och är inte endast specifikt för 
Disney. Dock om man kombinerar flera av de nämnda teknikerna (melodik, 
harmonik, rytmik) på ett smakfullt sätt så kan man ganska snabbt höra en Disneylåt på 
intågande.  

Kontinuitet 

Att få till låtar efter låtar som låter Disney och får en hel värld att lyssna på dem 
kräver såklart sin kompositör. Om Disney hade haft hundratals kompositörer på de 
olika låtarna så hade det antagligen låtit annorlunda mot vad det gör. Givetvis bidrar 
det att det endast är några få (med antalet låtar som Disney släppt) kompositörer som 
har skapat Disneys musikvärld. Alla dessa kompositörer har såklart bidragit till 
Disneys sound och varje kompositör bidrar med sitt egna till musiken. Alla har olika 
erfarenheter och sätt att skriva på, och tur är väl det, annars hade all musik låtit 
likadan. Men mycket av att Disney har använt sig av få kompositörer under årens 
gång har gjort att man lätt känner igen musiken då den bibehåller en slags kontinuitet 
från film till film (Beaudry, 2015). Bohn (2017) tar upp ett kort exempel om detta i 
sin bok där han beskriver liknelserna i slutet på filmerna Snow White and the Seven 
Dwarfs och Pinocchio som bland annat Leigh Harline var med och skrev musiken till: 

Thus, the end of both Pinocchio and Snow White and the Seven Dwarfs are musically 
similar in the sense that the melodic resolution of the song in question coincides with the 
fulfillment of the protagonist’s dream. Furthermore, both endings land on a high register 
mediant, voiced by a choir (Chapter 4: Pinocchio s. 25 av 44). 

Ett till exempel Bohn (2017) tar upp är då Snövit introducerar låten I’m Wishing 
genom att nynna låten själv innan musiken kommer in, på precis samma sätt som 
Geppetto nynnar på låten Little Wooden Head när han målar Pinocchios mun.  

Även nya kompositörer, kan tänkas ha lyssnat in sig ordentligt på Disneys tidigare 
musikaliska verk för att få en känsla av musiken och teknikerna som används, för att 
sedan bygga vidare på dessa och i viss mån lägga till sin egen musikalitet, vilket gör 
att musiken utvecklas men ändå fortsätter att låta "som Disney" (Beaudry, 2015). 
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METOD OCH MATERIAL 

Jag kommer här att redogöra för vilka metoder som jag har använt mig av för att få 
fram min data och mina resultat. Jag kommer kortfattat att skriva om konstnärlig 
forskning, kvalitativ metod, samt om hur jag har använt mig av loggbok för att få 
fram data, slutsatser och resultat, och hur detta går hand i hand med mitt 
problemområde och syfte. 

Konstnärlig forskning 

Konstnärlig forskning kan delas in i två olika begrepp: konstnärlig och forskning. 

Ordet konstnärligt är inget problem i sig, det betyder i detta sammanhang ungefär att 
gestalta något; dock skall gestaltningen göras utifrån musikerns individuella erfarenheter. 
Forskning blir svårare i sammanhanget när det skall kombineras med det konstnärliga. 
Forskning kan med en enkel definition beskrivas som att systematiskt och metodiskt 
granska för att finna något som möjligen är objektivt sant, eller åtminstone sakligt 
redovisat och argumenterat för. Att någon under givna omständigheter skall kunna 
upprepa arbetet och komma till samma eller åtminstone liknande resultat (Bouij, 2005, s. 
27). 

I konstnärlig forskning är det dock väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för någon 
att komma fram till samma slutsatser genom att göra samma undersökning. I och med 
att man i konstnärlig forskning, och absolut i denna uppsats, utgår från forskaren och 
dennes tidigare erfarenheter, i detta fall min musikaliska inriktning och kompetens 
inom området, och en mängd andra variabler som onekligen är olika beroende på vem 
forskaren är, så kommer resultaten att se olika ut. Bouij (2005) menar att "det är 
viktigt att vi utgår från att resultatet av konstnärlig forskning skall kunna 
kommuniceras till andra, för att de skall kunna ta ställning och själva gå vidare i att 
utveckla nya sätt att betrakta musikaliskt tolkande" (s. 28). Det behöver således inte 
leda till att andra forskare ska komma fram till exakt samma resultat. Det viktiga är att 
kunskapen av arbetet ska finnas dokumenterat och tillgängligt för andra att läsa, 
möjligen utvecklas av, och även kunna bygga vidare på. Jag hoppas att denna uppsats 
ska vara intressant för andra att läsa om hur det är att djupdyka ner i något som man 
är väldigt intresserad av men kanske inte har speciellt mycket kunskap inom. 

Kvalitativ metod 

Då jag kommer att gå igenom vilka svårigheter och problem som har dykt upp under 
min undersökning och försöka förklara varför och hur detta påverkade mitt skapande 
och resultat så kommer jag att använda mig av kvalitativ metod. Alvehus (2013) 
förklarar att "kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än 
för statistiskt verifierbara samband." Alvehus (2013) förklarar vidare att tolkning är 
det mest centrala i kvalitativ forskning. Alla kan tolka olika saker på olika sätt vilket 
gör kvalitativ forskning så intressant. Det handlar inte om att ”tolka rätt”, utan om att 
ge sitt perspektiv och på så vis bidra till ökad kunskap och förståelse. Jag kommer 
inte att föra någon slags statistik på mitt arbete, göra grafer, diagram eller undersöka 
tiotals eller hundratals låtar och scenarion och jämföra dessa. Jag kommer istället att 
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fokusera på det underliggande bakom de problem som dykt upp och hur dessa har 
påverkat mig och mitt resultat, tolka dessa slutsatser på mitt sätt och på det viset bidra 
till en ökad förståelse till andra för vilka problem som kan dyka upp under en sån här 
process. Därför anser jag att en kvalitativ metod är den bästa formen för detta arbete.  

Metod för dataskapande 

För att ta reda på de problem som har dykt upp under arbetets gång har jag främst 
använt mig av loggbok. I loggboken har jag skrivit ner vad det är jag arbetar med, 
vilka problem som har dykt upp, varför jag anser dessa har dykt upp och eventuella 
lösningar på mina problem och hur detta kändes. Jag har även med en klingande 
bilaga; den slutgiltiga versionen av låten med fullt orkestralt arrangemang. Detta för 
att ha ett bra underlag till att göra mina analyser av mina frågeställningar. Det 
klingande materialet har stor vikt i detta arbete då jag kommer att analysera mitt 
slutgiltiga resultat främst utifrån denna, men också givetvis med hjälp av loggboken. 

Loggbok 

Jag har använt mig av en tematisk loggbok för att undersöka vilka problem och 
svårigheter jag stöter på under processen. I en tematisk loggbok utgår man ifrån ett 
antal teman som är intressanta och relevanta för det ämne man vill studera (Bjørndal, 
2005). Nedan är de teman som jag valde att använda mig av i detta arbete då jag 
tycker att de representerar de områden som jag vill undersöka närmare i denna 
uppsats; nämligen vilka problem som kan dyka upp under produktionens gång och 
vad dessa får för betydelse för mig och för låten. För att ta reda på inom vilka 
områden problem kan uppstå och precisera mig mer och även göra loggboken mer 
tydlig valde jag dessa teman: 

• Inledningsfas  - Vad var uppgiften? 
• Struktur  - Hur tog du dig an uppgiften? 
• Problem  - Vilka problem dök upp? Varför? 
• Lösning  - Hur löste du problemen? Gick de att lösa? 
• Progression  - Blev uppgiften klar? Hur kändes uppgiften och  

    resultatet?  

I loggboken har jag skrivit ner mina tankar under varje delmoment av skapandet av 
låten. Från hur processen har sett ut från skapandet av text och melodi och tankesätt, 
till orkestreringen, vad som var lätt och svårt under arbetet, vilka problem som dykt 
upp och varför jag tror att problemen dök upp, till och hur jag tycker att det låter och 
hur det känns vid varje moment. 

Till en början var tanken att denna låt skulle spelas in av riktiga musiker i studion, 
men tiden för arbetet och en så här stor inspelningsprocess har inte räckt till tyvärr. 
Jag har istället orkestrerat i datorn med samplade instrument för att få till känslan och 
de olika nyanserna för varje instrument och på så vis försökt få fram mitt 
arrangemang och hur jag vill att det ska låta så precist som jag bara kunnat. 
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GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur själva genomförandet av låten har gått 
till. Målet har hela tiden varit att skapa en så bra Disneylåt som möjligt med de 
förutsättningar jag har (kunskap om ämnet och arrangeringskunskap). 

För att skapa min Disneylåt kände jag att det var några saker som jag behövde ha klart 
för mig innan jag började skriva text och musik. Det allra första som jag funderade på 
var vilken slags genre låten skulle ha. Ville jag att det skulle vara en klassisk ballad 
likt A Whole new World från filmen Aladdin, eller en gladare, snabbare variant likt 
The Bare Nececcesties från The Jungle Book, eller kanske en pampig poplåt som Let 
It Go från filmen Frost. Jag bestämde mig ganska så snabbt att jag ville ha en gladare 
låt som ändå skulle ha någon slags pampighet likt How Far I'll Go från filmen Moana 
men med lite snabbare tempo än filmversionen av låten. 

Inspiration 

Jag hade dock fortfarande ingen aning om texten i låten eller vad låten skulle handla 
om. Efter att jag hade bestämt vilken karaktär jag ville ha på låten försökte jag hitta 
inspiration till temat: vem var karaktären som jag skulle skriva om? Vad var 
berättelsen jag ville förmedla med låten? Jag funderade även på om jag skulle skriva 
en låt till en redan befintlig Disneyfilm eller om jag skulle försöka hitta på en egen 
filmhistoria och skriva en låt till denna imaginära film. Eftersom det lätt skulle kunna 
bli en hårdare jämförelse av min Disneylåt och en redan befintlig låt som redan tillhör 
en Disneyfilm, och för att jag tyckte det skulle vara roligare att skriva något mer 
originellt och eget, bestämde jag mig för att hitta på en egen imaginär Disneyfilm i 
mitt huvud och skriva en låt till denna. Detta var dock lättare sagt än gjort. Då det 
finns en uppsjö av Disneyfilmer med väldigt olika teman, tyckte jag att det var svårt 
att komma fram till något helt eget. Jag tänkte sedan om och började kolla på Disneys 
hemsida om kommande filmer som de skulle göra. Tanken var att jag på så vis kunde 
se det som ett riktigt uppdrag; att jag skulle skriva en låt till en av Disneys kommande 
filmer. Det var en film som då stack ut lite extra och som jag kände att "detta skulle 
jag kunna skriva en bra låt till". Jag förklarar kort hur tankarna och tillvägagångssättet 
gick till i min loggbok:  

Jag ville inte kopiera rakt av från någon annan film där det redan finns disneylåtar till 
filmen utan jag ville hitta något nytt och eget. Det var rätt svårt då massa andra filmer 
bara dök upp i huvudet. Jag letade istället efter Disneys kommande filmer och hittade att 
de 2020 ska släppa Jack And The Giants. Det finns redan filmer gjorda om denna 
berättelse, men ingen nygjord disneyfilm med disneylåtar till. Jag bestämde mig för den. 
Sedan funderade jag på vilken del av filmen som låten skulle passa till och gjorde lite 
research om storyn (Loggbok 2018-04-18). 

Det visade sig dock senare att de skulle slopa filmen och inte göra någon Disney-
version av den, jag valde dock att stanna på temat och filmen och skriva min låt på 
den ändå.  
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Låtens del i ”filmen” 

Jag gjorde lite efterforskning om handlingen i denna berättelse och försökte lista ut till 
vilken del av filmen som jag skulle skriva låten till. För mig så är det mest utstickande 
i historien, och det som etsade sig fast i mitt minne, när Jack hittar bönstjälken och 
klättrar upp för den utan vetskap om vad som finns där uppe. För mig så blev detta 
genast en klar favorit och jag kände att det skulle passa perfekt att skriva den typ av 
låt jag ville till denna scen i filmen.  

Att hitta vilket parti av "filmen" som låten skulle tillhöra var ganska lätt. När man tänker 
på storyn om att han klättrar upp för en bönstjälke och träffar på jättar, så kände jag att 
det var den delen som låten skulle handla om. När han klättrar upp för bönstjälken 
(Loggbok 2018-04-18). 

Nu hade jag hittat en historia som jag skulle skriva låten till och jag hade även klart 
för mig vilken scen i filmen som låten skulle tillhöra.  

Grundidé för musiken 

I detta projekt har jag valt att arbeta på detta sätt; att försöka få klart själva låtgrunden 
(ackord, form, text, melodi) innan jag börjar med att arrangera för alla instrumenten. 
Jag började med att slänga ut några ackord på pianot och försökte att hitta någon 
struktur som jag senare kunde skriva en melodi till. Samtidigt som jag spelade ackord 
så dök det upp melodier i huvudet som skulle kunna passa men än så länge bestämde 
jag mig inte för någon melodi på sången utan spelade in ackorden i Pro Tools för att 
ha en grund att bygga vidare på. Ackordsföljden som blev till här var: B, E, B, E, B, 
E, C#m, F#. Detta kände jag var en bra ackordsrunda för versen. På något vis tyckte 
jag att det kändes väldigt Disney att gå från tonikan B, till subdominanten E och 
sedan till subdominantparallellen C#m för att sedan avsluta med dominanten F#. Jag 
hittade även bra melodier som passade det jag hade tänkt mig.  

I nästa session var tanken att jag skulle få klart en demo-variant av låten med musik 
så att jag hade strukturen klar och kunde gå vidare i arrangemanget och även skriva 
text och melodi utifrån den. Jag hade inga tankar i detta skede på hur arrangeringen 
skulle se ut eller vilka instrument jag skulle ha med i produktionen. Här ville jag 
endast få klart låtens struktur och form och spelade bara allting på piano. 

Jag började med att fortsätta på den ackordsföljden jag hade, det fick vara en vers, sedan 
ville jag ha en progression mot refrängen och lekte lite med ackorden för att få till det 
och försökte få det att lyfta i refrängen. Jag spelade allt på piano först för att se om det 
skulle fungera som helhet och som låt (Loggbok 2018-04-19). 

Då jag ville få till ett lyft och progression i refrängen behövde jag någon slags brygga 
in till refrängen men jag kände att bryggan inte skulle vara en egen del i låten utan 
bara vara en kort del som ledde in till refrängen. Det fick bli en två takter kort brygga 
med ackorden Asus2 och sedan tillbaks till F# för att få en snygg färgning och ett 
slags "a-ha" moment för lyssnaren att "nu kommer refrängen". I refrängen valde jag 
ackorden B, C#m, E, F# (tonika, subdominantparallell, subdominant, dominant). En 
vanlig och klassisk ackordsföljd i många poplåtar. Ackorden byts i dubbelt tempo mot 
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verserna för att få en ökning i intensitet och mer stegring i refrängen mot verserna. 
Under detta skede av låtskrivarprocessen började jag tänka på sångmelodin men hade 
svårt att hitta något som passade bra och "lät som Disney". 

Det största problemet var att få till en melodi som skulle vara glad, trallvänlig och andas 
Disney. Denna gången spelade jag bara in en slask på sången med en melodi som var 
okej, för att ha någonting att bygga resten av låten runt. Jag valde att för dagen bara 
fokusera på tracket och försöka få klart det så kunde jag fokusera på texten senare 
(Loggbok 2018-04-19). 

Nu hade jag själva låtstrukturen, ackorden och grundidén för melodi och för låten 
klar. Det var nu dags att fokusera på text. 

Textförfattande 

Textförfattandet gick faktiskt lättare än jag trodde. Jag tror att det berodde på att jag 
hade undersökt innan vad jag skulle skriva om, vilken karaktär och vilken scen i 
filmen låten skulle handla om. Jag trodde på förhand att det skulle bli svårt att skriva 
text och musik till ett så smalt och bestämt ämne, men i och med att jag visste i mitt 
huvud hur jag ville att scenen som låten skulle handla om såg ut så var det relativt lätt 
att författa dessa bilder jag hade med ord. Jag försökte sätta mig in i hur karaktären 
kände sig, hur karaktären hade gestaltats tidigare i "filmen" och vad intentionen med 
låten var. Jag ville få till en beskrivande låt för själva scenen, men också ha en låt som 
kan betyda mer än bara det som visas i scenen låten hör till. En låt som även kan 
spelas på radion och tolkas på olika sätt för olika människor, men samtidigt ha en 
tydlig koppling till "filmen".  

Jag började med att skriva en vers. Här var min tanke att det skulle vara i början av 
när han klättrar upp för bönstjälken. Han ser den, vet inte riktigt vad det är och hur 
den kom dit, men blir ändå nyfiken på var någonstans den leder. Karaktären i filmen 
som klättrar upp för bönstjälken har, enligt min påhittade historie i ”filmen”, varit lite 
utstött från resten av byn han bor i. Han vill jättegärna hjälpa till men när han gör det 
så är det alltid något som går snett och inte riktigt blir som det ska. Detta scenario 
kändes typiskt Disney för mig och den handlingen, insåg jag i efterhand, går till 
exempel att jämföras med den i Disneys film Herkules där hans okontrollerbara styrka 
i yngre dagar gör att han har sönder många saker och byn vill gärna inte ha med 
honom att göra. Likt det som Tim Page’s citat i avsnittet bakgrund handlar om att 
Disney vill att lyssnaren ska känna igen sig i musiken och att många tekniker används 
om och om igen, tycker jag att även handlingar kan återanvändas men med nya 
karaktärer och andra scenarion. När sedan refrängen kommer förstår man lite bättre 
historien om karaktären då han sjunger: ”I’m on my Way, I keep on moving forward, 
I’m not afraid, I’ll show them who I am”. Det blir ett slags ”jag ska allt visa dem att 
jag kan”, vilket för mig också känns typiskt Disney. I andra versen fortsätter det på 
lite samma tema. Jag ville förklara lite mer för lyssnaren om historien bakom 
karaktären, att han har väntat på att något som det här ska hända och att han vill 
bevisa för restan av byn vad han går för. Samtidigt har han nu kommit en bit upp på 
bönstjälken och förklarar vad han ser och hur han känner sig och att han fortfarande är 
väldigt nyfiken på vad som kan finnas på andra sidan. Sedan kommer en refräng till 
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och sedan ett stick där jag ville ha känslan av en liten rädsla för vad som ska möta 
honom i slutet av bönstjälken med texten ”I Wonder how far it goes?” Och ”Will it 
lead to something more?”, men sedan fortsätta på temat ”jag ska visa dem” med en 
sista fras i sticket: ”I just need to know whats up there” innan låten går in i sista 
refrängen. Texten skrev jag klart relativt fort, men behövde redigera den några gånger 
för att det skulle sitta tillsammans med historien och även melodin.  

Att få melodin att ”låta Disney” 

Melodin tyckte jag var en av de svåraste sakerna att få till i denna Disneylåt. Hur får 
jag melodin att ”låta Disney”. Tankarna i mitt huvud var att det skulle vara enkelt och 
trallvänligt, lätt att sjunga med i och vara ”hookigt”. Många av de ingredienserna som 
Beaudry (2015) går igenom och som refererats i avsnittet bakgrund. Jag ville att det 
skulle vara någonting som fastnar och fångar in lyssnaren till att tycka att det är 
intressant och vill veta vad låten handlar om och följa karaktärens resa. Jag hade 
sedan tidigare spelat in sång med en melodi som var okej men som inte riktigt kändes 
rätt. Jag tog den melodin och försökte finslipa den så gott jag kunde.  

Min slask använde jag som grundidé. För att få till melodierna försökte jag bara att 
referenslyssna på tidigare disneylåtar. Känna harmoniken och vilka slags melodityper 
som är i dessa låtar. Jag vill försöka hålla det enkelt och ledande (Loggbok 2018-04-22). 

I mitt bakgrunds-avsnitt berättar en av Shermanbröderna i Bohns (2017) bok om hur 
svårt det kan vara att hålla det enkelt men ändå lyckas slå huvudet på spiken, och jag 
förstår verkligen vad han menar. Ofta känner jag att man inom popmusiken vill hitta 
ett speciellt och säreget uttryck och melodier för att stå ut från mängden av poplåtar 
som släpps idag. Här kände jag att det nästan var tvärtom, jag behövde förhålla mig 
till de tidigare Disneylåtarna som finns och försöka att imitera deras melodi-struktur 
och implementera det i min låt, för att det skulle just ”låta som Disney”. Det fick inte 
vara för svåra melodier och inte heller för mycket text. Melodin tyckte jag också 
behövde vara väldigt repeterande så att det fastnar och lätt blir ihågkommen för 
lyssnaren. Det svåra här var att ta min grundmelodi och omforma den så att den både 
passade min låt men också så att låten kunde hamna i ”Disney-facket”.  

Arrangering och orkestrering 

Nu hade jag skrivit klart min låt och det var dags att arrangera och orkestrera den. Här 
kände jag redan från början att jag var ute på djupt vatten. Som sagt så har jag ingen 
utbildning inom orkestrering och arrangering, förutom de korta kurser inom ämnet vi 
läst på musikproduktionsprogrammet. Jag tyckte dock att det var en rolig utmaning 
och tänkte lite kaxigt ”hur svårt kan det vara?”.  

Det första jag valde att lägga till var marimba. Jag hade spelat en liten melodi på en 
synth när jag gjorde demon för låten som jag tyckte lät bra och lite ”bubblig”. Den lät 
lekande, glad och inbjudande på ett positivt ”Disney sätt” tyckte jag. Den valde jag att 
behålla, men ändra till marimba. I början spelar också pianot ackorden tillsammans 
med marimban. Dessa två instrument ligger med i hela låten; marimban med sin 

�16



”bubbliga” melodi (förutom i sticket då marimban inte spelar), och pianot som spelar 
ackord igenom hela låten. 

Stråkar 

För att skapa progression i låten så ville jag att det skulle komma in någonting 
rytmiskt i mitten av första versen. Jag hade även här sett framför mig att karaktären 
står framför bönstjälken i första halvan av första versen för att sedan börja klättra upp 
för den i andra halvan av första versen. Här ville jag att rytmiska stråkar skulle 
komma in i ljudbilden och stärka det visuella med att han börjar klättra. Stråkarna är 
skrivna för kontrabas, cello, viola, och två stämmor violin. I denna delen av låten kan 
man säga att stråkarna spelar tre olika kontrapunktiska rytmiska figurer för att skapa 
känslan av driv och en slags marsch känsla. I refrängen går de två violin-stämmorna 
över till att spela legato på ackorden och för att skapa ett lyft och luft i refrängen.  

Rytmiken i stråket hade jag nog bestämt mig för från början och det gick relativt fort att 
skapa. Det var dock svårt att behålla driv genom hela låten och det blev lite ”copy-paste” 
över stråkarna tycker jag. Att violin går över till legato i ref för att skapa mer luft var bra 
(Loggbok 2018-04-24). 

Kontrabas, cello och viola fortsätter att spela rytmiska stämmor i refrängen för att 
behålla driv i låten. I sticket av låten går alla stråkar över till att spela legato på 
ackord, här ville jag att trummor och andra element av låten skulle ta över det 
rytmiska för att få en liten andningspaus för lyssnaren, men också för att ändra 
karaktären på låten lite och få med lite av den rädslan som finns hos karaktären i detta 
parti av låten. I slutrefrängerna går stråket tillbaks till figurerna som spelas i alla 
refränger. 

Blås 

Blåset är skrivet för : 

Piccoloflöjt 
Flöjt  
Oboe 
Klarinett 
Fagott  
Horn 
Trumpet 
Trombon 
Tuba 

Då jag har väldigt lite kunskap och erfarenhet av att skriva för just blås så bestämde 
jag mig för att lyssna så mycket jag kunde på tidigare verk från Disney och försöka 
härma andra kompositörer och deras låtar. 
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Det svåraste är blåset. Aldrig skrivit för så komplicerat förr. Svårt att veta vem som ska 
spela vad och när de ska spela ackord och inte. Känns väldigt trist när man inte vet hur 
man ska göra riktigt, men gör så gott jag kan. Får referenslyssna ordentligt (Loggbok 
2018-04-26). 

I början av låten kändes det tomt att bara ha marimba och piano. Jag ville ha något 
som också berättade för lyssnaren att det är en orkester med i låten och på så vis även 
försöka påvisa att det är en Disneylåt. I pauserna mellan leadsången valde jag då att 
lägga in små melodier som jag också ville skulle förstärka känslan av att karaktären 
var nyfiken. Jag la först in flöjternas melodi och byggde resten av träblåset kring 
detta. För att ytterligare förstärka och berätta för lyssnaren att det kommer en 
progression i det musikaliska inför andra halvan av vers ett, spelar träblåset 
tillsammans med hornen fyra långa toner och i samband med det introduceras stråket. 
I andra halvan fortsätter träblåset att spela små melodier mellan leadsången för att 
bibehålla intresse och känslan av karaktärens nyfikenhet. Detta är egentligen min 
grund för hur blåset är uppbyggt i denna låt, att träblåset har små melodier mellan 
leadsångens fraser. I andra versen spelar dock en klarinett och en oboe tillsammans 
längre toner för att ändra klangfärgen lite grann i vers två och för att skapa intresse. I 
sticket spelar träblåset långa toner tillsammans med stråket, förutom flöjterna som har 
en upp och ner-gående slinga som dyker upp i slutet av varannan takt och som absolut 
är inspirerad av filmen Pochahontas och låten Colors of the Wind som jag tycker är 
helt fantastisk.  

Slagverk och harpa 

I denna låt ville jag inte ha med något trumset eller göra den för modern. Jag ville 
behålla orkester-känslan och har därför använt mig av mer orkestertypiska 
slagverksinstrument. Marimban är som sagt med i hela låten förutom sticket. Det 
andra instrumentet som kommer in i ljudbilden därefter är klockspel. Klockspelet är 
endast med som en slags effekt i introduktionen av nya instrument eller en ny del av 
låten. Det spelar en uppåtgående slinga vid andra halvan av vers ett, in till tredje 
takten i vers 2 och in till refrängerna. På de flesta av dessa ställen spelar också en 
harpa en liknande slinga. Harpan är också med på den upp- och nedgående slingan 
som flöjterna spelar i sticket. Annat slagverk som är med i låten är afrikanska 
trummor i olika slag för att få en slags ”djungel-känsla” men också förstärka 
stråkarnas marsch-liknande rytmiska frasering i vers två och framåt. Detta också för 
att öka intresset i vers två och framåt. Timpani gör klassiska tremolon inför 
refrängerna och spelar helnoter då ackorden byts i refrängen och sticket. I refräng två 
och vidare valde jag att lägga till virveltrummor som också spelar en marsch för att 
ytterligare förstärka känslan av att han klättrar och verkligen är på väg uppåt. Detta är 
också ett vanligt knep inom disneymusiken som togs upp i avsnittet bakgrund. 

Körer 

Körerna har inspirerats väldigt mycket av tidigare Disneylåtar som jag referenslyssnat 
på. Jag tänker framförallt på senaste filmen Moana (Viana på svenska), Lejonkungen, 
Pochahontas, för att nämna några få. Det jag syftar främst på här är de körer som inte 
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egentligen sjunger några ord, utan mer gör effekter som förstärker vissa uttryck och 
scener i filmerna. Ordet (om man nu kan säga så) ”whaom” som kommer in i vers två 
och är med i refräng två och tre är en sådan typ av effekt.  

Klassiska disney whaoom kan väl aldrig gå fel. Behövdes verkligen och lyfte låten 
mycket. Mycket av det som känns som nyare Disney. Kände mig nöjd med dessa körer 
och var lätt att skriva. Kändes som de fanns nånstans i huvudet bara jag tänkte på Disney 
(Loggbok 2018-04-27). 

Jag ville ha känslan av att karaktären är på ett uppdrag och det är några i bakgrunden 
som hejar på honom eller säger åt honom ”kom igen nu”. Jag ville också att det skulle 
ge ett extra driv i låten och få refrängerna att lyfta ytterligare. I sticket har dessa körer 
också stor betydelse, dels för att förstärka den rädslan som karaktären känner där men 
det förändrar också klangfärgen i låten ytterligare. Jag personligen kan se framför mig 
hur till exempel gröna och blå bilder på bönstjälken och himmel, förändras till 
mörkare färger, kanske röd, orange eller lila, under denna delen av låten för att sedan 
gå tillbaks igen när refräng tre kommer. Det finns även med körer som framförallt 
sjunger treklangsstämmor i refrängerna och på enstaka fraser i vers två och in till 
refräng två. Dessa är ganska simpla men lyfter låten ytterligare ett litet snäpp.  
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RESULTATANALYS 

I denna del av arbetet ska jag analysera mina resultat från min undersökning och 
redogöra för svaren jag fått på de frågeställningar jag ställde i början av denna 
uppsats. Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka problem och svårigheter 
som dyker upp under producerandet av en poplåt med ett stort orkestralt arrangemang 
till en imaginär Disneyfilm, då detta är en outforskad genre för min egen del. 

• Vilka svårigheter och problem dyker upp under producerandet av en 
poplåt med stort orkestralt arrangemang till en imaginär Disneyfilm för 
mig som musikproducent utan formell kompositionsutbildning? 

Det första problemet jag stötte på då jag började skriva låten var att jag inte visste vad 
jag skulle skriva om. Ofta när jag skriver andra låtar så kan jag sätta mig ner och få 
inspiration och börja på några ackord eller melodi-slinga och sedan skriva ner en 
textrad som jag sedan fortsätter på. Här kan det komma nästan vad som helst 
textmässigt som jag bygger vidare på i låten och låten får därigenom dess karaktär 
och handling. I skapandet av en Disneylåt kände jag att jag var tvungen att tänka 
annorlunda. När man lyssnar på Disneylåtar eller ser Disneyfilmer är det så tydligt 
sammanlänkat mellan vad som händer i filmen, karaktären och vad det är för typ av 
låt och text. Jag ser i alla fall tydligt framför mig en bild på Den Lilla Sjöjungfrun 
med hennes röda lockiga hår och hennes ständige kompanjon Blunder när jag lyssnar 
på Part of Your World. Detta ville jag försöka uppnå med min låt. Även om det inte 
finns någon film som låten är skriven till så ville jag för mig själv få en tydlig bild och 
en sammanlänkning mellan låten, karaktären och den imaginära Disneyfilmen i mitt 
huvud. För att skapa denna sammanlänkning krävdes mer förarbete än jag i normala 
fall gör då jag skriver låtar. Jag behövde en film, en karaktär, en historia om 
karaktären med dess bakgrund och vad det var för typ av person, en sekvens i 
”filmen” där låten ska passa in, vilka karaktärer som är med i sekvensen låten ska 
skapas till, hur känner sig karaktärerna i denna sekvens, vad händer och hur utvecklas 
händelseförloppet under låtens gång. Först efter att jag hade svarat på alla dessa 
frågor kunde arbetet fortskrida. 

Ackordsformen på låten var inget problem i sig. Det som kunde vara frustrerande 
ibland var att jag behövde lägga band på mig själv och inte sväva iväg för mycket. 
Det var lätt att jag försökte få det för snyggt eller avancerat och jag fick ofta påminna 
mig om att det finns en tanke och en magi i enkelheten, och även om ackorden låter 
tråkiga i sig så kan det förändras mycket i hur sångmelodin läggs till och även hur 
arrangeringen för de andra instrumenten blir. 
Sångmelodin var ett problem som jag tampades med ganska så länge. Det krävdes en 
del försök innan jag var nöjd. Jag hade ingen magisk formel i melodin som jag kunde 
implementera på min låt som gjorde att det ”låter Disney”. Det jag fick göra, som jag 
har beskrivit i genomförande-delen av detta arbete, var att referenslyssna på andra 
låtar och försöka hitta inspiration som jag kunde använda mig av i min låt. När jag 
analyserar min låt såhär i efterhand så inser jag att jag använt mig av speciellt ett knep 
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som Beaudry (2015) tar upp i exemplet om Beauty and The Beast som jag skrivit om i 
denna uppsats avsnitt bakgrund: kortare fraser i melodin som upprepas men förändrar 
den sista eller de sista tonerna i varje fras. Lyssnar man på melodin i verserna så hörs 
denna teknik tydligt. Trots att detta inte på något sätt används i endast Disneylåtar, är 
det en av teknikerna som används flitigt i Disneys produktioner. Detta måste givetvis 
samspela med resten av musikens olika tekniker för att det ska bli en typisk Disneylåt.  

Arrangeringen av orkestern är i detta arbete, enligt mig själv (och säkerligen andra), 
min akilleshäl. Då jag som sagt inte har någon kompositionsutbildning inom detta 
gjorde det denna delen av arbetet till det svåraste. Många problem dök upp här. 
Kanske det mest uppenbara var att jag egentligen inte hade koll på orkesterns delars 
olika funktioner. Jag har skrivit och arrangerat denna låt mest på gehör och med hjälp 
av referenslyssning på tidigare och liknande verk. Det var också svårt att veta alla 
instruments klangfärger och hur dessa ska paras ihop, vilken del av deras omfång som 
ska spelas under vilka delar av låten och tillsammans med vilka andra 
instrumentgrupper. Jag tror att stråkar, träblås, bleckblås, slagverk, effekter och sång 
och körer blev lite för mycket för mig att hålla koll på samtidigt. Räknar man med alla 
olika instrument så har jag totalt skrivit ca 50 olika stämmor för låten, varav jag 
känner mig säker på vad jag gör i mindre än hälften av dem. Framför allt träblåsets 
funktion, de olika instrumentens klangfärger, omfång och hur och när vilka instrument 
skulle spela samtidigt var en av de större svårigheterna. Här hade jag nog behövt ha 
mer kunskap om detta innan jag började min arrangering. Jag tycker att det hörs i min 
klingande bilaga också att jag inte har någon gedigen kompositionsutbildning. För 
mig låter det mer pop och lite enklare än vad någon med mer erfarenhet och kunskap 
inom ämnet antagligen hade skapat. Trots de svårigheter och problem som har dykt 
upp har jag ändå, med tanke på min tidigare erfarenhet och kompetens inom ämnet, 
skapat en hel låt med orkestralt arrangemang som jag ändå tycker ”låter Disney”. 

• Hur står sig en stort orkestrerad poplåt i Disneystil skapad av mig som 
musikproducent med liten erfarenhet av orkestrering, jämfört med 
redan existerande Disneylåtar? 

Jag tycker att låten kan jämföras med dagens produktioner av Disneylåtar om man 
fokuserar på låtskrivandet och låtens form, text, harmonik och melodi. Lyssnar man 
på låten så tror jag att de flesta skulle våga påstå att det ”låter Disney”, åtminstone i 
någon grad. Ackorden och melodin är tydlig, enkel och ledande som både Richard 
Sherman förklarar i Bohns (2017) bok, och även Beaudry (2015), som en bidragande 
faktor till Disneys speciell sound. De förklarar också att det är viktigt att man ”känner 
sig hemma”, och att lyssnaren känner igen sig. Här tycker jag att jag har lyckats bra 
med att förmedla dessa känslor och en tydlighet och enkelhet för lyssnaren. Man hör 
nästan vad som ska komma härnäst i melodin och ackorden vilket gör att lyssnaren 
känner sig trygg och det är lätt att följa med.  

Fokuserar man däremot på det orkestrala arrangemanget så tycker jag inte att mitt 
slutresultat kan jämföras med existerande Disneylåtar. Det är väldigt svårt att skriva 
ett så här storslaget arrangemang med den lilla kompetens och kunskap jag har inom 
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ämnet. Som sagt, så stötte jag på många problem under denna fas och jag kände mig 
vilsen i hur jag skulle skriva alla de olika stämmorna, vilket jag tycker också 
reflekteras i det klingande materialet. Även om det som helhet fungerar som låt och 
vissa partier är okej skrivna, så anser jag att det finns mycket mer att önska för att det 
ska tålas att jämföras med andra av Disneys produktioner. Egentligen är det heller inte 
så konstigt då de som skrivit många av Disneys låtars arrangemang är klassiskt 
skolade kompositörer med mångårig erfarenhet och kunskap i att skriva för en stor 
orkester.  
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DISKUSSION 

Syftet med hela denna uppsats var att undersöka vilka problem och svårigheter som 
kan dyka upp för mig då jag skapar en Disneylåt med stort orkestralt arrangemang  
utan tidigare kunskap och erfarenhet inom genren, och om denna låt sedan kan 
jämföras med dagens produktioner av liknande låtar. Jag har kommit fram till att det 
går att skapa en typisk Disneylåt utan tidigare kunskap inom ämnet, med hjälp av 
mycket referenslyssning och stort tålamod. Jag tycker dock inte att låten är jämförbar 
med dagens Disneylåtar då främst arrangeringen för orkestern inte är tillräckligt bra. 
Detta på grund av mina bristande kunskaper inom just arrangering för orkester.  

Nedan diskuterar jag först litteratur och mitt val av metod och hur detta påverkade 
mitt arbete för att sedan gå in på en slutlig diskussion och reflektion av hela mitt 
arbete.  

Litteratur 

Jag tycker att det var svårt att hitta litteratur om hur Disneylåtar är skrivna och 
framför allt vad det är som gör att det ”låter Disney”. Det fanns några böcker som går 
igenom grundligt hur ett fåtal låtar är uppbyggda, men inte många som påpekade 
sambandet mellan olika disneylåtar, förutom det jag har hittat i Beaudry (2015) och 
Bohns (2017) böcker. Jag tycker ändå att jag har fått en djupare förståelse i hur 
Disneys låtar är uppbyggda och vissa saker i låtarna som gör att det just ”låter 
Disney” som finns beskrivet i avsnittet bakgrund i denna uppsats. Framförallt har 
litteraturen fått mig att lyssna mer kritiskt på Disneys låtar och försöka hitta dessas 
gemensamma nämnare. Så litteraturen tillsammans med mycket referenslyssning har 
gett mig mer kunskap inom detta. Det finns dock otroligt mycket skrivet om just Walt 
Disney och företaget Disney, om historien hur företaget kom till och hur det 
utvecklades. Det finns också väldigt många böcker med noter och många böcker med 
Disneys sagor. Detta gjorde det också svårt att söka efter litteratur som handlade om 
just det jag var ute efter. Jag tycker ändå att jag har fått med det essentiella som 
krävdes för att slutföra denna uppsats. 

Metod 

Mitt arbete med att skriva loggbok har fungerat bra för mig. Jag har fått ner många 
tankar som jag kunde reflektera över och det var också en väldigt bra hjälp för mig 
vid skrivandet. En stor del i denna uppsats är också det klingande materialet som jag 
tycker förklarar mycket av det som jag tagit upp i denna uppsats. En annan 
infallsvinkel på detta arbete hade kunnat vara att skriva endast om hur Disneys låtar är 
uppbyggda, melodispråk och harmonik och inte tagit med delen om att skriva ett 
arrangemang för orkester till låten. Jag hade kunnat skriva fler Disneylåtar med endast 
till exempel piano och sång och jämfört mitt resultat där. Då hade jag kanske tydligare 
kunnat kommunicera vad som är signifikativt för just Disneylåtar i melodik och 
harmonik. Hade jag gjort arbetet igen så hade jag nog insett mina begränsningar vid 
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arrangering av orkester och antingen gett det uppdraget till någon annan med mer 
kunskap eller endast fokuserat på melodik, text och harmonik.  

Sammanfattande diskussion och reflektion 

När jag började detta arbete var jag väldigt entusiastisk och trodde faktiskt inte att det 
skulle bli så svårt som jag senare insåg. De två svåraste delarna i detta arbete har varit 
att få melodin i min låt att ”låta Disney”, och arrangeringen av orkestern. För att få 
melodin att ”låta Disney” behövde jag ändra om och om igen på melodier och text för 
att få det att låta ungefär som de låtar som jag hade referenslyssnat på. Det svåraste 
var att försöka få liv i det enkla men ändå få låten intressant.  

Arrangeringen var svår då jag helt enkelt inte har den kunskapen som krävs för att få 
ett så här stort arrangemang att bli så bra som jag vill. Jag tycker ändå att låten 
hamnar i ”Disney-facket” rent textmässigt, melodimässigt och harmonikmässigt. Jag 
hade kunnat lämna över arrangeringen till någon med mer kunskap inom arrangering 
för orkester för att få ett bättre resultat på det klingande materialet, men hade då 
förlorat kunskap i hur svårt det faktiskt är att arrangera för en stor orkester. Jag 
personligen har tagit mycket lärdom av detta arbete. Framförallt har jag inspirerats till 
att vilja fortsätta arbeta inom denna genre, och har även blivit mer intresserad av att 
lära mig om arrangering för orkester. Jag tyckte redan från början att det är fantastiskt 
kul med Disneymusik och har länge velat göra ett projekt som detta. Jag hade även 
helst velat spela in hela låten med levande musiker i studion, men tyvärr så räckte inte 
riktigt tiden till inom detta arbete. Jag tror att om jag hade spelat in i studion så hade 
musikernas inverkan även spelat en stor roll i detta arbete. Jag hade antagligen lärt 
mig mer om hur de olika instrumenten samverkar med varandra inom deras klang och 
omfång, och på så vis kunnat göra ändringar som antagligen hade passat låten och 
instrumenten bättre. Den delen av arbetet var egentligen den jag hade sett fram emot 
mest, att spela in i studion. Men i och med att jag insåg rätt så tidigt i processen att det 
inte skulle hinnas med så valde jag att fokusera mer på låtskrivandet och 
arrangeringsprocessen vilket kanske gav mig mer kunskaper om just dessa två delar.  

Min slutgiltiga reflektion över detta arbete är mestadels positivt. Jag har fått bättre 
koll på vilka problem och svårigheter som kan dyka upp under en sån här process, och 
vilka saker jag behöver bli bättre på eller fokusera på då jag gör ett liknande projekt i 
framtiden. Även om resultatet på den klingande bilagan inte blev riktigt så bra som 
jag hade tänkt mig så är jag överlag nöjd och har tagit med mig värdefull kunskap 
inför framtiden. Jag vet inte om man kan vara riktigt förberedd på vilka problem som 
kan dyka upp under en process, vare sig man skriver för Disney eller något annat 
projekt. Man får helt enkelt kasta sig ut och se var man landar ibland. Erfarenheter 
läggs till och varje gång man gör detta kommer man ut på andra sidan lite klokare och 
rikare på erfarenheter inom den process man just gått igenom. Jag tror och hoppas 
därför att detta arbete kan påvisa att även fast man inte besitter stor kunskap inom ett 
specifikt område så går det att komma fram till givande resultat ändå. Resultaten 
kanske inte blir exakt det man har hoppats på men förhoppningsvis har man ändå 
lyckats med flera delar i processen och framför allt kan man ta med sig väldigt 
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mycket inför kommande projekt. En aspekt på mitt arbete kan vara att en person 
kanske inte alltid ska göra allting själv. Det finns mycket att vinna i slutresultatet av 
att ta hjälp av andra som är experter på ett område som man själv kanske inte är 
expert. Är slutresultatet inte det allra viktigaste så tycker jag absolut att man ska bege 
sig ut i främmande vatten, i detta arbete har jag som sagt lärt mig väldigt mycket. 
Därför tycker jag också att andra ska våga sig på att ta sig an projekt som de kanske 
inte är helt bekväma i, det finns så mycket att lära sig av det. Min slutsats blir således: 
våga prova saker du inte gjort förut, testa och se hur långt du kommer. Det är enda 
sättet att lära sig och bli bättre på sitt område.  
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